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TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI’NA
GÖNDERİLECEK YAZILARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

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

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

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

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

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

yayınlanacak araştırmalarda: Orta Asya: Türkistan; Maveraü’n-Nehir: Aşağı Türkistan; Amu-Derya: Seyhun;

Sir-Derya: Ceyhun;  Türki Cumhuriyetler;  Türk Cumhuriyetleri  gibi milli terimlerimizin kullanılması uygun

görülmüştür. Yazarlar, yayın kurulumuz tarafından yayınlanacak yazılarda, bu terimlerin otomatik olarak

değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırlar.

Yazarlar mektup ve elektronik posta adreslerini de bildirmelidir.

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

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

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

maralandırılmalıdır. Paragraflar 1 cm (4 karakter) içeriden başlatılmalıdır. Makaleler PC uyumlu Microsoft

Word veya “.doc” uzantılı  belge oluşturmaya elverişli  herhangi bir kelime işlem programında yazılarak

e-posta adresimize ve CD kaydı ve iki nüsha kâğıt çıktısıyla adresimize gönderilmelidir. Eski harfli metinler

Universal Word ve benzeri programda yazılmış olmalıdır. Yazarlar istedikleri transkripsiyon sistemini kul-

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

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

geyle birlikte söz konusu karakterlerin fontlarının da gönderilmesi gerekmektedir.

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

lerle ve tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın

iki yanından 1 cm içeride, blok hâlinde, 1 satır aralığıyla ve 9 punto ile yazılmalıdır.

4. Makale içi başlıklar: Makalede, konunun işlenişine göre rakam-harf sistemi esas alınarak ana, ara

ve alt başlıklar kullanılabilir.

5



5. Türk Dünyası Araştırmaları’nda yayımlanmayan yazılar, istek hâlinde iâde edilebilir.

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

daş Türk lehçelerinde yazılmış yazılara da yer verilir. Yazılarda kullanılacak şekil, resim vb. malzemenin

orijinallerinin yüksek yoğunlukta taranmış “jpeg” formlarının veya kaliteli  fotoğraflarının gönderilmesi

şarttır.

7. Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına âittir.

8. Kaynak gösterme: Dipnotlar, atıf ve açıklama için kullanılabilir. İki hâlde de sayfa altında göste-

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

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

sım yılı tercih edilebilir.

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

Araştırmaları Vakfı Yayınları, s. 115.

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

esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır.

Örnek: ERTÜRK, Dr. Yaşar, “Kuşçubaşı Eşref Sencer Bey ve Batı Trakya Türk Cumhuriyeti”, Türk Dünya-

sı Araştırmaları Dergisi, Yıl: 32, Cilt: 95, Sayı: 189, Kasım-Aralık 2010, s. 101-126.

Not: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi'ne göndereceğiniz makalelerinizi makale.turan.org.tr ad-

resine girerek gönderebilirsiniz.

ISSN: 0255-0644

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

edilerek vergi muafiyeti tanınmış olan 
«TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI»nın hakemli, uluslararası, süreli ilmî yayın organıdır.
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ZENGİNLİK-YOKSULLUK KÜLTÜRÜ 
KUTUPLAŞMASI 

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN* 

Öz 

Günümüz Türk sosyolojisinin önemli dinamiklerinden biri de, toplum-

sal tabakalaşma biçimini oluşturan Zenginlik-Yoksulluk ikilemidir. Cum-

huriyetin kuruluşundan itibaren devletçi veya güdümlü ekonomik sistem, 

tarihsel kimliğini korumuş; zengin-zengin, yoksul ise yoksul kalmıştır. An-

cak, son yıllarda kapitalist ekonomik düzen hareketlilik kazanmış, top-

lumsal dengeler giderek kültüre çatışmaya varan boyutlara ulaşmıştır. 

Böylece, yoksulluk-zenginlik ikilemi, karşıt gruplar olmanın ötesinde, ken-

dine özgü bir dünya görüşü, değerler sistemi de kazanmıştır. Bu yapılaş-

ma, günümüzde salt zenginlik-yoksulluk kalıplaşmasını aşarak, yeni bir 

bakış açısı ve inanç sistemlerini oluşturmuştur. Yoksulluk-zenginlik kültü-

rü, artık içeriği olan yeni bir yapıya dönüşmüştür. 

Anahtar kelimeler: Ulusal Burjuvazi, Türkmen-Oğuz İkilemi, Ende-

runi Elitler, Yabancı Soylular, Patrimonial Yönetim, Saraylılar, Merkezcil 

Yapılaşma, Varoş Kültürü. 

Abstract 

The Polarization of Wealth-Poverty Culture 

One of the important dynamics of today’s Turkish sociology, dilemma 

of the wealth-poverty that creates social stratification style. Since the es-

tablishment of republic, dirigisme or regimented economic system have 

kept historical identity -a rich have remained rich, a poor have remainned 

poor. However, in recent years capitalist economic system have got in to 

action and the social dimensions have started to conflict with the culture. 

Thus, dilemma of the wealth-poverty have got an own worldview and va-
                                                           
* Emekli Öğretim Üyesi. 
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lues system although these group was at opposing view. The constructi-

on, today-exceeding only wealth-poverty stratification has created a new 

point of view and belief systems. Poverty-Wealth culture has returned to 

a new structure which has content. 

Key words: National Bourgeoisie, Dilemma of the Turkmen-Oghuz, 

Enderuni Elites, Foreign Nobles, Patrimonial Management, Courtiers, Cen-

tral Settlement, Ghetto Culture. 

1. Niçin Türk Toplumu Milli Burjuvaziden Yoksundur? 

Tarihsel çerçeve içinde, Türk toplum yapısının zenginlik-yoksulluk 
kültür kalıplarını belirleyerek, günümüz sorunlarına bilimsel bakış açı-
larıyla değinmemiz yararlı olacaktır. Çünkü, Batıda örneklerini gözlediği-
miz türde ne yoksulluk kültürü-ne de zenginlik kültürü, sosyo-antropo-
lojik açıdan ele alınmış değildir. 2003 yılında Deniz Feneri öncülüğünde 
ve Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili’nin başkanlığında 32 farklı üniversite, 11 
kamu kuruluşu ve 14 sivil toplum örgütünün katılımıyla yürütülmüş 
olan Yoksulluk sempozyumu ise, alanında başarılı öncülüğünü sürdür-
mektedir. Ancak, zenginlik kültürü veya aydınlıktakiler sınıfının atıf sis-
temi, inanç ve değer normları, kognisyonları sistematik bir biçimde ele 
alınmış değildir. 

Soner Yalçın’ın “Beyaz Türklerin Büyük Sırrı: Efendi” adlı incelemesi 
aydın sınıfın profili hakkında önemli ip uçlarını ortaya koymaktadır. Bu 
sınıfın, köken itibariyle Yabancı Soylu oldukları, kendi aralarında evlen-
dikleri, Türk sanayi ve iş alanları kadar, medya-iletişim ve yönetim alan-
larında da söz sahipleri olduklarına tanık olmaktayız. Soner’e göre: 

“Sabetayist kökenli üst zenginler kategorisi Karakaşiler-Yakubiler ve 

Kapaniler olmak üzere üç grupta toplanırlar. Bu üst entelijansiya sı-

nıfı, aynı soydan gelmiş olmalarına rağmen -birbirlerine karşı- kapalı 

toplum (closed society) niteliklerini sürdürürler. Hatta, kendi içlerinde 

evlenirler, mezarlıkları da, birbirlerinden ayrıdır. Başlıca Sabetayist 

aileler de, Dilberler-İpekçiler-Kibarlar-Şamlılar-Aker’ler-Cezzar’lar, 

Başkurt’lar-Gerçeller’ler-Atam’lar-Ülger’ler-Koç’lar-Biren’ler-Atatür’ler-

Ogan’lar-Kibar’lar ve Mısırlılar”dır.1 

Yine Soner’e göre, Kapani’ler-Yakubi’ler-Karakaşi’ler, Sabetayist kim-
likli olmalarına ve Osmanlı’dan itibaren “Avdeti” veya “Dönme” yani 
Müslüman görünmelerine rağmen, hiçbir vakit inançlarını terk etmemiş-
lerdir.2 

Soner’in Efendi’sinde; İzmir’de yaşayan Evliyazade Ailesi örnek olay 
olarak şablonlaştırılmak suretiyle Koç’lar-Mermerci’ler-Menderes’ler-Zor-
                                                           
1 Soner Yalçın, Efendi: Beyaz Türklerin Büyük Sırrı, Doğan Kitap, s. 42-44, 2004. 
2 Soner Yalçın, a.g.e., s. 39-40. 
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lu’lar-Aras’lar-Birsel’ler-Yemişçizade’ler-Dülger’ler-Yener’ler-Dülger’ler-
Çelikbaş’lar-Tepedelen’ler-Giridizade’ler-Gökçer’ler ve diğerleriyle olan 
ailevi bağlılıkları gözler önüne serilmektedir. 

Kısacası, Osmanlı’dan günümüze Türk toplumunun kendine özgü bir 
milli burjuvazi tabakası yoktur. Bu husus, Türk toplumunun bir dramı-
dır. Burjuva sınıfı, temel nitelikleriyle Yabancı Soyulular tarafından tem-
sil edilmektedirler. Bu nedenle, Merkez-Çevre ikilemi, Türk toplumunun 
yapısal bir sorunudur. Bu hususa, tarihsel çerçeve içinde yeniden değin-
mek suretiyle, toplum yapımızın trajik konumuna bir kez daha dikkatleri 
çekmek istiyoruz. 

Bilindiği üzere, Selçuklu ve Osmanlı’dan kaynaklanan merkez-çevre 
zıtlaşmasının bir diğer yansıması da yoksulluk ve zenginlik kültür ikile-
midir. Böyle bir yapılaşma, aslında toplum yapımızın bir çelişkisinden 
kaynaklanmaktadır. Uzun Osmanlı dönemi, kırsal alanları kendi çevre-
sinde sınırlamış, toplumsal hareketliliğe set çekmiş ve adeta bir kast ta-
bakasının oluşumuna katkıda bulunmuştur. 1950’lerden sonra gelişen 
olaylar ve siyasal yapılaşma, yukkarıda belirttiğimiz üzere kırsal alanlar-
dan büyük kentlerin varoşlarına olan göçleri başlatmıştır. Gecekondu-
laşma, böyle bir tarihsel sürecin bir sonucudur. Gecekondulaşma, aslın-
da kırsal alanların -ekmek kavgası için- kentlerin marjinal alanlarına ka-
dar dayanması ve seslerini duyurma sürecidir. 

Bir toplumda yoksulluk güçleniyor ve kentleri tehdit eder duruma ge-
liyorsa, orada aynı zamanda karşıtı olan zenginlik kültürü boy vermesi-
ne yol açar. Bugün Türk toplum yapısının en önemli çelişkisini bu ikili 
yapılaşmada aramak gerekir. Merkez-çevre gerginliği gibi, yoksulluk ve 
zenginlik kültürü de aslında tarihsel merkez-çevre karşıt güçlerinin bir 
sonucudur. Merkez-çevre, Oğuz-Türkmen ikiliği gibi, gecekondulaşma ve 
zenginleşme süreci de Türk toplum yapısının doğal bir sonucudur. 

Türk toplum yapısında bir ikili bölünme de, zenginlik ve yoksulluk 
kültürü olarak belirleyeceğimiz, 1950’ler sonrası ortaya çıkan olaylar sı-
ralamasıdır. Her iki kültür unsuru da tarihsel gelişimlerin bir yansıması-
dır. Patrimonial Saray modeli (askeriye ve sivil yönetim biçimi) Osmanlı 
toplum yapısında ikili (dual) yapının oluşumuna neden oluyordu. Alt ta-
baka reaya (köylü, halk ve esnaf karışımı) veya Toynbee’nin teşhisi ile 
“sürü” olarak yaşantısını sürdürür iken, üst tabaka her türlü olanağa 
sahip bir avuç patrimonial devşirme grubunu teşkil ediyordu. 

Tarihsel gelişim, saraylıların yaşantısını, statü ve rollerini iyileştirir-
ken, reayanın uzak coğrafi bölgelerde bitip tükenmeyen harpler, vergi 
ödemeleri, itilip kakılmalar sonucu mağduriyetine sebep oluyordu. Cum-
huriyetle bu yapısal model niteliğini sürdürmüş, özellikle sanayileşme, 
teknolojik ilerlemeler yeni burjuvazi sınıfının gelişimine katkıda bulun-
muştur. Kırsal alanlarda yaşayan insanlarımız okulsuzluk, eğitimsizlik, 
iyi beslenememek sonucu büyük kentlere göç etmek durumunda kalmış-
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lardır. İşte yoksulluk kültürü, kente göç eden ve varoşlar dediğimiz bü-
yük kentlerin kenar mahallelerinde yaşayanların meydana getirdikleri 
bir oluşumdur. Bir toplumda zenginlik kültürü ne kadar güçlü ise yok-
sulluk kültürü de o denli yüksek boyuttadır. Bu iki tür kutuplaşma, as-
lında Türk toplum yapısının bir ürünüdür. 

2. Zenginlik Kültürü ve Yoksulluk Kültürü Etkileşimi 

Bu araştırmada, ülkemiz gecekondulaşma olgusunu etkileyen unsur-
lardan biri, belki de en önemlisi olan zenginlik kültürünün bir yorumu-
nu ele alacağız. Bunun için, bir varsayımdan hareket etmek istiyorum. 
Yoksulluk kültürü, insanların, özellikle gecekonduda yaşayanların ileri-
ye dönük beklentilerinin olmayışı, günlük bulup günlük yemeleri, kala-
balık halinde yaşayış, tenhalığın olmayışı, sık sık iş değiştirme, aşağı se-
viyede ücretle geçinme, evlerde yedekte yiyecek stokunun olmayışı, ele 
para geçtiğinde har vurup harman savurma eğilimi, evlerdeki eşyaları 
sık sık rehin verme, yaygın fiziksel şiddete başvurma, istikrarsız aile ya-
pısı biçiminde belirlenebilir. Bu nedenle, yoksulluk kültürünü doğrudan 
yoksulluktan ayırmak gerekir. Yoksulluk kültürü, Standart Toplum’dan 
bir sapmadır, tıpkı alkolizm, fuhuş, ilaç alışkanlıkları yanında etnisiti bi-
lincine dayalı ayırımcılık ve benzeri etkenler gibi. 

Bir ülkede eğer yoksulluk kültürü var ise, bunun yansıması olarak da 
zenginlik kültürü kaçınılmazdır. Bu nedenle, varsayımımız doğrultusun-
da kent-gecekondu bütünleşmesi sürecinin özünü kavrayabilmemiz için, 
Türk toplum yapısının tarihsel gelişim çizgisinin izlenmesi gerektiği gö-
rüşündeyiz. Konunun, gerçek anlamda bir alt yapı tahlili olduğuna ina-
nıyoruz. Bu yapısal etkenler ve varsayımımız çizgisinde ileri sürdüğümüz 
nedenlerden ötürü, kırsal alanlara dayalı gecekondu varlığı ile temsil 
edildikleri kentler arasında bir bütünleşmenin (entegrasyon) gerçekleşe-
bileceğini düşünemiyoruz. Bu hususu, İstanbul’un gecekondulaşma tab-
losu içinde anketler ve alan araştırmalarıyla ortaya koymuş bulunmak-
tayız. O halde, varsayımımızın (hipotez) özünü daha iyi kavrayabilmek 
için gecekondu oluşumunun temelinde yatan sosyal yapının tarihsel bir 
açıklamasının yapılması gerekliliğine inanmaktayız. Bu nedenle, gece-
kondulaşma süreci bir anlamda Türk toplum yapısının bir yansımasıdır, 
diyebiliriz. Bu yapısal gerçekleri göz önüne almadan olayları belirli bo-
yutlarıyla yorumlamanın bir anlamı olmasa gerek. 

Bir önceki bölümde değindiğimiz üzere, Türk toplum yapısı dinamik 
bir iç ve dış göç süreciyle karşı karşıyadır. Toplum yapımızda 1960’lar-
dan itibaren büyük kent merkezlerine yönelik kırsal alanlar ve gelişme-
miş yörelerden yoğunlaşarak artan iç göçler nedensiz değildir. Bunun 
için önemli bir yapısal unsura değinmiştim. Bu da, Osmanlı toplum di-
namiğinde gözlenen ikili (dual) yapısallaşmadır. Osmanlı, bir anlamda 
ümmet ideolojisine dayalı sınıfsız bir toplum imajına ağırlık vermiştir. 
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Bu nedenle, Batı’da rastladığımız türde bir burjuva sınıfı veya aristokrasi 
tabakasına rastlamamız mümkün değildir. Osmanlı için önemli olan mil-
let-i hakime veya egemen toplumu temsil eden “hanedan” olgusudur. 
Bunun yanında Kalemiye (bürokrasi), İlmiye (bilim adamları) ve Seyfiye 
(askeri) gibi üç önemli ayağı olan bir sosyal tabakalaşma modeliyle karşı 
karşıya bulunmaktayız. Ancak, bunların hikmet-i vücudu (raison d’être), 
“hanedan” çekirdeği etrafında güçlü bir varlık alanının oluşturulmasını 
desteklemeleridir. Bu üç tabakanın da, haneden dışı bir kimliğe sahip 
oldukları tezi kabul edilemez. Bu tabakaların hepsi, bir “memuriyet” esp-
risi içinde sistemle bütünleşirler. Seyfiye, askeri-idari teşkilat; İlmiye, İs-
lâmi-dini örgütlenme; Kalemiye ise sivil bürokrasi veya kâtiplik hizmeti-
dir. Yönetici sınıf: a) Siyasal güç, b) zenginlik ve c) yüksek statüyü elle-
rinde tutmaları nedeniyle Osmanlı toplum dinamiğinin temel unsurunu 
oluşturur. 

Görülüyor ki, Osmanlı toplumunun kuruluş felsefesi, kültür değerleri 
ve dünya görüşü bakımından farklılaşmaya, merkezden kopmaya uyum-
lu bir sosyal modele yatkın değildir. Toplum düzeni, bütünleşmeyi, kü-
meleşmeyi, bir çekirdek etrafında toplanmayı gerektirir. Sosyal yapıyı 
besleyen normlar ve değerler sistemi bu amacı gerçekleştirmek için ör-
gütlenmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında Osmanlı toplum yapısı “merkez-
cil” bir özelliği ortaya koymakta veya Carter V. Findley’in isabetli teşhisi 
ile patrimonial bir yönetim biçimini temsil etmektedir.3 

Halil İnalcık’a göre; Devletin kuruluşundan itibaren toplum yapısında 
beliren, 1) Seçkinler, 2) Gaziler, 3) Ahiler, 4) Dervişlerden ibaret olan 
dörtlü tabakalaşma, 16. yüzyılın başlarında gerçek kimliğine ulaşacak-
tır. Bunlardan seçkinler devleti yönetecekler, gaziler ise, toplum yapısına 
uygun olarak dışa açılan fütuhat ruhunu temsil edeceklerdir. Ahiler es-
naf teşkilatının çekirdeğini meydana getirecek, dervişler ise başlı başına 
bir dini yaşantının düzenlenmesinde rol alacaklardır.4 

Batıda olduğu gibi Osmanlı düzeninde sınıfı veya tabakalaşmayı 
belirleyen ekonomik etkenler değil, bütünü ile siyasal dalgalanmalar-
dır.5 

Osmanlı, Selçuklu’dan beri sürüp gelen bir geleneği uygulamak sure-
tiyle devleti yönetenler veya kalemiye unsurunu, tamamen devşirme ço-
cukları arasından özel olarak seçilmek suretiyle sarayda (Enderun) yetiş-
tirilen dönmelere tahsis etmiştir. Kendi öz halkını da toprağa bağlayarak 
çiftçi (köylü) veya reaya olarak kalmasına ağırlık vermiştir. Gerekçesi 
                                                           
3 Carter V. Findley, Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform: Bâbıâli (1789-1922), s. 108-136, 
İstanbul, 1994. 
4 Halil İnalcık, “Osmanlı İmparatorluğu”, Türk Dünyası El Kitabı, s. 978, Ankara, 1976. İlber 
Ortaylı, Osmanlı Toplum yapısını: a) üretenler, b) yönetenler olarak iki katogoriye ayırmak-
tadır. Osmanlı İmparatorluğunda İktisadi ve Sosyal Değişmeler, s. 20-24, Ankara, 2001. 
5 Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, s. 95, Ankara, 1969. 
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İnalcık’ın “istimâlet” adını verdiği fethettikleri ülkelerin insanlarını ken-
disine alıştırma ve bütünleştirme eğilimidir.6 

Başlangıçta da belirttiğimiz üzere, bu ikili yapı (dual society), Robert 
Bellah’ın da işaret ettiği gibi, Osmanlı düzeninin bir çelişkisidir. Arnold 
Toynbee’nin isabetli teşhisi ile hanedan “çoban”, askeri sınıf veya kapı 
kulu (yönetici ve yeniçeri) “çoban köpeği”, öz halkı veya reaya ise “sürü”-
dür.7 İnalcık ve Gibbons’un belirttikleri gibi 1600’lerde artık Osmanlı 
Türklüğünü unutmuş, hatta Türk kökenli olmayanlar tarafından yöneti-
len bir oluşumun içine girmiştir. Gibbons’a göre, bu durum yeni bir dine 
geçişe ve yeni bir ırka yol açmıştır.8 Halkını da toprağa bağlı, toplumsal 
hareketliliğe kapalı duragan (stabil) bir yapılaşmanın içine itmiştir. Bu 
süreç, devlet yıkılıncaya kadar niteliğini sürdürmüştür. Atatürk “köylü 
efendimizdir” teziyle bu zinciri kırmaya çalışmış, halkçılık felsefesini de, 
“imtiyazsız ve sınıfsız kaynaşmış bir kitleyiz” demek suretiyle belirli taba-
kaların ayırımcı düşüncelerine set çeken bir çizgiye getirmiştir. 

Ancak, yönetimde kurumlaşmış olan bu Enderunî sınıf, 500 yıllık 
uzun bir süre içinde gerek eğitim alanında gerekse iktisadi açıdan önem-
li haklara sahip olmuş, İstanbul’un saray ve Boğazlardaki yerleşim alan-
ları içinde farklı etnik gruplar mozaiğiyle bütünleşerek, yeni bir kent kül-
türünün oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. 

Toprağa bağlı ve “sürü” niteliğinde olan halkımız -buna köylü, kasaba 
ve küçük illerimiz insanları dahil bulunmaktadır- bu kültürlü Batıya 
açık yönetici tabaka (Enderun) karşısında stratejik yerleri ellerinde tuta-
mamış, itilip-kakılan hatta horlanan bir parya konumuna getirilmiştir. 
Hatta ünlü İngiliz tarih felsefecisi Arnold Toynbee’nin, Osmanlı’da gözle-
diği “tarihsel çelişki” olarak değerlendirdiği süreç de budur. Toynbee’ye 
göre, bir zamanlar “kul” olarak kabul edilenler sonraları güçlenerek “ço-
ban” durumuna geçecek, sürü ise, her iki dönemde de aynı kalacak, ko-
numunu değiştiremeyecektir. Bu tarihsel fırsat ona tanınmayacaktır. 

3. Cumhuriyette “Hasso ve Memo” Paganizmi 

Cumhuriyet döneminde, Atatürk’ün önderliğinde “köylü efendimiz” 
biçiminde algılanacak, halk kitlesi de “halkçılık” akımı içinde yorumlana-
caktır. Bu girişimler “tarihsel bir sınıf” olan köylülüğün yeniden canlan-
ması (resurgency) sürecidir. Böylece, Cumhuriyet’in ilk döneminin ikti-
sat politikalarının ideologlarından Mustafa Şeref Bey’in yeni rejimin ikti-
sadi hedefini belirlerken ileri sürdüğü “Rençber Türk” ülkedeki tüm üre-
                                                           
6 Halil İnalcık, “Osmanlı Devletinin Kuruluş Problemi”, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, s. 9-34, 
Sayı: 7, Ankara, Mayıs 1999. 
7 Arnold Toynbee, “Dünya Tarihinde Osmanlı İmparatorluğu”, Yeni Ufuklar, Sayı: 73-74, İstan-
bul 1958. 
8 Herbert Adams Gibbons, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, Devlet Matbaası, İstanbul, 
1928. 
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timin yükünü çeken, ama emeği mütegallibe tarafından sömürülen “ses-
siz kişi”, itilip kakıldığı yerlerden layık olduğu seviyeye getirilecekti. Bu-
nun için de bilimsel bir yol izlenecekti. Bunlar neler olabilirdi? 

Atatürk’ün başlattığı yeni girişimlerin en önemlilerinden biri olan 
Türk Tarih Tetkik Cemiyeti ve Türk Dil Tetkik Cemiyeti, Anadolu coğraf-
yasında yaşayan insanların Asyatik bir kültürün ürünleri olduğunu, bu 
nedenle üzerinde yaşadığımız bu kutsal topraklara kültür taşıyıcılığı gö-
revini yaptığını kanıtlarıyla ortaya koyacaktır. 

Atatürk’ün ölümü ile halkçılık ve köycülük tezleri bir yana atılacak, 
sistemin içinde çöreklenen Enderunî kimlik yeniden yükselerek tarihsel 
rolünü oynayacak ve köşe başlarını tutacaktır. Ülke, kısa zamanda milli-
lik kimliği oluşmamış elitist bir kadronun eline geçecektir. 1946 seçimin-
de bu kadronun bir temsilcisi (Cevdet Kerim İncedayı), Ege yöresi seçim 
konuşmasında oy hakkını ilk kez tatmak isteyen insanlarımızı, “bize bu 
Hasso ve Memo’lar mı oy verecekler” biçiminde aşağılayacak ve onları 
Osmanlı dönemini hatırlatacak biçimde tarihsel kökenlerine indirgeye-
cektir. Son yıllarda tarımsal makinalaşmanın kırsal alanlara yayılması 
ve demokratikleşme süreciyle, köylümüz donmuş ve kalıplaşmış kimli-
ğinden sıyrılarak ayağa kalkmayı başarmış ve sosyal hareketlilik kazana-
bilmiştir. Bu da, âyân ve eşraf kalıntısının bir gereği olarak ortaya çıkan 
ağalık-beylik yönetiminin toprak düzeninde önemli çatlamalara yol aç-
mış ve belirli ellerde toplanan geniş topraklardan ayrılmak durumunda 
kalan kiracı-karakullukçu, icarcı ve gündelikçi atıl tabakaların büyük 
kent merkezlerine göçünü hazırlamıştır. Bunalımlar arttıkça Doğu ve 
Güneydoğu illerimizden başlamak suretiyle tüm Anadolu sathına yayılan 
göçler sonucu, büyük kentlerin çeperlerinde yeni oluşumlar ortaya çık-
mıştır. İşte 1950’lerden itibaren ülkemizde ortaya çıkan gecekondulaşma 
sürecinin alt yapısında bu tarihsel gelişimin etkileyici rolünü unutma-
mak gerekir. 

Bu tarihsel oluşumlar, Cumhuriyet dönemi boyunca Türk toplum ya-
pısında yumuşak da olsa ikili kimliğini sürdürecektir. Bir yanda milli do-
kusu -milletleşme sürecini gerçekleştirebilecek düzeyde- oluşmamış bir 
yönetici kadro, öte yanda tarihsel uykusundan yavaş yavaş uyanmaya 
başlayan köylü veya geniş anlamda halk tabakası. Böylece, Osmanlı kül-
tür mirasını Cumhuriyet döneminde de önemli kodlarıyla sürdürecektir. 

Yaklaşık beş yüzyıl süreyle yönetici sınıfın (askeri sivil bürokrasi), 
kavm-i sadıka (Ermeniler) ve kavm-i necibin (Araplar) vergilerini ödemek 
yükümlülüğünde bulunan bu halk, Yemen, Kuzey Afrika, Kafkaslar ve 
İran gibi çok geniş ve uçsuz-bucaksız bir coğrafya parçasında çocuk yaş-
lardaki evlatlarını da yollamak suretiyle hanedanın şanını-şöhretini te-
minat altına alıyordu. 

Cumhuriyet de onlar için yeni bir seferberliği, yerinden-yurdundan, 
ata ocağından sökülerek büyük kentlerin varoşlarına yığılmak suretiyle 
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ekmek kavgasını başlatıyordu. O halde, Türk toplum yapısında gecekon-
du olgusu, kırsal alanların kentlerin kenar mahallerine yerleşmeleri ve 
ekmek kavgası vermeleri sürecidir. Kentlinin, “Orda bir köy var uzakta. O 
köy bizim köyümüzdür. Gitmezsek de, görmezsek de. O köy bizim köyü-
müzdür” dediği husus gerçekleşmiş, o köy kentliye nasip olmamış, yine 
köylü onlara gelmiştir. İşte gecekondu olgusu budur. Bir diğer anlamda 
kırsal alanların büyük kentlere taşınması sürecidir. Bu oluşumun teme-
linde Osmanlıdan beri sürüp gelen sosyal yapı yönlendirilmesi, statü, rol 
ve norm biçimleri bulunmaktadır. 

Sivil toplum, bürokrasi ve militarist örgütleşme uzun tarihsel süreç 
içinde bir güç kaynağına dönüşerek saraya egemen olmuş, “hanedan”lığı 
belirlemede etken rol oynamıştır. İmparatorluğun, Batı ile temaslarında 
kilit konuma gelen bu Saraylı veya Findley’in deyimi ile “patrimonyal 
devşirme” grubun “kul statüsünden” gerçek kimliğine ulaşmıştır. 1789-
1922 yılları arası Osmanlı bürokrasisinin yapısını inceleyen Findley, yö-
netici sınıfın Osmanlı toplum yapısı içinde giderek kurumlaştığını ve si-
yasi gücü, zenginliği ve yüksek mevkileri ele geçirdiklerini vurgulamak-
tadır. Böylece, kendi halkını kul etmeyen Osmanlı, bu defa halkını kul 
durumuna getirmek suretiyle önemli bir tarihsel yanılgıyı gündeme taşı-
mış olacaktır. Bu oluşumu Toynbee’den dinleyelim: 

“Bu çoban köpekleri yani Kapıkulu, yönetim ile tebaa arasındaki 

mutlak farklılaşmanın bir aracı haline gelmiştir. Bu çoban köpekleri 

hem sivil bürokrasinin hem de düzenli ordunun en üst kademelerini 

oluşturmaktadır. Osmanlılar bilinçli bir şekilde devşirme usulü ile ya-

rattıkları bu araçla sadece devlet-tebaa ayırımını güçlendirmekle kal-

mamışlar, aynı zamanda Ortodoks Hıristiyanlığı da egemenlikleri al-

tına almışlardır. Böylece, Ortodoks Hıristiyanları tebaası bir yandan 

sürü rolünü oynarken, öte yandan içinde devşirilen unsurlar aracılığı 

ile çoban köpeği rolünü oynamıştır”. 

Toynbee’nin vurguladığı bu tarihsel süreç şu noktada düğümlenecek-
tir: “On yedinci yüzyıla kadar 300 sene boyunca Osmanlı Hükûmeti Hıris-
tiyan teb’anın yetenekli çocuklarını askere alarak eğitti ve her bir öğrenci-
nin kapasitesine göre, onları en alt seviyeye kadar kamu hizmetine yerleş-
tirdi.” Böylece, Toynbee, “Osmanlı İmparatorluğu’nun başarısının büyük 
ölçüde Hıristiyan teb’anın yeteneklerini ortaya çıkarma politikasına da-
yandığını” vurgulamış olmaktadır.9 

Yönetimin kısa süre içinde kozmopolit bir zümrenin eline geçmesi, 
Anadolu insanının uyutulmasına, açlık ve fukaralığa yönlendirilmesine, 
vergi ve haraç ödeyen, horlanan bir sürü (Reaya) konumuna getirilmesi-
ne yol açmıştır. Ekonomik bunalımlar, eğitimden yoksunluk, savaşlar, iç 
                                                           
9 Arnold Toynbee, a.g.e., s. 44. 
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kargaşalar içinde itişip-kakışmalar Anadolu insanının kaderi haline gel-
miştir. 

Patrimonyal devşirme, Balkanlarda, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi 
önemli ticari ve kültür kentlerinde yuvalanmış ve “Saraylı” konumuna 
gelmiştir. Çocukları Batı kültür merkezlerinde eğitilmiş, elçilik, konso-
losluk ve benzeri temsilcilik görevlerinde bulunmuşlardır. Yeniliğe, Batı-
ya ve köklerine açık bir kültürel zenginliğe sahiptirler. Halkı da Toyn-
bee’nin mecazi anlamda belirttiği üzere “sürü” olarak algılamış, onlara 
başka bir değer vermemişlerdir. Büyük Kaçgunluk döneminde (1603-
1606) Venedik temsilcileri ve Papa ile ihanete varan mektuplaşmalarıyla 
bilinen Deli Hasan Paşa, 1603’te Peşte’yi almak için tam 6000 Anadolu 
çocuğunun (Celali) katline neden olmuştur. Buna rağmen Temeşvar vali-
liğine getirilmiş, hatta Rumeli Beylerbeyi Devşirme kökenli Kuyucu Mu-
rad Paşa’nın telkiniyle bir Osmanlı komutanı gibi idama mahkûm edil-
miştir.10 Zenginlik kültürünün yükselişinde, bu tür bir tarihsel gelişimin 
yanında bir de üst sınıfın kapitalistleşme sürecinin içine girmeleri, aşırı 
tüketim ekonomisinin norm ve yönelişine olanak tanımaları, türedi bir 
sınıfla da koalisyona girmeleri büyük çapta kokuşmuş bir sosyal tabaka-
nın ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Bu tablo karşısında herhangi bir sosyal yorumcu, Türk toplum yapı-
sının ikili bir özelliği ortaya koyduğunu, üst tabakanın çeşitli çıkar oy-
unları ile tarihsel koalisyonlara gitmek suretiyle, ulusal değerlerde çürü-
melere neden olduğunu, bütün bu kombinezonlarını da halkının sessiz 
ve olayları kavramadaki yetersizliğinden kaynaklandığını ileri sürerse ta-
rihsel bir yanılgının kurbanı olmuş sayılamaz. 

Bu tür bir yapısal oluşumundan ötürü Osmanlı, bir örneğine Batı 
toplumlarında rastladığımız türde milletleşme (nation-building) sürecini 
gerçekleştiremeyecek ve ümmet ideolojisi içinde yıkılıp gidecektir. Bu sü-
reci, yukarıda belirttiğimiz üzere Atatürk gerçek yapısı ile ele alacak ve 
bilimsel kurumlar tesis etmek suretiyle millet oluşumuna gidecektir. An-
cak, erken ölümü ile bu tezleri yanında kurumları da yön değiştirecek ve 
patrimonial devşirme grubu yeniden yönetime hakim olacaktır. Çünkü, 
1350’lerden beri Osmanlı toplum yapısında filizlenerek yeşermiş, kökleş-
miş ve kurumlaşmıştır. Söküp atılması mümkün değildir. Reaya’nın bir 
güç kaynağı haline gelmesi ve milli kimliği oluşturması ise son derece 
güçtür. Ekonomik açıdan olduğu kadar eğitim-öğretim alanında Enderu-
nî tabakanın statüsüne ulaşması ve yönetimde söz sahibi olmasına da 
izin verilmez. 

Son günlerde bankaların hortumlanması, kara paranın aklanması, 
yer altı dünyasının mafyalaşması, çeteleşmeler gibi sayılamayacak kal-
pazanlıklar, bir yolsuzluk furyasının ötesinde, bu patrimonial devşirme-
                                                           
10 William J. Griswold, Anadolu’da Büyük İsyan: 1591-1611, s. 32-37, İstanbul, 2000. 
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lerin medyaya, milletlerarası ilişkiler ağına, belirli ölçülerde siyasal parti-
ler ve yönetime sızmalarından, Türk toplumunun stratejik noktalarını ve 
kaderini ellerinde tutmalarından kaynaklanmaktadır. 

Modern sosyoloji, kültürel değişme ve milletleşme sürecinde milli ay-
dının tarihsel rolünü, koruyucu (gate keeper) olarak kabul etmekte, böy-
lece dışarıdan içeriye sızabilecek her türlü yıkıcı eylem biçimlerine geçit 
vermeyen bir denetim mekanizması olarak karşılamaktadır. Deyim ye-
rinde ise, modern bir toplumda milli aydın vücuttaki al yuvarlar rolünü 
yüklenmiş bir misyonun temsilcisidir. Atatürk, bu boşluğu doldurmak 
amacıyla “ulus-devlet” oluşumuna yönelmiş, Osmanlı’nın ümmet modeli-
nin nasıl bir kozmopolitliğe yol açtığını görmüş ve “Türk”lüğe dönüş yap-
mıştır. 

Bilindiği üzere, Büyük Selçuklu döneminden beri uygulanan merkez-
çevre şeması, Osmanlı’da da sürüp gitmiştir. Merkez, kendini hem Oğuz 
hem de Sünni odak noktası üzerinde yoğunlaştırırken, çevreyi Türkmen 
ve Şia unsuru olarak algılamıştır. Bu nedenle, Oğuz-Türkmen veya Sün-
ni-Şia ikiliği (center-periphery) bizim tarihsel sürecimizin bir parçasıdır. 
Şerif Mardin ve Metin Heper’in isabetle belirttikleri gibi, tarihimiz boyun-
ca, özellikle Osmanlı’da çevre fitne unsuru olarak görülmüş, Cumhuriyet 
döneminde de bu devam etmiştir. Heper, güncel bir örnek olarak türban-
lı, sakallı öğrenciler dahil İslâmi kesime mensup herkesin kökten dinci 
olarak kabul edilmesini bu geleneğin ve bu zihniyetin bir ürünü olarak 
kabul etmektedir.11 

4. Merkezcil Yapının Sistemleşmesi ve Gelenekli Değerlerin Dışlanması 

Türk tarihinin ana esaslarıyla kısa bir yorumu bize, toplum yapısının 
iki önemli tabakaya ayrıldığını, üst tabakanın milli değerlerden tamamen 
soyutlandığını, halk katmanlarının ise güçlü bir biçimde dini norm ve 
değerler yanında töre ve gelenekleriyle milli özelliklerine bağlı olduğunu 
ortaya koyar. Robert Bellah’ın ifadesiyle bir yanda laik kimliğe sahip ay-
dın tabaka diğer yanda ise, tamamen dini değerlerine bağlı halk kitlesi. 
Böylece, bazı fikir adamlarımızın da belirttiği üzere İslâm, taşralının de-
ğerleri olarak algılanmış, bu nedenle dışlanmıştır. 

Tarihsel Oğuz-Türkmen ikiliği sürecinde Enderunî tabaka yerini mer-
kez olarak kabul etmiş, hakim-i mutlak olarak kabul edilen “hanedan” 
çekirdeğine katılarak devşirme sisteminin pekiştirilmesine katkıda bu-
lunmuştur. Bu katılım, kültür tarihimizde önemli bir sosyal koalisyon 
olarak anılmalıdır. Bu ittifak, giderek merkezin güçlenmesine, ele geçiril-
mesine ve ‘patrimonial devşirme’ (conversos) sürecine dönüşmesine yol 
açacaktır. Metin Heper, bu gerçeği şöyle açıklıyordu: 
                                                           
11 Metin Heper, “Türkiye’de Unutulan Halk ve Birey”, 75. Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s. 43, İstanbul, 1998. 
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“İslâm, taşralının değerleri olarak algılanmış, bu nedenle de dışlan-

mıştır. Yalnız merkezi odak noktası ile laikperest seçkinler görüş bir-

liği içinde kalmışlardır. Günümüzde de merkezin sivil toplumların gö-

rüşlerini almadan uyguladığı Jakoben hareketler bu kategoride dü-

şünülmelidir.”12 

Bu ifadeler, Enderunî elitist kadronun giderek sisteme nüfuz ettiğini, 
sistemin dokusu ile bütünleştiğini göstermesi bakımından son derece 
dikkat çekici olsa gerek. Heper, yakın tarihimizde başarısızlıkla sonuçla-
nan birtakım olayları da bu yapılaşma biçimi ile açıklamaktadır. Öyle ki, 
1945 sonrası Türkiye’de demokrasinin başarısızlığı, merkezi devlet seç-
kinlerinin güçlerini korumalarından veya benimsedikleri demokrasi an-
layışından kaynaklanmaktadır. Devlet seçkinlerinin yasaları halkı ku-
caklayacak nitelikte yapmaları yerine daha “ussallaştırma” çabaları sis-
temi yozlaştırmıştır. 

Heper’in, Tanzimat sonrası ve Cumhuriyet dönemi ortaya çıkan mo-
dernleşme hareketlerinin halk katmanlarından gelmesi gerekirken yine 
devlet seçkinlerinden gelmesinin bu yapılaşma sürecinden kaynaklandı-
ğını belirtmesi de manidardır. 

Osmanlı geleneğinin oluşturduğu merkezcil yapılaşma, Enderunî eli-
tistlerin de sistemle bütünleşmeleri sonucu, halkın giderek devreden çı-
karılmasına ve kararların merkeziyetçi bir mahiyet kazanmasına yol aç-
mıştır. Bu oluşum, gerçek anlamda bir başkalaşma, patrimonial devşir-
me biçiminin kabuk değiştirerek yönetime egemen olması sürecidir. Mer-
kezi temsil eden hanedan veya Oğuz anlayışı bu defa Enderunî gruplar 
tarafından temsil edilmeye başlanmış, çevre veya “ahali” aşağılanmıştır. 
Mustafa Akdağ, bu değişimi şöyle açıklıyordu: 

“Türk soyuna yabancı olan Osmanlı aydınları da özellikle Anadolu 

ahalisini her vesile ile yermişler, hele devlet düzeni bozulduğu zaman 

saray ve hükûmette kendilerine rakip gördükleri Türkleri gözden dü-

şürmek için bütün kötülüklerin sorumluluğunu onlara yüklemişler, 

Osmanlı beyliğinin ilk zamanlarından beri öğünülecek bir anlamı bu-

lunan Türk kelimesini gene 13. yüzyıldaki anlamına götürerek kaba 

veya bir türlü uygarlaşmayan insan niteliği kavramı olarak kullan-

maya başlamışlardır.”13 

Bu zihniyet değişimi için en tipik örnek de 1950’de bir Başbakanın: 
“Ben odunu dahi aday göstersem seçilir” diyen görüşüdür.14 Bu ifadeler, 
aslında merkeziyetçi tutumun halk tabakasına bakış açısının bilinç-altı 
köklerini göstermesi bakımından dikkat çekici olsa gerek. 
                                                           
12 Metin Heper, a.g.e., s. 44. 
13 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, cilt: II, s. 159-160, Ankara 1979. 
14 Metin Heper, a.g.e., s. 45. 
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Arnold Toynbee de şu ifadelere yer veriyor: Kapıkulu durumunda olan 
çoban köpeği günü gelince, kendisini bir sürü olarak gördüğü tebaadan 
farklılaştırmış ve yönetim ile tebaa arasındaki mutlak ayrışımın bir aracı 
haline gelmiştir. Hatta, daha büyük ölçüde bir transformasyona uğraya-
rak merkeziyetçi sistemle adeta özdeşleşmiştir. Merkeziyetçi modelin  
oyun kurallarını benimsemiş, çevreyi bir fesat ocağı olarak görmüş, Tür-
kün büyük değerlerini inkâr etmiştir. Heper’in de haklı olarak belirttiği 
üzere: Halk bu seçkinci yönetim veya merkeziyetçiliğin tepeden bakan 
politikaları yüzünden yer altı örgütlerine, mafyaya başvurmak durumun-
da kalmıştır. Çoğu kez, aşağı kesim için bu merkez ya “Bacı” ya da “Ba-
ba” konumuna gelmiştir.15 

Kısacası devlet yönetimi devlet seçkinlerinin eline geçmiş, bunlar da 
yakın çevreleriyle çıkar ilişkilerine girerek yeni patronaj ittifaklarının ku-
rulmasını sağlamak suretiyle merkeziyetçi yönetimin güçlenmesini sağ-
lamıştır. Böylece, patrimonial devşirme sistemi, Cumhuriyet sonrası 
merkeziyetçi yeni bir biçime dönüşmüştür. 

Mustafa Kemal Paşa’nın, 1919’da Samsun’a ayak bastığı gün sadare-
te çektiği telde: “Millet yek vücut olup hakimiyet esasını, Türklük duygu-
sunu ittihaz edinmiştir”16 tarzındaki ifadesinden itibaren vefatına kadar 
gündeme taşıdığı “Türklük duygusu” ne yazık ki arka plana itilecek, Türk 
Tarih ve Tetkik Cemiyeti ile Türk Dil ve Tetkik Cemiyeti’nden resimleri 
indirilecektir. 

Zachariadou’nun tespitlerine göre, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilkin 
1300-1493’e kadar “Pençik Oğlanı”, 1565’ten sonraki belgelerde ise “Ace-
mi Oğlanları”, 17. yüzyılda ise (1607-1608) “Oğlan Cem’i” ya da 1622’de 
gözlendiği veya 1638, 1646’da rastladığımız üzere “devşirme” adlarıyla 
gündeme gelen bu oluşum, tarihi süreç içinde Cumhuriyet dönemi ile 
yasallık kazanıyordu. 1839’da Batıya açılan pencerelerden dış temsilci-
liklerimizi ellerinde bulunduran bu kadro, yerli unsurları ve oluşturduk-
ları tabanlarıyla da ticareti, sanayi kuruluşlarını ellerinde bulunduru-
yorlardı. Böylece, Cumhuriyetin servet sahibi en güçlü sınıfı, bu tarihsel 
geleneği temsil eden devşirme grubu ve onlarla diyalog halindeki yerlilik 
kimliğinin ağır bastığı sanayi ve ticaret sektörüne damgasını vuran odak 
noktalarıdır. Tespitlere göre, 19. yüzyılın ilk yarısında Boğaziçi’nde tam 
823 adet yalının bulunduğunu biliyoruz. Bunlardan 547’si Rumeli ya-
kınlarında, 276’sı ise Anadolu yakasında idi. Böylece, bütün Boğaz sa-
hilleri yalılarla kuşatılmıştı. Hanedan, saray ve yalıları ise bu rakamların 
dışındaydı.17 
                                                           
15 Metin Heper, a.g.e., s. 47-48. 
16 E.A. Zachariadou, Osmanlı Beyliği adlı eserindeki bu belge T.C. Başbakanlık Osmanlı Ar-
şivi Daire Başkanlığı Yayını (1982) s. 28-29’da zikredilmektedir. 
17 Hıfzı Topuz, Meyyale, 14. Baskı, s. 51, İstanbul 1999. 
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Anadolu halkı veya sürü (reaya) bin yıllık uykusunu uyurken, darı 
öğütüp yerken, Huş’ta Yemen’de sırtında bir çift kundurası ile vuruşur-
ken Paşazadeler ve Saraylılar Boğaz’daki yalıları ve kâşanelerindeki ya-
şantılarıyla ikili toplum (dual society) yapısını sürdürüyorlardı. Wright 
Mills ve Lloyd Warner gibi Batı sosyoloji geleneğine sahip bilim adamları-
mızın bulunmayışı nedeniyle de bu Saraylılar ve Paşazadeler’in yaşantı-
ları, kullandıkları eşya, möble ve konakları yanında inanç sistemleri, 
dünya görüşleri ve değerler sistemi hakkında da hiçbir bilgiye sahip de-
ğiliz. Oysa, bu Türk sosyolojisinin başarmak durumunda kaldığı en 
önemli araştırma alanlarından biridir. Burada Sakarya Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Nihat Erdoğmuş’un, beş ünlü iş adamının hayat hikâyelerinden 
yola çıkarak yapmış olduğu: Sosyal yönetici, girişimci-yaratıcı, teknik 
fonksiyonel yönetici kariyer değerlendirme ve tipleştirmeleri zikre değer. 

Bu üst sınıfın varlık vergisi nedeniyle sigaya çekilmeleri dışında zen-
ginliklerinin boyutları hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Son günlerde 
bankaların hortumlanması, yoksulların (reayanın) 5-10 kuruşluk para-
larını off-shore ve back to back oyunlarıyla milletler-arası dalaverelerle 
hesaplarına geçirmeleri, bu sınıfın etikal değerlerini ortaya koyması ba-
kımından önemli bir aşamayı teşkil eder. Çoğu patrimonial devşirme 
kimliğinden gelen bu basın, televizyon devleri ayrıca bankaların da içlerini 
boşaltmak suretiyle sınır tanımayan bir karaborsacılığın da içine girmiş-
lerdir. Bunların yurt dışındaki sayfiyeleri, uçakları, özel yatları ile Türk in-
sanının büyük çoğunluğunun yaşantılarına ters düşen yapılaşmaları, aynı 
zamanda toplum yapımızdaki sınıf çatışmalarının, etnik örgütleşmelerin 
ve yer altı dünyasının da yeni boyutlar kazanmasına yol açmaktadır. 

Böyle bir sistemde Fleischer’in de tespitiyle Reayadan birinin toplum-
da yükselmesi, üst kademeleri tekelinde tutan askeri sınıfa geçmedikçe 
statüsünde yükselmesi mümkün değildir. Bu da, Fleischer’e göre müm-
kün değildir. O halde, Osmanlı bir yanda öz halkını, hem kendi devşirme 
unsurlarının vergilerini ödemekle yükümlü kılmış, hem de sosyal hare-
ketlilik (mobilizasyon) yolunu tıkamak suretiyle adeta bir toplumsal kast 
oluşturmuştur. Gecekondulaşma, Cumhuriyet-sonrası bu kast tabakası-
nın büyük kent marjinal yörelerindeki yığılmaların ve tarihsel kastın sü-
rekliliğinin sağlanması olarak karşımıza çıkması olgusudur. 

Elitist tabakanın büyük ölçüde milli değerlere ters düşmesi, batı 
standart ve normları içinde büyümeleri, özellikle Türk halkını, Osmanlı 
geleneğinden sürüp gelen bir fesat unsuru olarak algılamaları, bütün ça-
baların batı yöresine dönük bir kalkınma modeline yönlendirilmesine hız 
vermiştir. 1961’den itibaren başlatılan milli kalkınma politikaları askıda 
kalmış, Anadolu’nun Doğu ve Güneydoğusu, Karadeniz kıyı şeritleri ka-
derlerine terk edilmiştir. Aşiret-kabile gibi millet-altı kuruluşlar yanında, 
kaderlerine terk edilmiş köyler bir plan ve proje dahilinde merkez köyler 
etrafında toplanılarak bütüncül (holistik) bir kalkınma modeline gidilme-
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miştir. Bir kamu yönetimi uzmanı olarak Heper, 1945 sonrası Türkiye’de 
demokrasinin başarısızlığının, merkezi devlet seçkinlerinin güçlerini ko-
rumalarından, benimsedikleri demokrasi anlayışından kaynaklandığı gö-
rüşündedir. Devlet seçkinleri halkı kucaklayan, halka açılan yasaları 
başlatmaları yerine “ussal” nitelikli kararlarla oyalanmışlardır. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi de böyle bir zihniyetin geleneğini oluşturmuştur. 

Patrimonial devşirme veya merkeziyetçi model, Batıya açık olması ne-
deniyle Batılı düşünce sistem ve ideolojilerini de zaman zaman Türk top-
lum yapısına körüklemek suretiyle -Osmanlı’dan gelen merkez-çevre ger-
ginliklerini- canlı tutmaya çalışmıştır. Karen Barkey, Celali’ler üzerinde 
yaptığı bir araştırmayı açıklarken aynen şöyle diyordu: “Celalileri yara-
tan da, sonradan kendine bağlayan da yine devlettir.”18 Bu suretle, Os-
manlı hem sürekli toplumsal gerginliklerin kaynağı olmuş, hem de bu 
gerginliklerle sürekli mücadele etmek durumunda kalmıştır. Kiziroğlu, 
Karayazıcı, Abaza Mehmet Paşa ve Deli Hasan türü başkaldırılar da aynı 
çizgide izlenmelidir. Çünkü, Osmanlı “yerlilik” özelliklerini koruyamamış, 
çevreyi kendine düşman telakki etmiştir. 

1950’ler öncesi ve sonrası siyasal alanda ortaya çıkan önemli ideolo-
jik yarılmalarda tarihçi Neşet Çağatay’ın deyimi ile Enderun Türklerinin 
önemli rolleri olduğunu gözlemekteyiz. Özellikle, Marksizmin öncü lider-
leri: Nazım Hikmet, Sertel’ler (Sabiha ve Mehmet), Şefik Hüsnü, Saba-
hattin Ali, Zeki Baştımar, Mehmet Ali Aybar, Rasih Nuri İleri ve Dino’lar 
bunlardan ilk akla gelenlerdir.19 Denilebilir ki, ülkemize sosyalist akım-
ların tümü bu Enderunî Türkler tarafından taşınmıştır. Komünizmin yı-
kılması ile bu Enderunî sosyalistler derhal kabuk değiştirmek suretiyle 
kapitalistleşme süreci içine girmişler, sisteme uymuşlardır. 

Osmanlı Devletinde 1789-1992 arası idari reformları inceleyen Find-
ley’e göre: Osmanlı bürokratik kadrosu, artık patrimonial devşirme tarzı 
bir yönetimdir. Bu devşirmeler (Enderunlar) de Findley’e göre “marjinal 
kişilerdir”.20 Osmanlı öncesi ve sonrası modernleşme hareketlerinde de 
bu marjinal insanların rolleri büyük olmuştur. Türk modernleşme biçi-
mi, Türk halkının kendi iradesi ve seçme hakkının bir ürünü değildir. 
Bunlar Türk halkını da tanımazlar, onlara karşı da yabancılaşmışlardır. 

5. Merkezin Epikürizmi - Çevrenin Tiksinleştirilmesi 

Gecekondulaşma sürecinin temellerinde, milli kalkınma politikasına 
gönül vermiş, Türk insanının kaderine damgasını vurmuş sağduyu sahi-
                                                           
18 Karen Barkey, Milliyet Gazetesi, 28 Haziran 1965. 
19 Orhan Türkdoğan, “Niçin Osmanlı Kimliği?”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
123, s. 9-44, İstanbul 1999; Orhan Türkdoğan, “Osmanlı’ya Sosyal Tarih Açısından Bir Yak-
laşım”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 165, s. 46-57, Eylül 2000; Orhan Türkdo-
ğan, “Osmanlı’da Sosyal Sistem”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 127, s. 9-22, 
Ağustos 2000. 
20 Carter V. Findley, a.g.e., s. 31, 114-115. 
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bi ve yerlilik eğilimleri yüksek merkeziyetçi bir yönetimin bulunmayışı, 
en önemli etkeni teşkil etmiştir. Böylece, gelişmiş, gelişmekte olan ve az 
gelişmiş bölgeler olmak üzere Türkiye coğrafyası birtakım kategorilere 
ayrılmak durumunda kalmıştır. Bin yıllık bir cihan devletinin bıraktığı 
miras böyle mi olmalıydı? 

Hindistan’ın 450 bin köyün kalkınması için 70-80 köyü bir merkez 
köy etrafından toplayan kalkınma projelerine benzer bir kalkınma strate-
jisi gündeme getirilmemiş, Doğu ve Güneydoğu adeta Hitit uygarlığı dö-
neminden kalan mağara yaşantısına terk edilmiştir. Eğitim-öğretim se-
ferberliğine öncülük eden okullaşma süreci tamamlanamamış, ekonomik 
kalkınma ve sanayileşmenin alt yapıları ihmal edilmiş, okuyup-yazma 
seferberliği ve benzeri stratejik kalkınmalar geri plana itilmiştir. Bu yüz-
den nüfusumuzun %20’si gelir diliminin %55’ine yakınını paylaşırken, 
bir diğer %20’sinin ise milli gelirin %4.5’ini almaya mahkûm kılınmış ol-
ması “öteki Türkiye”nin tarihsel kaderinin günümüzde de değişmediğini 
gösteren en önemli bir kanıttır. Gelir dağılımındaki bu dengesizlik, Os-
manlıdan beri sürüp gelen zihniyetin bir yansımasından başka bir şey 
değildir. Metin Heper’in de işaret ettiği gibi, Osmanlı’dan günümüze dev-
let, ferdi ciddiye almamış, askerlik ve vergi söz konusu olduğunda onu 
hatırlamış, fakat istek ve özlemlerine kayıtsız kalmış, onu yalnız bırak-
mıştır. Türkiye’de milletin değil devletin kurtarılmasının önemli olduğu 
düşünülmüştür.21 

Osmanlı’da mutlak-ı hakim “hanedan” iken, Cumhuriyette onun yeri-
ni “Devlet” almakta ve sistem transformasyona uğramakta, ancak her iki 
dönemde de değişen bir şey olmadığı gözlenmektedir. Heper, gözlendiği 
üzere bu çelişkili yapıdan kurtuluşun “devlet” olgusundan “bireye” yö-
nelmek suretiyle gerçekleşebileceği düşüncesindedir. Ancak, temelde ya-
tan sorunun, tarihsel ikili toplum yapılaşmasından, üst tabakanın ken-
dine özgü bir kast tabakası oluşturarak alt tabakaya sırt çevirmesinden, 
onu kendi kaderine terk etmesinden kaynaklandığının dikkate alınma-
ması hususu olduğu belirtilmemektedir. 

6. Zenginlik Kültürünün İbadete Açılması ve Yoksulluk 
    Kültürünün Gelenekselleşmesi 

O halde, tarihsel açıdan ikili toplum yapısının ortaya çıkması, bunun-
la bağlantılı olarak, üst tabakanın Patrimonial devşirme olması nedeniy-
le alt tabakayı dışlaması, günümüzde Türk gecekondulaşma sürecinin 
bir yansımasıdır. Bu ikili yapılaşma göz önüne alınmadan ülkemiz gece-
kondulaşma niteliğinin çözümlenmesi mümkün değildir. 1972-1980 Er-
zurum ve 1995’ten beri İstanbul’a yönelik gecekondu alan araştırmaları-
mız açıkca gecekondularımızda yaşanan derin sefaleti bizlere açıkla-
                                                           
21 Metin Heper, a.g.e., s. 48-49. 
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maktadır. En hayati gıda olan eti bile büyük çoğunluğun ya bayramdan 
bayrama veya hiç yiyemediklerini belirtmeleri gelip geçici olaylar olarak 
algılanmamalıdır. Bunların temelinde yatan tarihsel nedenlerin açıklan-
ması ve çözümlenmesi gerekmektedir. 

Hindistan kast sisteminde, Mexico-City ve San Juan gecekonduların-
dan daha büyük oranda yoksulluk gözlenmiş olmasına rağmen, Oscar 
Lewis bu ülkede mevcut olan “kast” sisteminin, Latin Amerika ülkelerin-
de rastlanmayan örgütlenme ve özdeşleşme (identity) duygusunu destek-
lediğini ileri sürüyordu. Kast sistemi, cemaat ve köy kökenli olmakla be-
raber yüksek derecede bir dayanışma özelliğini savunur nitelikte olması 
nedeniyle yoksulluk kültürünü engelliyordu. Görülüyor ki, kast sistemi 
cemaatleşme çekirdeğinden ayrılmayı, kopmayı engelleyen güçlü bir bir-
liktelik bilinci ve dayanışma mekanizmasıdır. Oysa, yoksulluk kültürü, 
yoksulluktan bütünü ile farklı olarak, tek bir sosyal sistem içindeki bir-
liktelik ve “ait olma” (community feeling) duygusunun olanaksızlığından 
kaynaklanmaktadır.22 

Zenginlik kültürü, Oscar Lewis çizgisinden hareket ederek bizim tara-
fımızdan ileri sürülmüş bir kavramdır. Böyle bir kültürleşme biçiminde 
zenginlik normu, değerlerinden soyutlanmaktadır. Daha ziyade kapita-
list yaşantının bir ürünü olan bu oluşum, toplumu yenileştirme ve ona-
rıma götüren iyileştirici bir sosyojenik motiften ziyade, sürekli harcama, 
başı boş tüketim normları içine çekilme ve sonuçta bir gösteriş ekonomi-
si içinde sivrilmelere yönelik bir yarışma biçimleri veya biyojenik motifler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür bir zenginlik kültürü; doyumsuz, 
sömürücü, yayılımcı ve toplum değerlerinden soyutlanmış, toplumcu 
kimliği olmayan bireyci (homo-economicus) bir yapılaşmadır. Bu tür bir 
zenginlik kültürü, Türk toplumunun Batılılaşma, özellikle patrimonial 
devşirme yönetim biçiminin güçlenmesi süreciyle de boyut kazanmıştır. 

1826’dan itibaren yerlilik kimliği güçlü olan âyân tabakasının kaldı-
rılması ile gücünü ve etkisini arttıran bu Enderunî kitle, yalılardaki ya-
şantıları yanında nepotik eğilimlerini de ön plana alarak sosyal prestij ve 
unvan kazanma yollarını da açmışlardır. Saray kültürünün dışa taşın-
masında, yabancı ülkelerle olan işbirliği ve eğitsel faaliyetlerde bu gru-
bun yeni statü ve roller yüklenmeleri, bir yanda dış güçlerin ülkeye nü-
fuz etmelerine, öte yanda ülke kalkınmasının belirli yörelere, özellikle 
Makedonya, Balkanlar, Arnavutluk, Selanik ve İstanbul, İzmir gibi stra-
tejik merkezlere doğru yayılmasına sebep olmuştur. 

Reaya odak noktası olan ve Etrak-ı bî-idrak’ın yaşadığı Anadolu top-
rakları sadece saraya vergi ödeyen, Yemen’e, Fizan’a, Kafkas’lara ve Bin-
gazi’ye asker gönderen “sürü” mertebesinde algılanan insanların yaşa-
                                                           
22 Oscar Lewis, İşte Hayat, s. 1-69, İstanbul 1971; O. Lewis, Sançez’in Çocukları, s. 1-29, İs-
tanbul, 1971. 
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dıkları yerler olması nedeniyle, her türlü kentleşme sürecinden uzak tu-
tulmuş, hatta kendi kaderine terk edilmek suretiyle unutulmaya mah-
kûm kılınmıştır. 

1950’lerden itibaren büyük kentlere yönelik göçlerin temelinde bu ge-
ri bırakılmışlık ve Enderunî aydının tutum ve zihniyeti en önemli rolü 
oynamıştır. Merkezi yönetim erdemliliğini yitirdikçe, Anadolu bütünü ile 
gözden çıkarılmıştır. Bu insanların değerleri, inanç sistemleri, giysileri ve 
davranış kalıplarına varıncaya kadar hemen tüm kültür varlıkları tezyif 
konusu olmuş, hatta bazı Enderunî aydınların horlamasına, aşağılama-
sına varıncaya kadar topluma damgasını vurmuştur. Büyük bir kuşak 
bu kültürel yozlaştırma kampanyasının hedefi haline gelmiştir. Sinekli 
Bakkal ve benzeri romanlar, filmler ve hikâyelerde bu değer alçaltıcı sah-
neleri ve konuları izlememiz mümkündür. 

Yoksulluk kültürü kadar, zenginlik kültürü de tarihsel gelişimimizin, 
toplum yapımızın bir yansımasıdır. Onu, “öteki” olan değil “bizim” olan 
değerlerimizden, tarihsel deneyimimizden ayırmamız düşünülemez. O, 
bizi biz yapan değerlerimizin bir parçasıdır. 

Yüzyıllarca bu unutulan insanlar şu anda büyük kentlerimizin varoş-
larına yığılmış, yaşama savaşı vermektedir. Kentlinin tarihsel uykusunu 
kaçırmak niyetinde de değiller, zaten öyle bir güçleri de yok. Dahası bu 
insanların, merkeziyetçi yönetim biçimini eleştirecek bir zihniyet ve ol-
gunluk düzeyinde olduğu tezi de savunulamaz. Son yıllarda on kadar 
bankanın içleri hortumlanırken çoğu “Enderun Türkü” olan ve basını, te-
levizyonu tek kelime ile medyayı ellerinde tutan bu dördüncü gücün kar-
şısında yasal bir işlem yapabilecek en ufak bir protesto kimliğine bile sa-
hip olmadıklarını bu bankalar önündeki pasif kuyrukların uzamasından 
gözleyebilirsiniz. 

“Öteki Türkiye”, o halde tarihsel sürecimizin ve toplum yapımızın bir 
ürünüdür. Merkeziyetçi yönetim, Atatürk’ün anladığı anlamda, “Ne Mut-
lu Türküm” diyebilen kültür ve tarih bilincine sahip bir aydın sınıfın eline 
geçmediği sürece, “öteki Türkiye” dramatik kimliğini sürdürecektir. Çün-
kü, tarihsel süreç içinde kurumlaşmış bulunan patrimonial devşirme 
topluluğu ele geçirmiş olduğu stratejik noktaları “reaya” uğruna feda 
edemez. 

Türk entelijansiyasının bir karizması ve milli kimliğinin bulunmayışı 
hususunda Atatürk’ün milli kültür politikası ve Gökalpçi yaklaşımlar 
önemle göz önünde tutulmalıdır. Altı Ok’taki milliyetçilik ve halkçılık il-
keleri bütünü ile Gökalp çizgisinden kaynaklanan Kemalist sistemin te-
mel felsefesini veya credosunu oluşturur. 

Tarihsel üst tabaka veya merkezi yönetici sistem, eğitim politikaları, 
gelenekli sömürü düzeni ve toplumdaki konumları nedeni ile hem iktisa-
di güçlerini arttırmakta hem de alt tabakadan (reaya) yükselenleri kendi-
lerine benzetmek suretiyle güçlerini korumaya çalışmaktadırlar. Böyle 
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bir çarpık eğitim süreci ve sosyo-kültürel şartlandırma sonucu, halk 
(reaya) katmanlarından gelerek güçlenenler de kendi değerlerine yaban-
cılaşmakta ve düzene ayak uydurmaktadırlar. Bu tür bir yabancılaşma 
süreci, tarihsel üst tabakaya -Marksist bir jargonla ifade etmek gerekir-
se- “yastıklık” yapmakta ve onun gücünü korumaktadır. Böylece, Gö-
kalp’in de temas ettiği Enderunî ve kozmopolit bir yönetici aydın kadro 
kimliğini sürdürmektedir. 

1900’lerin sosyal bilimcisi ve Resmi Teorinin güçlü odak noktası Gö-
kalp’in “Halka Doğru” makalesinin anlamı da burada ortaya çıkmakta-
dır. Gökalp, milli değerlerin, Türklüğün büyük hasletlerinin halkta yaşa-
dığını, aydın tabakanın ise devşirme kökenli olması nedeni ile tamamen 
kozmopolit bir kimliğe sahip bulunduğunu ileri sürüyordu.23 Bu kozmo-
polit-devşirme tabakanın, Gökalp’e göre millileşmesi için halka doğru 
gitmesi ve halktan milli kültür ve değerleri alması gerekmektedir. 

Öncelikle, Türk entelijansiyası, yetiştiği sosyal çevre, kültür ve değer-
ler sistemiyle sosyal bunalımları yönlendirmede etkin rol oynamaktadır. 
Batı norm ve değerleriyle beslenen bu elitistler, her şeyden önce kendi 
toplumlarına ait kültür ve inanç sistemlerine yabancılaştıkları için, bir 
katalizatör olarak batıdan aktardıkları yeniliklerin milli kültür standart-
larıyla ne ölçüde uyum sağlayıp sağlayamadığı hususunda köklü bir dü-
şünceye sahip değildirler. Bu yüzden Türk elitistleri -bazı gelişmekte 
olan ülkeler örneğinde görüldüğü gibi- kendine dönüş yaparak milli bir 
modeli yeniden canlandırma (resurgency) sürecini başlatmada henüz be-
lirli standartlara ulaşmış sayılamaz. Türk aydını üzerinde geniş deneyimi 
bulunan Phillips Schwartz, “1933 yılında yapılan üniversite reformu ne-
den dolayı başarısız geçti” adlı 1968 yılında Cumhuriyet gazetesinde ya-
yınlanan bir makalesinde önemli sosyolojik ipuçlarını ortaya koymakta-
dır: “18 yıl, Türk milletinin her tabakasıyla yaptığım sıkı temaslardan 
edindiğim izlenimler sonucunda, Üniversite Reformunun başarısızlığında 
iki önemli ve Türk tarihiyle açıklanabilen etkenin en büyük rolü oynadığını 
sanıyorum.” 

Biri, Türk aydınlarının bir çoğunda derin kökleri olan yetersizlik 
duygusudur. İkincisi de, gerek aydınlarda, gerekse halkın birçok un-
surlarında Türk milletinin geleceğini yönetenlere karşı var olan güven-
sizliktir. 

Önce yetersizlik (kifayetsizlik) duygusunu ele alalım. Bu, ilk görünüş-
te kolaylıkla tespit edilemez. Hatta Üniversitenin kaderini ele almış şah-
siyetlerin bazıları kendilerini çok üstün görmektedirler. Fakat, hakikatı 
biraz araştırırsak, yetersizlik duygusunun hayret edilecek ifadeleriyle 
karşılaşırız. Kaç kez Türk meslektaşlarımdan şu tarzda hitaplara maruz 
kaldım: ‘Siz Türkiye’yi tanımıyorsunuz. Burada hiçbir şey yapılmaz’. 
                                                           
23 Orhan Türkdoğan, Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri, s. 280, İstanbul 1998. 
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Çoğunlukla rastlanan sathi bedbinlik, haksız eleştiri iptilası, hakikat-
lerin ve olayların yanlış bir açıdan takdimi, daima haklı çıkma hırsı, bö-
bürlenmek, gösterişe düşkünlük, toleranstan yoksunluk, başkalarına 
nispetle daha iyi olmak iddiası, görünüşü kurtarma arzusu, bütün bu 
gibi vasıfların neticeleri günlük hayatta bile çok derin tesirler yapmakta-
dır. Eğer idareciler sınıfı arasında olumsuz bir ayıklama (seleksiyon) ce-
reyan ediyorsa, bunun nedenleri de bu ruhsal unsurlarda aranmalıdır. 

Yukarıda zikrettiğimiz ikinci neden, yani güvensizlik (itimatsızlık) un-
suru da bu birinci nedenle çok yakından ilgilidir. Bütün bu sebepler so-
nucunda aydınların çoğu kendi kişisel kaderlerini milletlerinden ayır-
makta haklı olduklarını zannetmektedirler. Vatanları için ölmeyi göze 
alanların çoğunda vatan için yaşamak arzusu çok gevşektir. Bundan do-
layıdır ki, hayat mücadelesinde hile, kanundan daha büyük bir itibara 
sahiptir. Kurnazlık, bilim ve sanat bakımından yaratıcı dehadan daha 
yüksek bir kıymet taşımaktadır. Üniversitelerde mevcut olan mevkiler, 
birçoklarınca hayat gayesi olarak telakki edilmemektedir. Bilâkis, ancak 
dışardaki kişisel ve maddi işler için bir temel olarak kullanılmaktadır.24 

Türk üniversitelerinde uzun süre hizmet gören Prof. Dr. Phillips Sch-
wartz’ın üniversite reformunun başarısızlığı gibi önemli bir yenileşme ha-
reketini Türk tarihinin gelişimi ile ilgili görmesi düşündürücü olsa gerek. 
Bu üst elitistlerin kişilikleri (idiosyncracy) üzerine yürütülen karakter 
tahlillerinde rastladığımız “vatan için yaşama” arzusunun çok zayıf ol-
ması, yaşam kavgasında hile ve kurnazlık gibi şeytani değerlerin ege-
menliği Türk toplum yapısının en önemli açmazlarından biridir. 

Tarihsel çizgiden kaynaklanan üst sınıfın yapısallaşması, halkı dışla-
yan farklı bir dünya görüşünün temsilciliğinden kaynaklanmaktadır. Di-
van Edebiyatı ve Halk Edebiyatı da bu iki kültürün bakış açılarının bir 
yansımasıdır. Biri İslâmi tasavvuf ve değerlerin sembolize edildiği son 
derece yalın, açık ve öz Türkçe bir ifadeyle dile getirildiği halde, öteki Sa-
dabad eğlenceleri, sevgiliye olan fetişist duyguları terennüm eden, ancak 
belirli bir medrese kültürü ile anlaşılabilen -Farsça-Arapça karışımı- ya-
pay üslûp ve deyişler yumağından oluşmaktadır. 

İki tabaka arasında bir kültürel diyalog olmadığı gibi iki edebiyat ala-
nında da bir yaklaşım düşünülemez. İkisi de sanki ayrı dünyaların ürü-
nü imiş gibi bir izlenim yaratmaktadır bizlerde. Bu ikili yapı, günümüzde 
de kimliğini sürdürmekte, hatta halk katlarından sıçrama yapmak sure-
tiyle üst katlara tırmanmak isteyenleri de etkin eğitim-öğretim yöntemi 
ile kendine benzetmektedir. 

Eğitim-öğretim modelinin bu merkeziyetçi gücün elinde bulunması 
sonucu, günümüzde kendisini Resmi Teori’nin temsilcisi olduğunu ileri 
                                                           
24 Phillips Schwartz, “1933 Yılında Yapılan Üniversite Reformu Neden Dolayı Başarısız Geç-
ti?”, Cumhuriyet, 5 Ağustos 1968. 
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süren klasik bir partideki dalgalanmalar ibretle izlenilmelidir. Partisinin 
Gün-Dem adlı dergisinde Şeyh Edebâli’nin Osman Gaziye vasiyetini ha-
tırlatan bir Parti başkanı, “Şeyh” sözcüğünden ötürü eleştirilmesi karşı-
sında şunları söylüyor: 

“Biz Anadolu hareketiyiz, bu toprağın, bu ülkenin insanıyız. Bizim bir 

çizgimiz var. Bunun içinden çıkmış Hacı Bektaş-ı Veli. Neyi yanlış 

söylemiş? Şeyh Bedrettin’in başında “Şeyh” var, ona karşı çıkmıyor-

sun da Edebali’ye niye karşı çıkıyorsun? (...) Olur mu canım, böyle 

şeyler yok kitapta, biz buna alışmadık. Biz Garaudy diyeceğiz, biz 

Makyavel diyeceğiz. Öyle dersen sen Sosyal Demokrat olacaksın. Ta-

mam kardeşim de, yerli, ulusal, kendi tarihine, kendi köküne yönelik 

sıcak bir yaklaşımı, Sosyal Demokrasiyi dışlayan bir anlayış sayı-

yorsun, sen ne tarihini biliyorsun, ne sosyal demokrasiyi biliyorsun, 

hiçbirini bilmiyorsun demektir. Şimdi bu bizim çok temel bir yanılgı-

mızdır. Bizim derken, Türkiye’nin bazı aydınlarının bir yanılgısıdır. 

Türkiye’nin bazı aydınları maalesef bu gerçekleri kavramış değildir. 

Kavramadıkları için çok kere topluma ters düşmüşlerdir”.25 

Başkan daha ileri giderek, Halk Partisi’nin Atatürk’ten sonra unutu-
lan milli köklere yönelik dönüşümünü şu şekilde dile getirecektir: “Biz 
tercüme solculuk, tercüme aydınlık mı yapacağız. Biz Anadolu hareketiyiz, 
bu toprağın, bu ülkenin insanıyız. Bizim bir çizgimiz var.” Böylece, Parti li-
deri milli köklere dönmenin sembolü olarak da Şeyh Edebali’yi, Hacı 
Bektaş-ı Veli’yi, Yunus’u, Mevlana’yı birer “prima mobila” olarak ileri 
sürmektedir. Parti artık tarihsel çizgisini bulmalı ve Enternasyonal Sos-
yalist hareketten değil, milli değerlerden kaynaklanan gerçeklere, insanı 
yücelten Anadolu Hümanizmasına dönüş yapmalıdır. 

Söz konusu Parti başkanının, deneyimli bir politikacı olarak, kökleri-
ne dönme ve yerlilik kazanma süreci karşısında, Enternasyonal Sosyalist 
görünümlü bir partinin değerlerine nasıl yabancılaştığını açıklarken kul-
landığı “aydınların yanılgısı” deyiminin, aslında patrimonial devşirme 
sisteminin uzantısına da “uyanışın” bir tepkisi olarak karşılanması ge-
rekmez mi? 

Son yıllarda, bu tarihsel boşluğa karşı bir tepki unsuru olarak ortaya 
çıkan İslâmi direnişte gözlediğimiz sosyojenik motiflerin, halkın kültür ve 
değerlerinden ziyade bu kozmopolit sınıfın Batı kökenli değerlerine yöne-
lik kodları birer sosyolojik şifre olarak kullanmaya başlamaları trajik-ko-
mik bazı sonuçlar da yaratmaktadır. 

Gerek İslâmcı gerekse laik zenginleşme sürecinde odak noktaları bir-
leşmekte; zevkler, eğlenme ve tüketim norm ve değerleri aynı çizgide ke-
sişmektedir. Örneğin, Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki bir düğünde, 19 
                                                           
25 “Şeyh Bedrettin’e Evet de Edebali’ye Neden Hayır?”, Zaman Gazetesi, 2 Ocak 2001. 
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yaşındaki gelin için 19 katlı pasta yapıldı. Gelin pastayı kesmek için 
merdivene, damat da arkadaşlarının omuzlarına çıkmak zorunda kaldı. 
Pastayı yapan (...) 290 kilo olan pastanın 150 kg. krem şanti, 1200 yu-
murta, 50 kg. un ve 40 kg. şeker katılarak tam dört günde yapıldığını 
söylemektedir.26 Oysa bu kentimizin yüzde 80’i hemen hemen gecekondu 
kuşağının oluşumu altındadır. Özellikle Kepez yöresi sefaletle kol gezen 
bir gecekondu yaşantısını temsil etmektedir. 

Narenciye bahçelerinin konutlaşması Antalya ve Alanya alanlarında 
kısa zamanda 30-40 tane daire sahibi olan zenginlerin türemesine neden 
olmaktadır. Temel bir kültürü olmayan bu “görgüsüz” tabaka kısa za-
manda “bende var onda yok” türü bir gösteriş ekonomisinin içine girmiş-
tir. Bu örnek, reaya insanının “Enderunîleşme” sürecinin bir parçasıdır. 
Bu “türedi”lerin, biraz ötelerinde Kepez’in üst sınırlarını oluşturan Şır-
nak, Siirt ve Hakkâri’den göç eden insanlar için bir sivil toplum örgütleş-
mesi kurarak yardım kampanyalarını başlatacakları yerde gelenekli top-
lumun modellerine devam etmeleri de yabancılaşma sürecinin en tipik 
örneklerinden birini teşkil etmektedir. 

Bu “Enderun zenginleri” veya “türedi tabakanın” zevk ve eğlence mo-
tiflerinin bir hedonizm felsefesi ve estetik duygudan yoksun olduğunu 
bazı yazarlar şöyle karikatürize edeceklerdir: “En çok para bende var” 
görgüsüzlüğü eskiden sahneye Türk Lirası banknotları fırlatılarak göste-
rilirdi, sonra biraz yontuldular, tabağına daha çok Türk Lirası ödeyip sa-
natçının başından aşağıya “gül yaprakları” serptiler. Ardından gül tabağı 
da kesmedi, daha fazla ödeyip tabak kırmaya başladılar. O da yetmedi. 
Bir defada en çok parayı ödemek için sahneye dolar attılar. Zamanla bu 
da yetersiz kaldı. 

Şimdi moda, bir paketine 40 milyon lira (yaklaşık 100 dolar) ödeyip 
peçete saçmak. Bar sahibinin marketten 150 bin liraya aldığı bir paket 
peçeteye 40 milyon lira verip, sahneye döküyorlar. Bu garip eğlencenin 
nedeni, Maliye. Para saçan takibe alınıyor, peçete saçan kurtuluyor. 
Çünkü ödemeyi kredi kartıyla değil, nakit olarak yapıyorlar, fatura fiş al-
mıyorlar, ne bar sahibinin başı ağrıyor, ne de magandanın.27 

Bir bar kültürü şeması içinde, eğlence normlarını dışlayan “türedi 
zenginine” yönelik bu ifadelerin ne tür bir ironiyaya yol açtığını rahatlık-
la gözleyebilmekteyiz. Üst zenginin veya kozmopolit grupların yaşantısı-
nın bir üslup ve mannerizm taşıdığını yine zımnen hissetmekteyiz. Rea-
ya’nın bu noktaya erişmesinin daha çok zaman alacağını da tüm kural-
larıyla algılayabiliyoruz. 

Üst zenginlerin insanı çıldırtacak derecedeki basit ve primitif eğlence 
türlerine sarf ettikleri ile hanesine et girmeyen kim bilir kaç gecekondu 
                                                           
26 Hürriyet, Haziran (Söğüt Kutlamaları Günü), Antalya eki, 2000. 
27 Zafer Atay, “Dolar Yerine Peçete”, Star Gazetesi, 22.10.1999. 
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insanımızın karnı doyacaktı? Bilemezsiniz. İki liste var önümde. Birinci 
liste düğün fiyatları: Salon kirası-ikram 10-50 milyar. 5 dakikalık havai 
fişek gösterisi 1.4 milyar. Lazerle gelin ile damadın adını gökyüzüne yaz-
dırmak 1.2 milyar. “Bu nasıl ülke? Nasıl?”.28 

Toplumun hemen her katmanında reayanın yükselişi ve enderunun 
zevk, eğlence kültürüne yönelişi üslup ve adap bakımından reddedil-
mekte, çoğu kez alay konusuna dönüşmektedir. Bu değişimi aşağıdaki 
söyleşi de tüm ayrıntılarıyla izleyebiliriz. 

“Ben meyhaneleri severim. Bu yaşımda bile severim. Ama gerçek 

meyhaneler, gençliğimin Rum meyhaneleriydi. İstanbul’un her bir ye-

rinde, Beyoğlu’nda, Tatavla’da, Adalar’da, Boğaziçi’nde, Marmara’-

nın kıyılarında vardı bu Rum meyhaneleri” diye anlatıyordu Mine Ur-

gan anılarındaki Rum meyhanelerini. “Peki nasıldı bu Rum meyhane-

leri derseniz anlatalım. O zamanın meyhaneleri mezeleriyle anılır. Ki-

remitte palamut, enginar, lakerda gibi İstanbul mezelerinin yanında, 

pilaki, midye dolma, sarma dolma, topik gibi Rum mezeleri de yapılır-

dı. Rakının mezesi ise özel olarak hazırlanırmış. Fava, tarama, ançü-

ez, çiroz ve en önemlisi piyaz. Şimdinin köfteci garnitürü piyaz aslın-

da çok eski bir Rum mezesidir. Rum’ların düğünlerinden tutun da ce-

nazelerine kadar sürekli piyaz yaptıkları söylenir”. 

Rum meyhanelerinin garsonları da başkaymış. Mina Urgan anıların-
da onlardan şöyle bahsediyor: “Gerçek garson, ancak Rum garsonudur 
bana sorarsanız. Hele yaşlı Rum garsonlarının başka bir zarifliği vardı. Si-
zi masaya öyle bir buyur ederler ki, dakikasında bir prenses sanırdınız 
kendinizi.” 

Bakmayın şimdi her yerde yeni meyhanelerin açıldığına. İstanbul’un 
meyhane geçmişi oldukça eski. Kumkapı’daki Neyzen adlı meyhanenin 
sahibi H.K. bu geçmişi bize şöyle anlatmıştı: 

“1960’ların başında Kumkapı’da Ermeni ve Rumların işlettikleri 3-4 

meyhane vardı. Zaten asıl meyhaneciliği de onlar bilirler. Türkler de 

bakkal, manav, berber dükkânı işletirlerdi. Ben de 1984’e kadar ma-

navcılık yaptım. 1980 sonrası Ermeniler gidince meyhaneler de ta-

mamen Türklere kaldı. Çevredeki bütün dükkân sahipleri dükkânla-

rını kapatıp yerlerine meyhane açtılar.” 

H.K. tam bir Ermeni hayranı. “Meyhaneciliği onlardan öğrendik” diye-
rek devam ediyor: “Ermeniler gidince burada doğru pilaki yapan yer kal-
madı. İşin mutfağını onlar biliyordu. Onlar gerçekten çok hürmetkâr insan-
lardı. Zaten komşun olacaksa Ermeni olsun. Kızları namuslu, hanımları, 
beyleri çok efendiydi.” 
                                                           
28 Bekir Coşkun, “Tuhaf Bir Ülke”, Hürriyet, 26 Temmuz 2000. 
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İşte böyleydi eski meyhaneler. Aslında çok eskimediler. Ama yeni tü-
revleri peyda oldu. Eski meyhanelerde Çingenelerin yanında bir klarnet, 
bir kanun, bir keman, bir dümbelek yetiyordu fasıl yapmaya. Daha eski-
lerinde ise mutlaka sirtaki yapılırmış. İki kişi piste çıkar, rakı dolu ka-
dehlerin etrafında sirtaki yapar, bitince eğilip ağzıyla kadehi alarak elle-
riyle dokunmadan rakıyı içerlermiş. Sonradan başlarlarmış tabak kırma-
ya. Tabak kırmak bir Rum geleneği. Rivayete göre ilk defa sevgilisini çok 
seven bir aşık, sevgisini dile getirmek için Yunanistan’da tabak kırıyor. 

Eski meyhanelerde her şeyin bir nedeni bir düzeni varmış. Şimdinin 
popüler ve sosyetik mekânlarının da kendine özgü tavırları var. Mezeleri 
çok lezzetli değil. Bazı yerlerinki çok acılı. Bozuk mezelere kokmasını ön-
lemek için acı koydukları bile söyleniyor. Tabii bu yalnızca dedikodu. 
Müzikleri de farklı. Amaç yalnızca oynatmak. Dinletmek değil. Tabak kır-
maların yerini ise peçete fırlatma modası aldı. Bu adet eski gazinolardaki 
kafadan aşağıya gül dökmeye benziyor. Ama sanırım peçete daha mas-
rafsız oluyor. Bu mekânları diğerlerinden ayıran en önemli özellikse ün-
lülerin uğrak yeri olması. 

Sosyetik meyhane kültürü üzerine yürütülen bu tür yorumlar bile, 
Türk toplum yapısındaki ikili kimlik yansımasını bütün boyutlarıyla or-
taya koymaktadır. Azınlık norm ve değerleri sürekli ön plana çıkarılmak-
ta, Anadolu insanının onlardan kalan maddi unsurları bile devralmakta-
ki geri kalmışlığı küçümseme duygusu ile dile getirilmektedir. 

Üst sınıfın veya sosyetenin yaşantısı, dünya görüşü (frame of referen-
ce), inanç sistemleri ve değerleri hakkında ülkemizde ele alınmış ciddi 
hiçbir araştırmanın bulunmayışı, ister istemez medyatik kaynaklara baş 
vurmamızı gerektiriyor. Bu alanda, özellikle görsel kaynaklar önem taşı-
maktadır. Ayrıca, son yıllarda basın hayatına kazandırılan Adı Aylin, Sa-
fiye Sultan, Füreyra, Meyyale ve benzeri birçok yayınlar da çalışmaları-
mıza ışık tutacak kaynaklar arasında zikredilebilinir. Özellikle, beyaz ca-
mın arkası ve günlük gazeteler ile haftalık sosyete dergi ve magazinleri, 
internet taramaları bu tabakaların yaşantıları ve davranış biçimleri hak-
kında bizlere ipucu niteliğinde bazı görüşleri kazandırabilmektedir. 

Bir toplumun orta tabakalarına karşın, üst zenginlerin yaşantıları, 
bohemian davranışlarının hiçbir zaman bir katharsisa niteliği taşımadığı 
tezi savunulamaz. Ülkemizde de, son yıllarda örneklerine sık sık rastla-
dığımız krediler ve teşvikler, hayali ihracatlar, banka soygunları, hileli if-
laslar, kara paranın aklanması, yer altı örgütleşmeleri, mafia oyunları ile 
yürütülen koalisyonlar üst statüde bulunanların kimliklerini açık bir bi-
çimde gözler önüne sermektedir. 

Milli kalkınma politikamızın önünü kesen, bankacılık oyunları, kredi-
ler, teşvikler hayali ihracat oyunları ile hileli iflasların yolunu açan bu sı-
nıfın katrilyonlara ulaşan kalpazanlıkları, bir yandan Doğu ve Güneydo-
ğu gibi alt düzeyde kalkınma süreci içinde bulunan bölgelerimizin geri 
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kalmışlığını pekiştirmekte, öte yandan açlık sınırına ulaşan insanlarımı-
zın büyük kentlere yönelik göçlerini de hızlandırmak suretiyle gecekon-
dulaşmayı teşvik etmektedir. Son iki yılda beş bankanın hortumlama gi-
rişimi Türk toplumuna 20 katrilyona mal olmuştur. Bu ölü veya kayıp 
servet adı geçen yörelerimizin kalkınmasında en etkili rolü oynayabilece-
ği gibi, İstanbul gecekondularının ıslahı ve yeniden yapılanması husu-
sunda belki de biricik kaynağı teşkil edebilirdi. 

John F. Kennedy, Pulitzer ödülünü kazanan Fazilet Mücadelesi (Profi-
le of Courage) adlı eserinde Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşunda 
rol alan on kadar üst zenginin başarılarını dile getirmektedir. Engin de-
neyimleri, bir ideal etrafında birleşmeleri ve bir ulus-devlet meydana ge-
tirmenin heyecanı içinde bu üst zenginlerin çabalarını, erdemliklerini 
okuyoruz. Bizim üst zenginler, ülkenin belirli kesimleri gerilla savaşı 
içinde iken, insanlar açlık sınırlarına ulaşırken salça, tuz, kibrit, sigara 
türü palyatif -hani olmazsa da olabilir- türü sanayi yatırımlarına gitmek 
suretiyle yoksulluk sınırını adeta körükleme yolunu izlemekten çekinme-
mişlerdir. Bir müstemleke politikasının bile, bunların ekonomik kalkın-
ma ve sanayileşme stratejilerinden daha mantıklı ve daha pragmatik ola-
bileceği söylenebilir. 

Bir insanın toplum dinamizması içinde gözlenen iki yönlü davranışla-
rı vardır. Bunlardan biri, cinsiyetin devamı ve yaşama güdüsü için 
önemli olan biyojenik davranışlar, öteki de bir sosyal aktör olarak toplu-
ma yönelik akılcı tutum ve eylem biçimleridir. Üst zenginlerimizde gözle-
nen bohemian yaşantı, bu tabakanın henüz biyojenik motiflerinin ötesi-
ne geçemediklerini göstermektedir. Zevkleri, Epikürien bir yaşantının da 
ötesinde, çoğu püerilizme kaçan cinsiyet yüklü eğilimleri yansıtır. 

Bu insanların birer sosyal aktör olarak ülkemizin sorunlarına eğilebi-
lecekleri ve ülkemizin bütüncül (holistik) kalkınma süreçlerine destek 
olabilecekleri düşünülebilinir mi? Erzurum Dağ mahallesi veya İstanbul 
Gaziosmanpaşa mahallelerindeki insanların, midelerine taş basarak aç-
lıklarını giderdikleri bir anlarında “zengin olmayı arzu eder misiniz?” so-
rularına verdikleri cevaplardaki “Allah’ın yarattığına çok şükür, zengin 
olup da bizlere sırt çeviren insanlara niçin benzeyelim” tarzındaki yakla-
şımlarının yüceliğine nasıl saygı duymazsınız. 

Aile kutsiyetini bir kenara iten ve cinsel güdüsüne göre (prosti-tute) 
zenaatını yönelten odak noktalarıyla yatıp-kalkan bu insanların hiçbiri-
nin, beş yıllık gecekondu araştırmamız boyunca gecekondu insanını zi-
yaret etmediklerini, dertlerini dinlemediklerini ve beş kuruşluk bir yar-
dımlarının dahi olmadığını idrak etmiş bulunuyoruz. 

İster üst tabaka isterse büyük ölçüde onların bir uzantısı olan merke-
zi yönetim bakış açısının, büyük çapta Arnold Toynbee’nin “yaratıcı azın-
lık” adını verdiği ve toplumların modus operandi’si sayılabilecek Tipleş-
tirmelerinden veya J.F. Kennedy’nin “Cesaret Profilleri”nde yücelttiği 
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Amerika’nın ulus-devlet idealini gerçekleştiren kilit kişiler kimliğinden 
uzak düşmesini gözlemiş olmamız ne hazin? 

Osmanlı Kalemiye ve Mülkiye tabakalarının sosyal tarihini inceleyen 
ve bu alanda ilk kez bir doktora tezi hazırlayan Carter V. Findley’in isa-
betle belirttiği gibi, “Osmanlı’da yönetim Türklerin değil, tarihsel olarak 
Padişah’ın “Kul”u sayılan ve Osmanlı-müslüman-devlet kültürünü benim-
semiş kozmopolit bir yönetici sınıfın elindeydi.”29 

Üst elitist tabaka hakkındaki Philips Schawartz’ın İstanbul Üniversi-
tesi’ndeki 18 yıllık bir deneyim sonucu dile getirdiği, 

“Aydınların çoğu kendi kişisel kaderlerini milletinden ayırmakta hak-

lı olduklarını zannetmektedirler. Vatanları için ölmeyi göze alanların 

çoğunda vatan için yaşamak arzusu çok gevşektir. Bundan dolayıdır 

ki, hayat mücadelesinde hile, kanundan daha büyük bir itibara sa-

hiptir. Kurnazlık, bilim ve sanat bakımından yaratıcı dehadan daha 

yüksek bir kıymet taşımaktadır” 

tarzındaki teşhisleri yanında, üst sosyetenin bohemian yaşam biçimi de 
aslında aynı yola çıkmıyor mu? 

Toplumda değişmeyi, yenilikleri bir gümrük bekçisi veya kilit kişi ola-
rak yönlendiren ulusal aydın kimliğinin tarihsel süreç içinde yırtılması, 
dejenerasyonu günümüzde de sosyo-patalojik gerginliklerin adeta resm-i 
geçitine sahne olmaktadır. PKK ve yan kollarının bitiminden hemen son-
ra ortaya çıkan Hizbullah ve 20 hapishanede başlatılan “Hayata Dönüş” 
operasyonları aslında dianetik (erdemlilik) niteliğini yitirmiş bir toplum 
yapısının çırpınışlarıdır. Bergson Yaratıcı Evrim adlı eserinde çağımızı 
“ruhu küçülen bedeni büyüyen” bir oluşuma benzetirken, Türkiyemizin 
de bu çizgileri izlediğine tanık olmaktayız. Bizde Püritan aydın kadronun 
olmayışı, karizmanın çürümesi sonucunu yaratmış, bu da toplumun 
ayakları üzerine çökmesine neden olmuştur. 

DHKP-C ve alt kuruluşlarının Bayrampaşa, Ümraniye, Çanakkale ve 
benzeri öteki hapishanelerdeki hakimiyetleri ve Marksist ideolojinin   
Maoizm ve Leninizm varyantlarına yönelik sektizm tipleştirmeleri, aslın-
da gelenekli Oğuz-Türkmen veya Schills’in merkez-çevre modelinin bir 
biçim değiştirmesidir. O dönemlerde, Sünni kültür kodunu temsil eden 
merkezi Oğuz yönetimine karşı Türkmen Şia ayaklanması, günümüzde 
de Cumhuriyet ideolojisine yönelik bir tavır alan DHKP-C Şiizminin bir 
biçim değiştirmesinden ibarettir.  

Her iki dönemde de merkez-çevre çatışmaları bir türlü temelleri üzeri-
ne oturmamakta, aradan 300-400 yıl geçse de yine oyunun kuralları de-
ğişmemektedir. 
                                                           
29 C.V. Findley, a.g.e., s. 16. Keza, etnograflara göre, “Osmanlıların damarlarında çok az Türk 
kanı dolaşmaktadır” (İngiliz Gizli Servisi M15’e Göre Turancılar ve Pan-Turanizm, s. 297, Yesevi 
Yayını, İstanbul, 1999.) 
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1980 öncesi sağ-sol vuruşmaları, ülkemizde 5 bin kadar insanımızın 
ölümüne neden olmuş, üniversiteler, güvenlik güçleri, öğrenciler, siyasal 
partiler ve birçok sivil toplum örgütleri bölünmelerin eşiğine gelmiştir. 
Bu Marksistleştirme kampanyasında birinci derecede sorumlu merkezi-
yetçi yönetim biçimi, olaylara seyirci kalmış, gizli güçler de buna payan-
da olmuştur. Günümüzde Hizbullah ve DHKP-C olaylarında gözlendiği 
gibi. O dönemin en bunalımlı bir döneminde itirafçı Şemsi Özkan 
TKPMLSPB başkanı olarak Prof. Dr. Aydın Yalçın’ın nezaretinde Ankara 
Dedeman otelinde dinleyicilere şu açıklamayı yapıyordu: “12 Eylül öncesi 
dönemin iç işleri bakanlığı hangi polisi öldüreceğimi bana söyler, ben de 
öldürürdüm” diyordu. Sanıyorum, o dönem şehit edilen polis sayısı yü-
zün üstünde idi. Yine o dönemde, devlete gelenekli olarak merkezi yöne-
tici kadroları yetiştiren Siyasal Bilgiler Fakültesi ise Marksist eylemcile-
rin işgali altında idi ve Prof. Dr. Aydın Yalçın derslerine ancak polis refa-
katında girebiliyordu. Komünizm yıkıldı ve Marks’ın kapitalizm için ifade 
ettiği deyimle bizzat sistemi “tarihin çöplüğüne atıldıktan” bir süre sonra 
Gorbaçov, ülkemizi ziyaret etmiş, bu ara ODTÜ’ye de uğramıştı. Ancak, 
bir kısım militan öğrenciler tarafından çürük yumurtaya tabii tutulmuş, 
kampüse sokulmamaya çalışılmıştı. Protesto sonrası yakınlarına, “Ben 
her yerde komünizmin öldüğünü sanıyordum, fakat Türkiye’de yaşadığını 
gördüm, çok üzüldüm” demek suretiyle hissiyatını bildirmişti. 

Marksizmin ithalinde bu “Enderunî Türkler” kilit rol oynamış, ele ge-
çirdikleri basın organları, radyo, TV gibi yayın araçları yanında, okullaş-
ma ve eğitim kanallarıyla güçlü diyaloglar tesis etmek suretiyle, üniversi-
teleri ideolojik kutuplaşmaların içine çekmişlerdir. Bu ideolojik şartlan-
dırmanın frekansı Batılı sosyologların bile dikkatlerini çekmiş, “Türkiye 
Sovyetleştirme kampanyası içinde midir?” türü yayınların yapılmasına 
neden olmuştur. Böylece, Türk üniversitelerinde gündeme getirilen 
Marksizm ve Proletarya diktatörlüğü türü akımlar, halkımızın “birileri”, 
bazı aydınlarımızın ise “derin devlet” diye belirlediği “patrimonial devşir-
me” zihniyetinin güdümünde en az kültür hayatımızın on yılının kaybol-
masına neden olmuştur. Leninizm, Maoizm, Sosyalizm, Stalinizm ve 
Marksizm üzerine yazılan yayınlar, tasarlanan ideolojik modeller teker 
teker çöp sepetlerine atılırken, bir kısmının DHKP-C militanlarının hücre 
evlerinde varlıklarını sürdürdüklerini görüyor, üzülüyoruz. 

Toplumsal yapı analizleri anlamlı ve rasyonel bir biçimde incelendiğin-
de, tarihsel merkez-çevre gerginliklerinin sürdürülmesinde çıkarları olan 
gizli ellerin veya patrimonial devşirme güçlerinin karanlık emellerinin var-
lığını sezmemek mümkün değildir. Milenyum yılında Hizbullah, banka 
hortumlanmaları, uyuşturucu operasyonları ve DHKP-C ve benzeri örgüt-
ler üzerinde bir seri operasyonları yönelten İç İşleri Bakanının, bu radikal 
eylem biçimlerini gözünü kırpmadan “devletin ayıbıdır” biçiminde yorum-
lamasının ve sonucu halkın takdirine sunmasının bir anlamı olsa gerek. 
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Ulus-devlet kimliğini gerçekleştirmiş bir batı toplumunda, bir yanda 
kolonileşmiş sefalet yuvaları, öte yanda Bebek, Etiler, Maçka ve Boğaz-
daki villa ve sayfiye benzeri sefahat yuvalarına rastlayabilir misiniz? 
Bunların, yaşantıları, eğlence ve dünya görüşleriyle yoksulluk kuşakları 
oluşturan insanlarımızın sorunlarına çözüm getirebilecek irade beyanla-
rında bulunabileceklerine inanabilir misiniz? 

Üst tabakanın harcama ve tüketim normları da incelemeye değer. 
Bunlar har vurup harman savuran bir çizgide yaşantılarını sürdürürler. 
Kendilerinden aşağıların, inleyen milyonlarca insanların ne yer ne içer 
kabilinden sorunlarına asla kulak asmazlar. Hiçbir sorumluluğu kabul 
etmeyen Orta Çağ yöneticileri gibi bu insanlar da, “Tanrı kralı günahsız 
yarattı” biçiminde kendilerinin Süt Gölü’nün sularıyla arınmış, hikmet-i 
vücutları (raison d’être) olduğuna inanırlar. 

Üst zenginlerimizin kuaförlerinin Atina’da olduğunu; özel ekmekleri-
nin Londra’dan, ilaçlarının da Tokyo’dan geldiğini biliyoruz. Çoğu kez 
özel uçaklarıyla öğle yemeklerini Paris’te yediklerini ve geceyi İsviçre’deki 
otellerde geçirdiklerini de medyadan izliyoruz. Zenginlerin bu yeni eğili-
mine “deneyim ekonomisi” adı da verilmektedir. Avrupa’yı bırakınız, artık 
Amerika evlerinin arka bahçesidir. Kulaklarına sinek kaçsa soluğu Ame-
rika’da almaktadırlar. Bu “deneyim ekonomisine” son yıllarda reaya kö-
kenli bazı milletvekillerimiz de katıldı. Bunlar da tatillerini Havana’nın 
güneşli kumsallarında geçirdiler ve tadına doyamadılar. Ama hiçbiri bi-
raz da tatillerini gecekondularda geçirmeyi, Arjantin’in karizmatik lideri 
Peron gibi onlarla düşüp kalkmayı akıllarından bile geçirmediler. Çün-
kü, toplumlarına yabancılaşmışlardı. 

Ülkemiz, iç çelişkiler, dengesiz gelir dağılımları, yoksul ve sefalet böl-
geleriyle, parya niteliğinde sürünen insanlarıyla, Türkiye genelinde 20 
hapishanesinde yer altı örgütleriyle 20 katrilyon zarar veren yakıp yık-
malarla sallanırken; yaklaşık yarım trilyona mal olan bir düğünün 
2000’nci yıla veda ederken kapımızı çalmasının bir anlamı olsa gerek. 
Aristoteles, bir eserinde; “Atina sitesi, kaleleri ayakta iken ahlâkı harabe 
olmuştur” diyordu. Türkiye, Baykal’ın da isabetle belirttiği üzere, Hacı 
Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Şeyh Edebali ve Mevlana gibi değerlerine ya-
bancılaştırıldığı için bu hale düşmedi mi? 

Atatürk’ün ölümü ile başlatılan II. Cumhuriyet dönemi, kanımca kök-
lerden kopmayı, milli değerleri dışlayarak bir sosyalistleşme süreci içine 
girmeyi belirlemektedir. CHP, bu akımın resmi alanda en güçlü temsilci-
sidir.  

Atatürk döneminde, milli dil ve tarih tezine karşıt akımlar olarak baş-
latılmış bulunan Anadolu Uygarlıkları Teorisi ve Türk Hümanizması, 
Greko-Latin kökenli tezler birer prima interpares olarak, Atatürk’ün ölü-
mü ile yeniden sahneyi doldurmuş ve başlatılan sosyalist kampanyayı 
beslemekte devam etmiştir. 
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Baykal’ın bu Post-Rönesans diyebileceğimiz nitelikteki çıkışları, 
Atatürk’ün tarih bilinci ve milli köklere dayandırdığı bir partinin, kısa 
süre içinde çok-kimlikli kozmopolit bir yapıya ve tarihsel kaynaklar-
dan gelen patrimonial merkeziyetçi yönetim unsurları tarafından bi-
çimlendirilerek, Püritan bir kadronun yozlaşmasına yol açtığını gös-
termektedir. 

Ülkemiz üzerine kaynak niteliğindeki çalışmalarıyla tanınan ünlü 
araştırmacı David Kushner, kapitalistleşme sürecine giren Türkiye’de di-
nin önemli etikal değerlerden nasıl soyutlandığını şu çarpıcı ifadelerle or-
taya koymaktadır: 

“Türkiye Cumhuriyetinde, İslâm dini resmen Türk kişiliğinin ve Türk 

kültürünün bir parçası olmaktan çıkarılmıştır. Oysa Gökalp, İslâm di-

nini, vatanseverlik duygusunu harekete geçirici ve öteki müslüman 

milletlerle iş birliği ve dayanışmanın temellerini oluşturucu bir unsur 

olarak görmüştü”.30 

Türk laiklik sistemi üzerine bir araştırma yapan Palmer Parker Jay 
ise, Türkiye’de yönetici elit ile halk kültürü arasında derin farklar vardır. 
Halkta ümmet kültürü, yönetici aydında ise laik kültür hakim olmuştur, 
der. 

Bir İslâm düşünürü Ali Alimoğlu, “Para zevki arttıkça Allah korkusu 
azalır” diyordu. Bizde üst zenginlerin çoğunlukla avdetî (conversos) nite-
likte olması veya önemli bir kesiminin laikliği din-karşıtı (laisizm) biçi-
minde algılamaları Weber’ci anlamda ekonomik sistemin espirisini oluş-
turan İslâm dininin devreden çıkarılması sonucunu yaratmıştır. Böylece, 
ekonomik sistemde etikal değerlerin dışlanması vahşi kapitalizm veya 
kazanç ekonomisinin gündeme gelmesine yol açmıştır. 

Nasıl bir ülkede yoksulluk olmadan yoksulluk kültürü düşünülemez-
se benzer tarzda zenginlik olmazsa zenginlik kültürü de söz konusu ola-
maz. Burada önemli olan, zenginlik olgusunun kendi merkezi yörünge-
sinde kalması, çevreye açılamaması ve çevreyle diyalog sağlayamaması-
dır. Zenginlik normunu temsil eden kişiler, sürekli para peşinde koşan, 
serveti üzerine servet yığan bitip-tükenmeyen bir sürecin içindedir. Böy-
le bir kültürel konfigürasyonun oluşumu, arınmayı (katharsisayı), ruh-
sal tepkiyi ve merhamet duygusunu öldürür. Üst zenginlerimizin önemli 
bir grubunda gözlediğimiz bu merhamet duygusundan uzaklaşmış ego-
izm veya Ben-merkezli yaşam biçimi sürekli çevreye karşı duyarsız kala-
caktır. Gecekondulaşma önemli ölçüde toplum dengelerini sarsan bu pa-
talojik tablonun bir ürünüdür. Sırası gelmişken bu üst zenginlerin bazı 
hobileri ve zenginlik tutkuları hakkında bilgi vermek suretiyle davranış-
larının hangi sınırlara kadar uzayabildiğini görebiliriz. 
                                                           
30 David Kushner, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu: 1876-1908, s. 2-3, İstanbul 1979. 
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Bu üst zenginlerin özel oyunları da bir amaç ve hedef göstermeyen ta-
mamen “absurd” tüketici çizgiler taşımaktadır. Yıllar önce Batı’da doğan 
ve bizim kıyılarımıza da çarpan Harley Davidson efsanesi zenginlerimizin 
eğlencesi olmuştur. Özgürlük ve asilliğin simgesi olarak tanımlanan Har-
ley Davidson markasının tutkunları arasında üst zenginler, iş adamları 
ve çocukları ilk sırada yer almaktadır. Fiyatları 7 bin 500 ile 24.000 do-
lar arasında olan motosikletleri edinenler aynı zamanda 15 yıl önce 
(1995) Amerika’da kurulan Harley sahipleri grubunun 2 yıl önce açılan 
İstanbul şubesinde bir araya toplanmıştır. 

Boğazda yarışan trilyonluk teknelerin yanı sıra on binlerce dolar değerin-
deki Harley Davidson sahipleri kendi aralarında oluşturdukları gruplarla 
off-shore yarışları düzenleyerek Boğaz kıyılarında gövde gösterisi yaptılar. 
Akla hayale gelmeyen eğlenceleri, çocuğumsu çılgınlıkları, töre ve gelenekle-
rimiz kadar kültürel değerlerimizin de gerçek bir erozyonu değil midir? 

Çağdaşlaşmanın bir adı da çıplaklıktır (nakedizm). Üst tabaka kimli-
ğini, hatta kişiliğini çıplaklık görünümü içinde değerlendirmekte, onun 
“doğal bir yaşam biçimi”ne dönüştüğüne inanmaktadır. Reaya’nın veya 
köylülük kültürünün simgesi olan “örtünme” onun için artık fanatizmin 
veya yobazlığın bir yansımasıdır. Böylece, biçimsel değerlerde bile ikili 
yapılaşma özelliğini sürdürmektedir. Artık, beş yıldızlı sırtlar, yaz ayları-
nın ortalığı saran dekolte fırtınasında bir adım önde gitmektedir. 

Bu çarpık yapıyı ülkemizin hemen her kentinde, her yerinde gözleye-
bilirsiniz. Birkaç çarpıcı örnekle olaya aydınlık getirmek istiyorum. Hızlı 
çapkınlardan biri olarak bilinen Ö.D., Bodrum civarında önemli projelere 
imza atmaya hazırlanıyor. Tilki Köyü’ndeki evinin karşısında yer alan iki 
adaya göz diken D., Pırasa ve Salsola adalarını satın almak için geçtiği-
miz aylarda harekete geçti. İki ay önce emeklerinin karşılığını alan iş 
adamı milyonlarca dolar ödeyerek Pırasa adasının tamamının, Salsola’-
nın ise üçte birinin sahibi oldu. Hazineye ait olan adalara yüklü miktar-
da parayı gözden çıkararak sahip olan D.’nin amacı, hisse sahibi olduğu 
adada süper lüks bir villa yaptırarak yaz aylarını orada geçirmektir. 

Yaptığı çapkınlıklar kulaktan kulağa dolaşmasına rağmen aşklarını 
gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren iş adamının oldukça çorak ve 
küçük olduğu dikkatten kaçmayan Pırasa adasını almasının nedeninin, 
kendisine yakın bir komşu istememesi olduğu söyleniyor. Dedikodulara 
bakılırsa G.A.’nın eşi O.A.’nın Türkiye’ye gelme nedeni de bu adayı satın 
alma arzusu. Yine dedikoduculara göre, Salsola adasının üçte birini T.Y. 
almış, ancak bunun duyulmasını istemiyormuş. 

Bu arada Tilki Köyü’nde küçük bir arazi içinde yer alan evinin önünden 
sahile kadar uzanan arazinin de sahibi olan Ö.D., bu arazi üzerinde apart 
otel ve lüks siteler yapmak için kolları sıvadı. D.’nin komşusu, M.Y.’nin kar-
deşi T.Y.de sahip olduğu arazide yine benzer hazırlığın içindeymiş.31 
                                                           
31 Sait Durmaz, “Onun Adaları Var”, Viva, 13 Eylül 1998, Sayı: 5, s. 22-23, İstanbul. 
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Paranın şımarttıkları bu üst tabakanın eğlence ve zevkleri bir bohe-
mian müptezelliğe kadar uzayıp gitmektedir. Tabak kırmaları, ceket ve 
masa yakmaları gibi aklın ve hayalin alamayacağı binbir çeşit hoppalık-
ları karşısında, bir lokma ve bir hırka için iş arayan, kapı kapı dolaşan, 
fakat topluma gözlerini açmakla asla sorumlu olmayan ve yoksullukları 
bin yıldan beri bir sosyal kast oluşturarak kuşaktan kuşağa intikal eden 
bu parya niteliğindeki insanlarımıza, Salsola ve Pırasa adalarını satın al-
maya kalkan bu insanların yardım ellerini uzatması gerekmez mi? “Ge-
cekondu İnsanına Yardımlaşma Vakfı” adı altında bir sivil toplum örgüt-
leşmesine gitmeleri düşünülemez mi? 

Oysa gördüğümüz örnekler öyle değil, tamamen farklı ve insanlığı şa-
şırtıcı boyutlarda gelişiyor, görüyorsunuz. Önce tabakları kırdılar, sonra 
sanatçıları ve birbirlerini peçeteye boğdular. Kısa süre önce eğlence yer-
lerinde garsonların ceketlerini yakmaya başladılar, şimdilerde ise masa 
devirip, masa örtülerini yakıyorlar, çılgınca eğleniyorlar. Boğazına kadar 
peçeteye batan sanatçı, alkolün de etkisiyle kendinden geçiyor. Yüzlerce 
tabağı büyük bir keyifle kırıyorlar, kırıyorlar.32 

Viva’dan öğrendiğimize göre, Göcek’teki Domuz Adasının S. Ailesine, 
Tuzla’da Özel Adanın K. Ailesine, İstanbul’da Kaşık Adasının D. Ailesine ve 
Pırasa Adası ile Salsola Adasının bir bölümünün de yine Ö.D.’ye aitti. Böyle-
ce, Türkiye’nin önemli stratejik adaları bir kısım üst zenginlerimizin rahat 
yaşama, eğlenme ve malikane alanları olarak karşımıza çıkıyordu. Gözden 
uzak, sonsuz denizlerde “yat ev” veya “ada ev” sefaları gündeme geliyordu. 

Doğu ve Güneydoğu’da insanlarımız ahır odalarında, seki denilen yer-
lerde hayvanları ile oturup yatarken, gazetelere verilen ilanlarda okudu-
ğumuz konakların insanı şaşırtan özellikleri karşısında hayrete düşme-
mek mümkün değildir. Kimdir bu insanlar? Nereden gelmişler? Bu ser-
veti hangi yollardan ve nasıl elde etmişler? Sistem bunlara nasıl izin ver-
miş? Bunları anlamak mümkün değil. Duyuru şöyle: Çengelköy’de çok 
özel bir konak, gözlerden uzak, özel bir dünya. Doyumsuz manzara ve 
şehrin merkezinde; kargaşadan, gürültüden ve en önemlisi gözlerden 
uzak. Sağlam zemin üzerine inşa edilmiş özel dekorasyonlu yeni konak. 
800 metrekare kullanım alanı, yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu 
(ısıtmalı), güvenlik ve alarm sistemi, telefon santrali, merkezi temizlik 
sistemi, uydu yayın sistemi, jeneratör, sauna, asansör, spor salonu, kış 
bahçesi, çalışan iki aile için konağın dışında iki ayrı ev, 1400 metre ka-
relik özel peyzajlı bahçe ve 6 araçlık garaj. Sayamadığımız diğer özellikler 
ve detaylı bilgi için...33 

İnsanlarımızın %68-70’inin tek odalı gecekondularda yaşadıkları bir 
kentte kapalı-açık iki yüzme havuzlu, saunalı ve her türlü konforu haiz 
                                                           
32 Zaman Gazetesi, İstanbul, 3 Mart 2000. 
33 Zaman Gazetesi, İstanbul, 25 Temmuz 2000. 

38



ORHAN TÜRKDOĞAN / ZENGİNLİK-YOKSULLUK KÜLTÜRÜ KUTUPLAŞMASI 31 

ve 1400 metrekare peyzajlı olan bahçeli konaklar kime hitap edebilir? 
Kimler yaşar burada? 

Bir de bu zümrenin “Rin Tin Tin Club”ları var. Böyle bir “Club”a köpe-
ğinizi vermek isterseniz, duyurularına dikkat etmeniz gerekir: “Club”ı-
mızda 100 köpek var. Günlüğü köpek başı sadece 7 dolar. Özel veteriner 
var, piyano çalıyor. Aynı şekilde özel banyolarda yüzme ve köpekçe ko-
nuşmalar yapılmaktadır. 

Gecekondu çocuklarını okudunuz, dinlediniz. Beş kardeşiz diyorlar. 
Babam işsiz, annem hasta yatakta yatıyor. Ben kardeşlerin en büyüğü, 
dokuz yaşındayım. Her sabah para kazanıp evi geçindirmek için dük-
kânların kapıları önünde ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Kazandığım pa-
ra bazen aile nüfusumuzun ekmek parasını bile karşılamıyor. Ne yapa-
lım buna da şükür, diyorum. Geçim dünyasındayız. Okula gidemedim, 
defter kalem kullanamadım. İnşallah babamın işleri iyi giderse, benim 
yerime kardeşlerimizi okuturuz. Görüyorsunuz, Rin Tin Tin Club’lardaki 
köpeklerden de şansız olan insanlarımız yaşıyor bu ülkede. Bunlar, bi-
zim insanlarımız. Adaları paylaşanlar, Marmara koyuna yatlarını demir-
leyenler, kahvaltılarını Paris’te alanlar, Alp’lerde kayak sporu yapanlar, 
Boğazın mutena yalılarında yaşayanlar, siz bunlara sahip çıkmazsanız, 
çıkanlar olacaktır. Orta Çağ’da “su niçin boşluktan fırlar” olayını döne-
min bilim adamları “boşluktan korktuğu için” tarzında açıklıyorlardı.   
Doğru, siz eğer bir toplumda uçurumlar yaratacak bir biçimde boşluklar 
meydana getirirseniz, DHKP-C ve PKK gibi enternasyonel deneyim ka-
zanmış örgütlerin her an hedefi haline gelebilirsiniz. Bunda şaşılacak 
hiçbir şey yok. 

Sokrates, Plato ve benzeri büyük ahlâkçı ve düşünürleri yetiştiren bir 
Atina sitesi niçin bu hale gelmişti? Evet niçin bu hale gelmişti. Atina si-
tesi, bir kültür ve erdemlilik kenti değil miydi? Bunun nedenini yine Pla-
to ve Aristoteles’den öğreniyoruz. Atina halkın yönetimine, demoskra-
tos’a gidiyordu. Ancak, sofistler denilen bir sınıf ortaya çıkmış, para ile 
ders veriyor; doğruyu yalan, yalanı da bir çeşit laf ebelikleriyle (verba-
lizmle) doğru olarak yutturmaya çalışıyorlardı. Bunlar, güzel konuşan, 
içerikten ziyade biçime önem veren, retorik sanatına vakıf halk hatiple-
riydi. Ancak, Atina’ya halk yönetimi, demoskratos geliyor, artık egemen-
liğin monark’tan halka intikal etmesi gerekiyordu. Ancak, para ile ders 
veren bu halk hatipleri, yeteneklileri, erdemlileri ve yönetim için kilit ki-
şileri, püritanları halka takdim edecekleri yerde, tam tersine -bizde de 
gözlendiği üzere- paraya kıyanları savunuyorlardı. Solzjenstin Sovyet ül-
kesini terk etmek durumunda kaldığında, “Yalanla yaşanmaz, bunun 
için doğduğum toprakları terk etmek durumunda kalıyorum” diyordu. 
Şimdi, Atina sitesi de Sofistlerin elinde yalanla yaşamak durumunda ka-
lıyordu. Bu durum Atina sitesinin kaleleri ayakta iken ahlâkının çök-
tüğünü gösteren tipik bir örnektir. 
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Şu anda, ülkemiz akla hayale gelmeyen soygun düzeni yanında, 20 
katrilyona yaklaşan bir zarar ziyan ile DHKP-C’nin 20 hapishanede baş-
lattığı ölüm orucu direnişlerine sahne olmuştur. Terörizm stratejik böl-
gelerde bombalı saldırılarla panik yaratmış, ülke bir tedhiş havası için-
dedir. Ülkemizin tarihinin ender dönemlerinden birini yaşadığı şu kaos 
döneminde gerçek sorumlular, belirli terörist örgütler, mafya kuruluşla-
rı, soyguncular, hortumcular, kara parayı aklayanlar değildir. Bunlar as-
lında sosyal aysberg’in su üstüne yansıyan görünümleridir. Baştan beri 
açıkladığımız üzere ana neden, tarihsel gelişim çizgisini izleyen toplum-
sal yapı düzenimizden kaynaklanmaktadır. Bu tarihsel yapı, batı tipi 
güçlü bir burjuvazi (kentli) sınıfı yaratamadı, aksine stratejik (bürokrasi 
ve militarist) alanları kendisinin de “avdetî” adını verdiği Partimonial 
devşirmelere bıraktı. Bunların titizlikle çoğalmalarına, kurumlaşmaları-
na, yeni bir aristokrasi tabakasına dönüşmelerine katkıda bulunmuş, 
kendi halkını da toprağa bağlı, sessiz kitle haline getirmiştir. Bu kozmo-
polit tabaka, en az beş yüz yıllık bir deneyim sonucu, kendi içinde top-
lumsal seleksiyona uğramış; özellikle hile, kurnazlık ve zekâ gibi insanı 
tilkileştiren ortamlardan kazandıkları yönetim ve ustalıklarla ayakta kal-
mayı başarmıştır. Gerek Tanzimat, gerekse Cumhuriyet dönemlerinde 
bu tabaka kilit rol oynayarak, tüm yenilikleri kendi doğrultularında asla 
sevmedikleri halk (reaya) kitlelerine aşılamışlardır. Günümüzde de Avru-
pa Birliği sürecinde, bu tarihsel kadro ve bu kadronun eğitim-öğretim 
yolu ile şartlandırdığı ve yabancılaştırdığı “yerlilik kimliği” büyük ölçüde 
yitirilmiş güçler ittifak halinde sosyal rollerini oynamaktadırlar. Burada 
amacımız hiçbir vakit rasist bir eğilim izleyerek ayırımcılık yapmak değil-
dir. Sigmund Freud’un da belirttiği gibi, “Kadavra kaderdir” diyoruz. İn-
san hangi ırkta ve cinsiyette doğmuşsa öyledir, derisinin rengi ve toplu-
munun inanç sisteminden ötürü bir günahı yoktur, olamaz da. Biz bura-
da, tarihimizi eleştiri hakkını kullanıyoruz. Osmanlı, hatta Selçukluların 
tutmuş oldukları yolu ve yöntemleri eleştiriyoruz. Bu Türk devletlerinin, 
yönetimi kendi halklarından esirgemelerini, onları devşirme soylulara bı-
rakmalarını akılcı bir yol olarak görmüyoruz. Çünkü, dünyada bir örneği 
bulunmayan bu tür bir yaklaşım, günü gelince tehlikeli boyutlara ulaşa-
bilecek, intikam kılıcını çekebilecektir. İspanya ve Portekiz milletlerinin 
işkence ve engizisyon yöntemleriyle katlettikleri Yahudilere 1492’de ku-
cak açan Osmanlı, Endülüs müslümanlarını ancak 20-30 yıl sonra içine 
düştükleri zulüm ve işkenceden kurtarabilmiştir. 

Ezilen insanlara yardıma koşmak Türk milletine ve müslüman halkı-
na uygun tarihsel bir davranıştır. Ancak, günümüzde bu kavmin Filistin 
halkına karşı Kudüs’te açmış olduğu savaş ve her gün öldürülen masum 
çocuklar bizleri derin ıstıraplara yöneltmektedir. 

Ülkemiz, Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarına sürüklendiğinde en 
büyük ihaneti devşirme soylularından görmüş, bunlar hamileri Os-
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manlıyı arkasından vurmuşlar ve tarihsel intikamlarını almışlardır. Çün-
kü, insanları 9-14 yaşlarında alıp, sarayda dinlerini ve kültürlerini sos-
yalleştirme sürecine tabii tutarak değiştirmek suretiyle bir başka kılıfa 
sokmanın diyeti her zaman için ucuza mal olamaz. O zaman onlar da 
Patrimonial devşirme sistemi içinde, alt şuura itilmiş tepkilerini bilinç 
alanına çıkararak, Türk milletinin İslâmiyet ve milliyet gibi kutsal değer-
lerini boy hedefi haline getirmiş, bitip-tükenmeyen yaylım ateşine tut-
muşlardır. Günümüzde her iki duygunun aşağılanmasında bu Enternas-
yonel nitelikli güçlerin etkisi büyük olmuştur. Medya, iletişim araçları ve 
uluslararası odak noktalarıyla olan bağlantıları nedeniyle, iç ve dış güç-
leri maniple edebilmekte ve ülkeyi kendi doğrultularında diledikleri gibi 
yönlendirebilmektedirler. 

Atatürk’ün Cumhuriyetin kuruluş döneminde ileri sürdüğü fikirleri 
manidardır: 

“Milli bir eğitim programından söz açarken (...) yabancı fikirlerden, 

Doğu’dan ve Batı’dan gelen tüm etkilerden uzak, milli seciye ve tari-

himizle uygun düşen bir kültürü kastediyorum. Çünkü milli dehamı-

zın gelişimi, ancak böyle bir kültür ile sağlanabilir. Gelişi güzel bir 

yabancı kültürü, şimdiye kadar izlenen yabancı kültürlerin yıkıcı so-

nuçlarını tekrar ettirebilir.” 

Avrupa Birliğine, dünya köyüne girerken milli seciye ve tarihimizi be-
lirleyen milli kültürümüzü bu küreselleşen ortamda koruyabilmemiz 
için, kökü bu topraklara bağlı, sıkıştığı zaman Avrupa veya Amerika’ya 
kaçmayan “yerlilik” niteliği yüksek aydınlara ihtiyaç vardır. Gecekondu-
laşma olgusu, gelir tabakaları arası derin farklılaşmalar, işsizlik ve sos-
yal gerginliklerin tümü ancak o vakit ortadan kalkabilecektir. 

Uzak Doğu Japon kalkınması, Meiji sınıfının yaratılmasıyla gerçekleş-
miştir. Tokugawa ve Meiji dönemleri Japon ulusunun tarihsel gelişim 
süreci içinde kazanılmış iki önemli değerleridir. Tokugawa dönemi askeri 
disiplin ve milli aydınını da Meiji aydınlanma çağı hazırlamıştır. Disiplin-
li bir ordu dış güçlere ve saldırılara karşı Japon toplumu için bir koruyu-
cu gücü, Meiji de Batı standartları ile karşılaşmayı ve yarışmayı tüm un-
surlarıyla hazırlamış; böylece, yirminci yüzyılın başlarında ulus-devlet 
bütünleşmesini sağlayan bir yapılaşmayı gerçekleştirmiştir. 

Japonya’da milli devlet veya milli yapı anlamına gelen bir kavram var-
dır ki Palmer Parker Jay’e göre, bu “kokutai”dir. Bu “kokutai” kavramı, 
Japonya’nın milli mitolojisinde öğretim ve siyasal alanda bütünleşme ve 
yasallaşmayı sağlayan toplumsal bir seferberlik (mobilizasyon) rolünü 
oynamıştır. Kokutai bu niteliğinden ötürü Japonya’da siyasal modern-
leşmeyi gerçekleştirmiştir. Böylece, bir yanda bireyselleşme ağırlık kaza-
nırken, öte yanda dayanışma ve birliktelik ruhu Kokutai yolu ile ayakta 
tutulmuştur. Jay’a göre, “Kokutai”yi hatırlatan İslâm’daki “ümmet” kav-
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ramı da Türkiye’nin modernleşmesinde benzeri rolü oynayabilirdi.34 An-
cak, böyle olmamış, din dışlanmış, hatta David Kushner’ın isabetle be-
lirttiği üzere; “Türkiye Cumhuriyetinde, İslâm dini resmen Türk kişiliğinin 
ve Türk kültürünün bir parçası olmaktan çıkarılmıştır”.35 Oysa, Kushner’e 
göre; Gökalp, İslâm dinini vatanseverlik duygusunu harekete geçirici ve 
öteki müslüman milletlerle işbirliği ve dayanışmanın temelini oluşturma 
da bir motivasyon unsuru olarak görüyordu. 

Etikal değerlerin oluşumunda ve ulus-devlet bütünleşmesinde laikli-
ğin devlet karşıtı olarak algılanması ve bir laisizme dönüştürülerek dev-
reden çıkarılması, hatta sosyal gerginliklerin nedeni olarak takdim edil-
mesi günümüz toplumsal çürümesinin en önemli nedenlerinden birini 
oluşturmuştur. Komünizm yıkıldıktan sonra, Rusya ve doğu bloku ülke-
lerinde gözlediğimiz dine dönüş seferberlikleri karşısında, ülkemizin din-
dışılığı halk-aydın ikiliğinin kalıcılığını güçlendirmiştir. 

Halk-aydın bütünleşmesi (entegrasyonu), gelenekli kodlarından sili-
nerek bir an önce gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde, köklerinden kop-
muş, yabancılaşmış bir patrimonial devşirme modelinin ülke sorunları-
nın üstesinden gelemeyeceği bir yana, giderek ülkeyi uçurumun kenarı-
na bile götürebileceği gözlerden uzak tutulmamalıdır. 

Dördüncü kuvvet medyayı örgütlü bir biçimde ellerinde tutan ve mer-
kezi bürokrasinin bazı kilit kişileri ve siyasal partileriyle koalisyon halinde 
bulunan bu güçler, TV ve basın organlarıyla toplumu iyileştirecekleri ve 
Püritan bir yapıya dönüştürecekleri yerde, sürekli ahlâki değerleri ve top-
lum mannerizmini -modernleşme adına- dejenarasyona uğratmaktadırlar. 

Sosyetenin ve üst sınıf yaşantısının giderek dejenerasyona uğrayan 
davranış biçimlerinin alt yapısında kapitalist sistemin kısa yoldan kâr ve 
kazanç sağlama, maddeyi bir fetiş haline dönüştüren norm ve değerleri-
nin etkisini unutmamak gerekir. Kapitalist sistem, iş gücü dahil her şe-
yin ama her şeyin kâr amacıyla alınıp-satılabileceği yeni bir ortamı ha-
zırlıyordu. Lefebvre’in deyimi ile “yaşamın şiirselliğinden kopmuş, her şe-
yin bayağılaştığı gündelik bir mekanik yapı ortaya çıkıyordu”.36 Böylece; 
Wirth’in de belirttiği gibi, bir yaşam tarzı olarak kentlileşmenin oluştur-
duğu boşlukta estetik ve sanat değerler yanında, düşünce ve evrensel 
boyutları inceleyen felsefi sistemler de erozyona uğruyordu. 

Türk toplumunun tarihsel gelişimi, üst ve alt kategorileşmelerini can-
lı tutmuş, adeta kalıcılıkları için destek sağlamıştır. Her ne kadar Os-
manlı düzeni, “sınıf” olgusunu dışlayan bir eğilimi yansıtmasına karşın, 
bürokrasisi tamamen farklılaşmayı pekiştirmiştir. Yönetici sınıfın koz-
mopolit niteliği, Batıya açık bir zihniyetin gelişimini ve yeniliklerin kabu-
                                                           
34 Palmer Parker Jay, Religion, Political Modernization and Secularization: Case Studies in Ame-
rica and Turkey and Japan, s. 163, 174-175, 200, Mimeo, 1970. 
35 David Kushner, a.g.e., s. 2-3. 
36 Henri Lefebvre, Everyday Life in The Modern World, p. 28-29, 1971. 

42



ORHAN TÜRKDOĞAN / ZENGİNLİK-YOKSULLUK KÜLTÜRÜ KUTUPLAŞMASI 35 

lünü kolaylaştırmıştır. Askeri tabakanın da aynı dokudan türemiş olma-
sı, çoğu kez iki tabakanın tarihsel ittifakına yol açmıştır. 

Bilindiği üzere Lale devri ile Tanzimat reform hareketleri aynı çizgiyi 
temsil eden güçlerin öncülüğü altında gerçekleşmiştir. Bu döneme ait bir 
seri yenilik hareketlerinin topluma aktarılmasında (cultural borrowing) 
bu kültürel taşıyıcı unsurların rolü büyük olmuştur. Dış güçlerle soy, 
din veya inanç bağları yanında tutum ve zihniyet benzerlikleri olan bu 
insanlar, her türlü yenilikleri bir kargo-kültü biçiminde algılamış ve Os-
manlı toplum yapısına aktarmışlardır. Bunlardan en garibi, modernleş-
me sürecini Batılılaşma biçiminde kabul etmeleridir. Aynı düşünce biçi-
mi, hiçbir değişikliğe uğramadan günümüzde de çizgisini sürdürmekte-
dir. Oysa bu önemli bir yanılgı, modernleşme ile batılılaşma arasındaki 
temel ayrılığı anlamamaktır. Bilindiği üzere, modernleşme çağın değerle-
rine uyum sağlama sürecidir. Bu değerler, uygarlıkların ortak paydası 
olabilir, muhakkak Batı uygarlığına ait olması gerekmez. Günümüzde 
Japonya, Rusya ve Çin gibi ülkelerin de modern değerleri var. Bunlar 
karşısında yeni tutum ve zihniyet geliştirebiliriz. Oysa batılılaşma farklı 
bir süreçtir, sadece batıya dönme, onu nirengi noktası olarak seçme ve 
bütün yenilikleri oradan toplumuna aktarmak tarzıdır. 

Osmanlı kendi halkını, askeri tabaka ve yönetici güçlerin dışında tut-
makla, köylülük alt yapısının sürekliliğini sağlamıştır. Bu zihniyetin so-
nucu olarak, her iki tabakanın halktan kopmasını ve birbirlerine yaban-
cılaşmasını temellendirmiştir. 

Cumhuriyet döneminde de bu kültürel konfigürasyon büyük ölçüde de-
ğişmemiş, ana özelliklerini korumuştur. Bu süre içinde de, Türk entelijansi-
yası halka inmemiş, halkla bütünleşmemiştir. 1948’de Marshall Planı ile 
yurda giren 240 bin kadar traktör tarımsal alanda makinalaşma sürecini 
başlatmış, kırsal sektörde önemli değişmelere neden olmuştur. Sosyal hare-
ketlilik büyük kentlere göçü hızlandırmış, kentleşme ve orta düzeyde sana-
yileşmeyi gündeme getirmiştir. Böylece, Reaya’nın tarihsel konumunda statü 
ve rol değişmeleri meydana gelmiş, bu da para ve servet akışını hızlandırmış-
tır. Ege ve Güney yörelerimizde eline para geçen “Hacı Ağa” tipi türemiştir. Bu 
süreç bir anlamda, Reayanın Enderunîleşmesi olgusunu hazırlamıştır. 

Bu yeni zenginler veya “harp vurguncuları” Enderunî davranışın ha-
zırladığı mannerizmden yoksun olmaları nedeniyle, tiyatrolarda, eğlence 
yerlerinde para saçarak “har vurup harman savuran” bir tipin oluşumu-
na katkıda bulunmuşlardır. Bu Hacı Ağa profili, kısa zamanda zevklerde 
bayağılaşma, görgüsüzlük ve soysuzlaşmayı gündeme taşımıştır. Nitekim 
bir iş adamı Şişli’deki bir gece kulübünde çılgınlar gibi eğleniyor, sahne-
de program yapan sanatçının ayakları altına 100 şişeden fazla şam-
panya döktürerek bir gecede milyarları aşan bir harcama yapıyordu.37 
                                                           
37 “Petrolcüden 100 Şişe Şampanya”, Milliyet, İstanbul, 18 Şubat 2000. 
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Böylece, dönemlere ve toplumsal tabakaların yaşam biçimlerine göre ye-
ni zevk ve eğlence türleri sosyetenin yeni mimarisini oluşturuyordu. 

Türkiye’deki bu zenginleşme ve tipolojileri akla eski zenginler ve yeni 
zenginler farklılaşmasını getirmektedir. Bazı araştırmacılar 1980 yılını 
bu hususta yeni bir milat olarak kabul etmektedirler. 1980 sonrası dö-
nemde toplumda, eskisine göre çok daha acımasız çalışan yeni eşitsizlik 
kaynakları çıktı ortaya. Bir ölçüde devletin, Cumhuriyetin başından beri 
sürdürdüğü toplumsal hakemlik rolünü terk etmesi ve toplumsal uzlaş-
manın yıkılması, bir ölçüde de ekonominin yeni kurallara göre düzenlen-
mesinin sonucunda gelir farkları, Türkiye toplumunun daha önce gör-
mediği boyutlara varmıştır. Bununla da kalmadı yaşananlar: Ekonomik 
ilişkilerin, kazananları ve kaybedenleri zaten büyük bir hızla birbirinden 
koparmakta olduğu bir toplumda, toplumun hemen her kesimi gerginli-
ğe ve kendi gibi olmayanları dışlamaya yönelik, daha saldırgan unsurlar 
içeren tutumlar geliştirmeye başladı. Önceki dönemde devlet aracılığı ile 
ve devlet himayesinde oynanan oyun, bu kez bir hakem olmadan oynan-
maya başladı. Üstelik, her an her şeyin olabileceği, oyuncuların kendile-
rini köşeye sıkışmış hissettiklerinde belden aşağıya vurmaya çekinmeye-
cekleri bir oyundu bu kez oynanan.38 

Eski zenginler, Cumhuriyet döneminden itibaren Saraylı veya Paşaza-
deler, âyân kökenliler ve Beyzadeler olarak bilinen Osmanlı dönemi ta-
bakaları idi. Cumhuriyetle başlayan zenginlik kültürü 1950’lerden itiba-
ren yeni bir ivme kazanmış, toprak ağalarının, pamuk krallarının ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Bu durum, ilk kez belirli sınırlar içinde rea-
yanın uyanışı ve yeni bir biçim kazanması idi. Bunların da saltanatı 
1980’lere kadar dayanmıştır. 1980’ler sonrası zenginleşme modeli daha 
kapsamlı, kozmopolit nitelikli ve yayılımcı bir özelliği yansıtmaktadır. 
Medyada bazen “Beyaz Türkler” olarak da anılan bu kesim, varlığını esas 
olarak devletin eski rollerinden çekilmiş olmasına borçlu. Bu yeni zen-
ginler, kendini tehdit altında hisseden, zenginliğini her yolla göstermek-
ten çekinmeyen merkezi bürokrasi kuruluşu ile koalisyon halindedir. 
Böylece, 80’lerde yeşermeye başlayan, 90’larda tam olarak yerleşen ve 
karşı konulması giderek de zorlaşan ancak, kökenleri Osmanlı toplum 
düzeninin bir yansıması olan zenginleşme olgusu, gerçek kimliğini yeni 
biçimlerle sürdürmektedir. Bu alandaki bir araştırma ODTÜ’lü bir gruba 
aittir. “Nöbetleşe Yoksulluk” diye belirlenen görüş, önemli ipuçlarını orta-
ya koymaktadır. Bu hususu şöyle açıklayabiliyoruz: Para kazanmanın 
yüceltilmesi, aşırı tüketim sarhoşluğu, 90’lı yılların ikliminde yeşeren ye-
ni zenginliğin önemli nitelikleri arasındadır. Paraya giden yol hiçbir za-
man bu denli mübah görülmemiştir. Bu, para kazanmayı ve tüketmeyi 
yücelttiği ölçüde de, para kazanamayanları ve tüketemeyenleri aşağıla-
                                                           
38 “Yeni Zenginler, Eski Zenginler”, Radikal, İstanbul, 23.7.2000. 
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yan, aşağılamakla da kalmayıp, bunu “televole kültürü” ile yüzlerine vu-
ran yeni bir yapılaşma. 

Bu yeni zenginler, sahip oldukları güç kaynakları, medya ve iletişim 
araçları ile Türk toplumunun değerler sistemini, kültürel yapılarını aşın-
dırmaya ve referans noktası olarak da kendi bohemian çılgınlıklarını 
yaymaya çalışırlar. Bugünün Türkiye’sinde paraya tahvil edilemeyen me-
ziyetlerin hiçbir değeri kalmamış görünüyor. Örneğin, eskiden son dere-
ce önemli bir statü sembolü olan okumuş, kültürlü olmak gibi değerler, 
bugün kolaylıkla paraya çevrilebilmekte ve kilit değerler arasında yer al-
madığı için küçümsenmektedir. Kimi Cumhuriyet elitinin topluma tepe-
den bakan kibirli tavırlarına bir tepki olarak ifade edilse de aslında ente-
lektüalizmin hemen her biçimine duyulan öfkeye zemin hazırlamak-
tadır.39 

Yeni zenginler, Orta Çağ’ın Görünmeyen İmparatorluğu: Tapınak Şö-
valyeleri gibi günümüzde toplumu, kuruluşları tehdit eder boyutlara gel-
mişlerdir. Katrilyonlara varan borçları hükûmetlere yüklemek suretiyle 
hortumladıkları bankalara ödemeler yaptırmışlar, devletin sosyo-politik 
girişimlerini felç etmişlerdir. 

Bu Tapınak Şövalyeleri, sadece derebeyi benzeri bir kültür geliştir-
mekle kalmadı, derebeyi yaşantısının günümüz versiyonu sayılabilecek 
bir hayat tarzını da gerçekleştirme yoluna girdiler. Burada elbetteki, Yeni 
zenginlerin veya Tapınak Şövalyelerinin kentten kaçışları ve kent dışında 
etrafı duvarlarla çevrili, özel güvenlik sistemleri ile korunan kalelerindeki 
yaşantılarına dikkat çekmek istiyoruz. Toplumdan kendilerini soyutla-
yan, günümüz Tapınak Şövalyeleri, tamamen süzeren bir yapıya dö-
nüşerek kabuğunda saltanatını sürdürmeye devam etmiş, villasına bile 
helikopteriyle inmek suretiyle Büyük Toplum’a yabancı kalmayı tercih 
etmiş, ancak iç ve dış olayları Tapınağından yönetmeyi uygun bulmuş-
tur. Kendine bir dünya çizmiş, varsa yoksa kendi dünyası içinde olayları 
yürütmeye çalışmıştır. 

Üst sınıfların kentten ve toplumdan kaçışlarını simgeleyen bu yerle-
şimlerin en ünlüleri, Alkent 2000, Kemer Country, Beykoz Konakları gibi 
şatolardır. Sözüm ona bu Kent Şövalyeleri İstanbul’un kalabalığından, 
pislik yüzen caddelerinden kaçmak suretiyle davranışlarını haklılaştır-
maktadırlar. 

Nöbetleşe yoksulluk bir gerçeği ortaya koymaktadır. O da yeni zengin-
ler, duvarlarla çevrilmiş sitelerinde, üniversitelerinde, iş yerlerinde, özel 
uçaklarında ultramodern hayat tarzına devam etseler de, bu ülkede ya-
şayabilen eski yoksulların ne kadar dayanabileceği pek bilinmiyor. Çün-
kü, imar affının getirdiği olanaklar ve rantiye hareketi, kısıtlı da olsa 
yoksulluklarına el koyabildiler, hatta kısmen de olsa zenginleşebildiler. 
                                                           
39 “Yeni Zenginler, Eski Zenginler”, Radikal, 23.7.2000. 
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Bunun en tipik örneğini Zeytinburnu gecekondu araştırmamızda gözle-
miş bulunuyoruz. Ancak, nöbetleşe yoksulluk olgusu gecekondularda 
yoksulluk çemberini kırmak suretiyle zenginleşmenin yolunu açsa da, 
yoksulluk kültürü gündemde kalmaya devam etmektedir. Çünkü yok-
sulluk kültürünü yenmek yoksulluğu yenmekten zordur. Gelir asansörü 
ile yükselse bile zenginlik statüsünün gerektiği kültür ve değerleri kaza-
nabilmesi mümkün değildir. Bu kuşaklar arası birikimi ve eğitim düzeyi-
nin yüksekliğini gerektirir. Bu nedenle nöbetleşe yoksulluk varsayımımız 
doğrultusunda etkileyici bir unsur değildir. 

Yeni zenginliğin ülkemize gelmesi, eski yoksulluğun son demlerini ya-
şaması anlamına da gelmemelidir. Yeni zenginlik, “zenginlik” normuna 
derinlik kazandırmakta ve onu yüceltmektedir. Bir başka deyimle, zen-
ginliğe yeni hayat sahaları açmak suretiyle kökleşmesini sağlamaktadır. 
Eski yoksulluk da sona ermemekte, aksine kabuk bağlamak suretiyle 
sosyal yapının dokusunda bir kist odak noktası yaratmaktadır. 

Yeni zenginler çoğu kez bir etnisiti şemsiyesi altında Beyaz Türkler 
olarak da algılanmaktadırlar. Böylece, kendilerini Siyah Türklerden veya 
gecekondu insanından ayırmaktadırlar. Türk toplumu etnikliğe dayalı 
bir “renkler” sıralaması içindedirler: Beyaz Türkler, Siyah Türkler, Ünlü-
ler ve Ünsüzler gibi. İşte size paraya tapanların hiyerarşik kategorileri. 

Bu sıralama, Beyaz Türkler, Siyah Türkler yanındaki ünlüler kadar 
ünsüzleri de kapsamaktadır. Bu yeni zenginler deyim yerinde ise etnisiti 
derecesi güçlü olan bir akvaryum oluşturuyorlar. Zevkleri, dünya görüş-
leri, eğlence stilleri kadar yaşam alanları da birbirine benzeşim göster-
mektedir. Bir zamanların Uludağ’ı artık devreden çıkarılıyor, yerini Avru-
pa’nın en klas kayak merkezi aristokrat, şık ve eğlenceli St. Moritz’e terk 
ediyordu. Şu anda St. Moritz de aşıldı, yerini Fransız Alplerindeki Courc-
hevel almış durumda. 

Türklerin burayı keşfetmesinde meşhur trendsetterların büyük rolü 
var. Gözükmek ve görmek için her yere giden “biz de oradaydık”çı tiple-
rin bu trend öncülerini takip etmesi kaçınılmazdı. “Paranın şımarttıkları” 
gruplar, Siyah Türkler için de Courchevel postu serecek bir yerdi. Nite-
kim öyle oldu, bu kış (1999) hem Beyaz Türkler hem de Siyah Türkler 
tam anlamıyla Courchevel’i fethettiler. 

Diğer ülkelerden gelen gruplar sabahın 8’inde kaymaya başlarken, bi-
zim acar kayıkçılar 11.00’e kadar kahvaltı ve kahve molasıyla vakit öl-
dürdü. Günlüğü 300 dolara gelen kayak hocalarının yanına öğlene ka-
dar hiç uğramadılar. Kayak hocasına ödedikleri paranın bir doları bile 
boşa gitmesin diye alelacele yemeğini yiyip koştura koştura kaymaya gi-
den diğer turistlerle hafiften dalga geçmeyi de ihmal etmediler.40 Ama sa-
at 12.00-14.00 arası doya doya kaydılar. Türk modası tek elle, diğer elde 
                                                           
40 Dilek Şener Yücetin, “Yeni Uludağ: Courchevel”, Aktüel, İstanbul, 25 Şubat 1999. 
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cep telefonuyla konuşarak kaymaktı. Ağızda sigara ve kadınlarda yoğun 
makyaj da bu modanın tamamlayıcı unsurlarıydı. 

Yeni Zenginler, Courchevel’de çocuklarına kayak dersleri, Fransızca 
dil kursları yanında çeşitli spor ve beden eğitimi talimleri için de eğitici 
nitelikte bilgilendirmeleri ihmal etmediler. Kısacası, Courchevel’de gönül-
lerince eğlenmenin tadını çıkardılar. 

7. “Beyaz Türkler” ve “Gri Türkler” Sarmalı 

Türkiye’de zenginleşme süreci hızla kimlik değiştirmede, eski jeneras-
yon “Beyaz Türkler” ünvanını korurken bir de, Gri Türkleri-Yeni Zengin-
leri içlerine almak suretiyle merkezin vesayetine haklılık kazandırmakta-
dır. Beyaz Türkler, çoğu devşirme kökenli, âyân ve paşazadeler ile saray-
lıların torunları. Bunlar, Anadolu’dan gelen zenginleri de kültürel emis-
yonu uğratarak kendilerine benzer konuma getirmektedir. Böylece, para-
nın gücü her iki tabakayı bir noktada birleştirmekte, hatta koalisyonları-
nı hazırlamaktadır. Şimdi ortak gelir tutkusu, eğlence dünyalarını da 
birleştirmekte, ancak bu husus zevk ve yaşam biçimindeki önemli ayrışı-
mı vurgulamaktadır. Gecekondulaşmanın süreç kazanması Siyah Türk-
lerin marjinalleşmesine hız kazandırdı. Ancak, onlar da ecdat kökenli 
damarlarındaki kana yeni bir yön vermenin eşiğine çekilmiş konumda-
dır. Nitekim, “Beyaz Türkler Eve Sığındı” başlıklı bir yazısında Mine Ak-
verdi konuya şöyle yaklaşıyordu. Evet, dokuz milyon nüfuslu İstanbul’da 
artarda açılan yerlerin çehresi farklılaştı. Nüfusun azımsanmayacak bir 
bölümünü artık “Siyah Türkler”in oluşturduğu İstanbul’da restoran, bar, 
gece kulübü ve diskolarda boy göstermeye başlayan yeni “Esmer” çehre, 
gece hayatının eski “Beyaz” yüzüne alışmış olanları yeni arayışlara itti. 
Onların şimdiki mekânı, evlerinin oturma odası.41 

“Güzel insanlar nerede” Nora Romi soruyor: “Hem hafta arası hem de 
hafta sonu çıkardım. Her tip yere giderdim. Ama artık ev daha cazip geliyor.” 
“Beyaz Zengin”ler kaçıyor, “eskiden gittiğimiz yerler artık hoşumuza gitmi-
yor, eve kapandık” diyorlar. Çünkü her şey çok değişti. Kimin kim olduğu 
belli değil. Eskiden dışarı çıkarken özen gösterirdik, giysiler uçuk kaçık, 
ama hoştu. Şimdi jean ve plastik ayakkabılarla gelmiyorlar. Gece çıkmak 
görsel bir şey. Çevremde güzel insanlar olsun istiyorum. Romi “kendi tarzı-
mıza uygun yerler bulamıyoruz” derken bu durumdan mekân sahiplerini 
sorumlu tutuyor. Kısacası, son yıllarda, parasıyla iş dünyasında çarlığını 
kanıtlayan “Siyah Türkler” gece hayatına da hakim olmuş durumda. 

ODTÜ’lü araştırmacıların gecekondu yapısı için geliştirdikleri “nöbet-
leşe yoksulluk” kavramının planı aslında “nöbetleşe zenginlik” olgusu 
için rahatlıkla kullanılabilinir. Klasik kimliği olduğu kabul edilen “Beyaz 
Zenginler” giysileriyle, eğlence türleriyle, kültür ve yaşantılarıyla kendile-
                                                           
41 Mine Akverdi, “Beyaz Türkler Eve Sığındı”, Aktüel, 5 Kasım 1998, İstanbul. 
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rinden tamamen farklı gördükleri “Siyah Zenginler”den artık kaçıyorlar-
dı. Zenginlik paranın temsil ettiği bir “optimum” olarak her iki cinsi bir 
noktada birleştirmesine rağmen, “para ötesi” sistemlerin oluşturduğu ni-
telikler her iki grubu birbirinden ayırıyordu. Benzer hususlar, “nöbetleşe 
yoksulluk” olgusu için de geçerliydi. Gecekondulaşmanın yol açtığı arsa-
emlak piyasasında oluşan rantların geniş toplum kesimlerine transferi 
sayesinde, yoksulluğun sistemi tehdit eder boyutlara gelmesini engelle-
diğini biliyoruz. Bu süreçte, kente göçen ve kentlerin gecekondu kesimi-
ne yerleşen kitleler, yukarıda belirtildiği üzere, dayanışma ağlarını kulla-
narak, hem enformel işgücü piyasasında iş bulabildi, hem de yerleşmiş 
bulundukları gecekondu alanlarının kent içinde konumlarının değişmesi 
sayesinde oluşan rantlara el koyabildi. Böylelikle, kısıtlı bir kesim için 
söz konusu da olsa, zenginleşme olanaklarına kavuşmuştu. “Nöbetleşe 
Yoksulluk” süreci bu idi. 

Şimdi benzer oluşum bu defa gecekondu tabanında değil zenginlik ta-
vanında ortaya çıkıyordu. Gelenekli üst zenginler veya medyanın yakış-
tırması ile “Beyaz Zenginler” kuşaklar arası kazanılmış birikimleriyle bir 
dünya görüşü, kültürel değerler ve kendilerine özgü bir yaşam biçimi ka-
zanmışlar ve bunları kuşaktan kuşağa aktarmışlardır. Şimdi, gelir ve 
servet kazanma asansörü ile uzun süren statüleri “Siyah Zenginler” tara-
fından paylaşılmak istenmektedir. Zenginlik olgusuna yeni katılımlar, 
zenginliğin boyut kazanması süreci “Nöbetleşe Zenginlik” olarak da ifade 
edebileceğimiz bir oluşuma damgasını vuruyordu. “Siyah Zenginler”, “Be-
yaz Zenginler”den tamamen farklı olarak alt tabakadan (Reaya) geliyor-
lardı. Yüzyıllarca toprak işleyiciliği ve köylülük statasünü gelir asansörü 
ile aşarak üst tabakanın içine giriyordu. Bu husus, zenginliğin el değiş-
tirmesi değil, “sıra ile zengin olma” katsayısının anlam kazanmasıdır. 
Böylece, “Nöbetleşe Zenginlik”, tıpkı “Nöbetleşe Yoksulluk” gibi temsil 
edildikleri sosyal kalıplar içinde ne “zenginlik kültürünü” ne de “yoksul-
luk kültürünü” yok edememektedir. Her iki kavram çifti de niteliklerini 
sürdürmektedir. 

Beyaz zenginler ile Siyah zenginler arasındaki kültürel değişkenlerin 
boyutlarını ‘2019’un işletmecisi Ceylan Çaplı bakınız nasıl açıklıyordu: 

“Şimdiki müşterimle on yıl öncelikler arasında çok fark var. Eskiden 

gelenler köklü insanlardı. Kültürlü, sanata yatkın, okuyan. Şimdiyse 

magazin bir gençlik var. Etrafından görüp giyinen, çevresindeki in-

sanların gittiği yerlere giden, çevresinin konuşma ve davranışlarını 

taklit eden. Bu da doğal olarak mekânın da kalitesini düşürüyor.” 

Benzer şekilde gece hayatının müdavimi olan sosyete mensupları da 
“dejenerasyon yüzünden” eğlence yerlerinden elini eteğini çekiyor. Sosye-
tede son zamanlarda ev davetleri yaygın. Beyaz Zenginler veya Eski Zen-
ginler, rol ve statülerinde “kanın tazelenmesi” anlamında bir yenileşme 
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hareketine katılmak istemiyorlar. Adeta bir kast oluşturmuş, o çekirde-
ğin içinde çöreklenmişlerdir. Bu zihniyet, Osmanlıdan beri sürüp gelen 
bir mozaik veya “etnik harman”dır. İçlerine dış unsurların veya sosyolo-
jik deyimi ile “yerlilik” unsuru olanların katılmasını ve mozaiklerinin bo-
zulmasını istememektedirler. 

Bu statü farklılaşmaları ve toplumsal oriantasyonu FHM dergisi ya-
zarlarından Mansur Foroutan sütununda şöyle açıklıyordu: 

“Bar, kulüp gibi eğlence mekânlarına gitmek bir sınıf atlama sem-

bolüdür. Bu mekânların eski müdavimleri, kendi yaşam tarzlarına 

uyum sağlamaya çalışan ama farklı görünen bu yeni gelen kesimi, 

statüsünü paylaşmak isteyen bir tehdit olarak görüyor. Bu yüzden 

de oralardan çekiliyor.” 

Foroutan’a göre eve dönüşün bir başka sebebi de “komşu bar” tipi 
mekânların olmayışı. “Türkiye’deki barlar bireye ya da belli kesimlere de-
ğil geniş kitlelere hitap eden popüler yerler. Her kesimden insanı çekmeye 
çalışan bar, kulüp, disko ve benzeri yerler de doğal olarak eğlence anlayı-
şı, eğitimi, kültürü farklı insanları bir araya topluyor”.42 

“Nöbetleşe zenginlik” veya “zenginliğin el değiştirmesi-çoğulcu zengin-
lik” gelirde birleşmenin veya aynı statüyü paylaşmanın kültür, inanç, 
dünya görüşü ve değerler sistemi gibi unsurlarda da ortak bir karakter 
oluşturacağı görüşüne karşıttır. Bir insan aniden veya gelir asansörü ile 
aşağıdan yukarıya yükselebilmektedir. Bu her şeyden önce toplumsal 
hareketlilik gücüne bağlıdır. Bir toplum sanayileşme, göçler ve yeniliğin 
yayılması süreci ile yeni dinamikler kazanarak kentleşme olgusunu ger-
çekleştirebilir. Ancak, aşağıdan yukarıya yükselmek, “yukarı”nın kültür 
ve değerler niteliğini de elde etmek anlamına gelmez. Şu anda “Siyah 
Zenginler”, bin yıllık reaya veya “Rençber Türkler” çizgisinden gelmeleri 
nedeniyle “Beyaz Zenginler”in dünya görüşü, kültür dokusu ve zevkleri-
ne sahip değildir. Bu nedenle; Beyaz Zenginler, evlerine kapanmışlar, 
Bebek, Boğazlar gibi eski eğlence merkezlerini terk etmişlerdir. Bu husu-
su Hilmi Yavuz, “Mekânlar Kırolaştı” başlıklı bir yazısında dile getiriyor-
du: 

“Eskiden bu tür yerlere oranın müdavimleri giderdi, şimdiyse daha 

başka yapıda insanlar gidiyor. Eskiden bu tür barları görmüş biri 

olarak söylüyorum, Müsü George’un bundan 35-40 yıl önceki Kulis’i, 

Adnan’ın Fuaya’sı gibi yerler gençlik yıllarında “takıldığımız” yerler-

di. Buranın müdavimleri belli bir eğitimi, görgüsü, duygusal eğilimi 

olan insanlardı. Şimdi buralara gelen insanların yapıları değişti. Gör-

güsüz, sadece cebindeki paraya güvenen insanlar geliyor; yüksek 

sesle konuşan, içki içme adabını bilmeyen, müziği kendi beğenisi 
                                                           
42 Mine Akverdi, a.g.d. 

49



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 42 

doğrultusunda isteyen ve bunu dayatan insanlar. Eğlenceler de da-

ha çok para ödeyebilen bu insanlara göre düzenlenmeye başladı. Ya-

ni bu mekânlar “Kırolaştı”. İnsanlar söyleşmek, konuşmak için değil, 

sigara dumanı izin verirse, birbirlerini seyretmek için orada. Bu da 

pek çok insanı tatmin etmiyor”.43 

1950’lerden itibaren “fert-toplum çıkarları dengesinin” giderek “top-
lum” aleyhine bozulması ile, eski zengin tabakası yanında, alt tabakalar-
dan gelen birçok açıkgözlerin “karanlık işler” çevirmeleriyle kısa zaman-
da milyoner, hatta milyarder olmalarına uygun ortam hazırlanmıştır. 
Bunlardan sadece bir tanesini buraya örnek olarak aktarmak istiyorum. 
Böylece, alt tabakanın veya Siyah Zenginler kategorisinin toplum hayatı-
mızda nasıl kökleştiğini daha iyi anlamış olacağız. 

Toplumsal yaşantımızda bu tür bir dallanıp budaklanma, bazı araş-
tırmacılarımızın özellikle Kemal Karpat’ın da dikkatinden kaçmamakta-
dır. Karpat, İstanbul gecekondularıyla ilgili bir araştırmasında (1976) İs-
tanbul için üç çatışma geleneğinden veya kültürel tipleşmeden söz aç-
maktadır. Bunlar aslında, toplumumuzun tarihsel gelişimi ile capitalist-
leşme süreci sonucu beliren yapılaşmanın bir yansımasıdır. Karpat, as-
lında bunları toplumsal tabakalaşma biçimleri olarak belirtmeliyken, 
kültür kavramını baz alarak farklılaşmaya gitmektedir. Buna göre:  

1) Sınıf esasına dayalı Avrupa kültürü. Birçok biçimiyle bu yapı, zen-
gin mesleki tabaka ve üst sınıfa ait oluyordu. Şişli, Maçka ve Beyoğlu ile 
Adalar’da yaşayan bankerler, sanayiciler ve meslek erbabları bu tabaka-
yı oluştururlar.  

2) Geleneksel klasik Türk kültürünü temsil eden tabakanın kültürü, 
yani üst sınıf Osmanlı kültürü ile İslâm geleneklerinin birleşmesinin ka-
lıntıları. Zenaatkârlar, din adamları ve orta gelir tabakaları bu kategoride 
düşünülmektedir.  

3) Halk kültürü ise, kent İslâm kültürü ile Osmanlı sanat, müzik ve 
folklorunun birleştiği aşağı sınıf kültürü.44 

Görülüyor ki, Karpat da üst sınıfı zengin mesleki tabaka olarak belir-
lerken, bunları Avrupa kültürü kökenlileri kategorisinde düşünmektedir. 
Biz bu tabakayı tarihsel kimliğine uygun olarak patrimonial devşirme bi-
çiminde yorumlamış bulunuyoruz. İkinci ise, geleneksel klasik Türk kül-
türü. Bu da Karpat’a göre, üst sınıf Osmanlı kültürü ile İslâmi gelenek-
sel kültürün bir birleşimi (sentezi)dir. Karpat’ın bu görüşüne katılmak 
mümkün değildir. Osmanlı kültürünü, Türk kültürü olarak kabul etmesi 
tartışma konusudur. İlber Ortaylı, Anatomi Dersleri’nde bu görüşümüzü 
paylaşmaktadır. Çünkü, Osmanlı kültürü, Fars, Arap ve azınlıklar karı-
şımı ile milliliğini yitirmiş bir Enderunî kültürdür. Halk kültürünü de 
                                                           
43 Hilmi Yavuz, “Mekânlar Kırolaştı”, Aktüel, 15 Kasım 1998. 
44 Kemal Karpat, The Gecekondu: Rural Migration and Urbanization, s. 162, 1976. 
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aşağı sınıf kültürü olarak anımsaması kabul edilir değildir. Oysa, gerçek 
Türk kültürü halkta yaşamaktadır. Milli kültürün kaynağı da bu yüzden 
halk kültürüdür. 

Ne olursa olsun, Karpat’ın bu üçlü kültür tabakalaşması bir gerçeği 
ortaya koymaktadır, o da serveti elinde bulunduran ve Boğazda, Şişli ve 
Maçka’da yaşayanların zenginlik kültürünün temsilcileri ve birer kopya-
larını oluşturmalarıdır. Bunların Bohemian yaşantılarını tipik örnekle-
riyle sıralayabiliriz. 

Osmanlıdan kaynaklanan bu dallanma ve farklılaşmalar, 1950’lerden 
itibaren ortaya çıkan zenginleşme ve para kazanmanın yollarını açacak 
ve milliliğini yitirmiş vahşi ve tüketici zenginleşme tiplerini doğuracaktır. 

Bunun bir örneği yer altı dünyasının büyük patronu olarak bilinen 
“H.U.”dur. Gümrük hamallığından başlayarak, kahve kaçakçılığı ile pa-
lazlanan “U”nun eline geçen paralarla kısa zamanda Asri, Uğurlu ve 
Kristal isimli üç hanı satın aldığı, bunun dışında iki tane daha iş hanı 
bulunduğu açıklandı. Hanların yanı sıra otelleri, dükkânları, lisan ders-
haneleri de bulunan “U”nun taşınmaz mallarının değerlerinin milyarları 
aştığı belirtiliyor. 

Bulgaristan’la yakın ticari ilişkileri olduğu bilinen “U”, aynı zamanda, 
“yer altı” dünyasının, yani “Mafya”nın, “Çeteleşme”nin Türkiye’de babası 
sayılmaktadır. Son günlerde adının bazı silah, sigara ve elektonik eşya 
kaçakçılığına karıştığını gazetelerden öğreniyoruz. Aynı şekilde oğlu 
“A.U” ile birlikte gemi satın aldıkları ve bunu bir “ticaret filosu” haline 
getirmek için hazırlıklarını sürdürdüklerini biliyoruz. 

“H.U.”nun en büyük oğlu eğlence hayatına düşkündür. Gazinolara 
gittiğinde büyük paralar harcadığı iddia edilmektedir. Öyle ki, bir gazino-
dan kalktığında tüm garsonlar iki sıra halinde dizilirdi. “A” her birine bi-
ner lira vererek (1979), krallar gibi uğurlanırdı. “Büyük Patron” ise Çam-
lıca’da muhteşem bir köşkte yaşıyordu. Geniş bir arazi içindeki köşkün-
de bir de yüzme havuzu bulunuyordu.45 

Yeni zenginler tabakasının temelinde “büyük patronlar”ın hayat hikâ-
yeleri yatar. Bunlar, toplumun bükülebilir noktalarını zorlayarak bir an-
da toplum piramitinin doruklarına tırmanmasını bilmiş kimselerdir. 
Toplum, bu tür oluşumlara açık olduğu sürece, sıraya gireceklerin teşkil 
edeceği kuyruk uzayabilir. Türk toplumu özellikle reaya’dan gelmesi ne-
deniyle günümüz kitle iletişim çağında tamamen kitle toplumuna dönüş-
mektedir. Halk kültürü, günümüzde sanayileşme ve bilgi çağının yükse-
lişi, parlamentarist sistem ve demokratikleşme süreci içinde kimlik kay-
bına uğramakta ve hiç kimseye ait olmayan bir kitle kültürüne doğru 
kaymaktadır. Kitle kültürü ise, siyasal sorunlara ilgisiz bir anonymity 
özelliğine sahiptir. Bu yüzden “para soyan” bu güçlere karşı bir sorum-
                                                           
45 Hürriyet Gazetesi, 21 Temmuz 1979, İstanbul. 
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luluk duygusu içinde hareket ederek akılcı tepkileri kullanamamakta, 
olayların akışına adeta seyirci kalmaktadır. Günümüzde bu soygun dü-
zeni giderek doruklara çıkmakta; yöneticiler (devlet görevlileri), şirketler 
dünyası mensupları ve ekonomik güç çevreleri yakalanmakta, yargılan-
makta ve tutukevlerine konulmaktadırlar. 

Ülkemizde hızla yükselen bu soygun düzeninde “Beyaz Yakalılar”ın 
sayıları da, yozlaşma oranına paralel olarak ilerlemektedir. Ancak, bu 
gelişme, “istisnalar kaideyi bozmaz” türünden örnekler değildir, aksine 
kurumları yozlaştıracak çapta yayılmaktadır. Wright Mills’in de haklı 
olarak belirttiği üzere: “Bir toplumda kurumların kendileri bozulmadıkça 
bu kurumlarda yer alan görevlilerin de yoldan çıkmamaları doğaldır.” 
Mills’e göre, “üst ahlâksızlık, sadece şirketlerde, orduda, devlette yöneti-
min yoldan çıkması sorunu değildir. Üst ahlâksızlık, askerileşmiş devletin 
politikasıyla iç içe girmiş şirketler dünyasının zenginlerinin en temel özelli-
ği durumuna gelmiştir”.46 

8. Beyaz Yakalılar “Üst Ahlaksızların” Yeşermeleri 

Kapitalistleşme ve batılılaşma biçimlerinin hızla gelişmesi ve etikal 
köklerinden soyutlanmış olması, Beyaz Yakalılar veya ABD sosyolojisinin 
senyör düşünürlerinden Wright Mills’in deyimiyle “üst ahlâksızlar”ın da 
bizim toplumumuzda yeşermesine, kökleşmesine yol açmıştır. Denilebilir 
ki, Beyaz Yakalılar’ın işledikleri suçların çoğu: 

a) Kamusal planda ahlâk anlayışının zayıflaması,  
b) Yüksek maliyetli günahların ve suçların artması,  
c) Kişisel dürüstlüğün azalması gibi hususlar olup, bunlar da üst ah-

lâksızlığın göstergeleridir.  
Şu anda, toplum katmanlarımızda tanık olduğumuz Ergenekon olay-

ları ve türevlerinin giderek dallanıp-budaklanması, üst elitlerin-yönetici 
tabakaların, sivil toplum örgütlerinin ve militarist sınıfın trajik oyun ku-
ralları da, Beyaz Yakalıların-Mills’in Amerikan sosyolojisi açısından yo-
rumladığı türde bir üst ahlaksızlıklar oluşumuna destek sağlamaktadır. 
Toplumumuzun ufuklarını saran Ergenekon-Balyoz ve benzeri kara bu-
lutları, üst sınıfın yeniden revizyonunu gerektirmektedir. Bu yapılmadık-
ça, gecekondulara da olan yansımaları giderek Türk toplum yapısının 
dejenerasyonuna zemin hazırlayabilir. 

Bu nedenle, Türk toplumunda yükselmiş kimseleri (Beyaz Yakalıları) 
kendi kendini yetiştirmiş, kendi kendine yükselmiş kimseler olarak de-
ğil, düzene kendini uydurmuş, “kullansın” diye düzene kendini sunmuş 
kimseler saymak daha doğrudur. Özellikle, Osmanlı’dan kaynaklanan 
üst seçkinlerin anatomisi bu tür bir yapısallaşmanın en etkileyici unsu-
ru olmuştur. Bu üst unsurlar veya Beyaz Yakalılar, düzenin tüm kural-
                                                           
46 Wright Mills, İktidar Seçkinleri, Bilgi Yayınevi, s. 482, 1974. 
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larını, sistemle bütünleşmeleri nedeniyle eğip-bükebilmektedirler. Bu 
nedenle, bu üst seçkinlerin Türk toplumuna örnek olabilecek bir nitelik-
te oldukları savunulamaz. Sonra, bunlarla diyalog sağlayarak üst seç-
kinler topluluğunu güçlendirenlerin de erdemli, değerli, etikal yönden 
yüksek yetenekte oldukları ileri sürülemez. Bunların başarılı olmalarının 
nedenleri, sadece “yetenek” gibi unsurlara da bağlanamaz. İktidar sahibi 
görünmeleri, güç kaynağı oluşturmalarının da kendi kişiliklerinden kay-
naklandığı savunulamaz. Bunlar iktidarı elinde bulunduran kilit yöneti-
ciler, sessiz güç kaynakları ve milli sınırlar ötesi odak noktalarının or-
taklaşa oluşturdukları sosyal denklemin bir ürünüdürler. 

Yukarıda belirtildiği üzere, ülkemiz üst seçkinleri üzerinde yapılmış 
sosyolojik nitelikli örnek olay türü araştırmalar hemen hemen yok dene-
cek kadar azdır. Koç, Sabancı ve Eczacıbaşı’nın kendi hayat hikâyeleri 
dışında Nimet Arzık’ın Ak Altının Ağası, Hacı Ömer Sabancı’nın Hayat’ı, 
Erol Toy’un Bal Tutanlar ve İmparator adlı yayınları yanında benzeri bir-
kaç araştırmaya daha tanık olmaktayız. 

Amerika’nın ünlü Fortune dergisi, Koç’un bakkallıktan sonra Ankara’-
da Meclis damının kiremitlerini sağlayarak, ilk büyük işini gerçekleştir-
diğini, sonra çeşitli inşaat malzemesi stokları yaptığını ve Türkiye’nin en 
büyük inşaat malzemesi ithalatçılarından biri olarak o günlerde çalıştığı-
nı yazmaktadır.47 1960’lı yıllarda Koç, Fortune Dergisine göre, 100 Avru-
pa ve Amerikan firmasını Türkiye’de temsil etme hakkına sahipti. Bu ve-
riler, Wright Mills’in: “Amerika’da zenginleşmenin kaynağının bir işte be-
ceri veya zumanlık sağlamak yoluyla değil de daha ziyade toplumun sos-
yo-politik etkenlerine dayandığını” göstermesi bakımından dikkat çekici 
olsa gerek. Mills’e göre: “Amerikan toplumunda yükselmiş kimseleri, ken-
di kendini yetiştirmiş, kendi kendine yükselmiş kimseler olarak değil, dü-
zene kendini uydurmuş kullansın diye düzene kendini sunmuş kimseler 
saymak gerekir”.48 

Koç’un yükselişini ve zenginleşme sürecini İmparator adı altında ro-
manlaştıran incelemelere de rastlamaktayız. Çoğunlukla hayal ürünü ol-
makla beraber İmparator’un yükseliş profilini çizmesi bakımından bu 
tür romanların sosyolojik ipuçlarını ortaya koyması düşünülebilinir. İş 
adamlarının veya üst girişimcilerin yükseliş grafikleri, yaşam biçimleri, 
yönetim ilişkileri, siyasal güç ve odak noktalarıyla olan koalisyonları ve 
toplumlarına olan sorumluluk dereceleri gibi çok yönlü eğilimlerini bu 
tür yayınlar yolu ile ortaya koyabiliriz. Erol Toy tarafından kaleme alınan 
İmparator’un, Ekim 1973 ve Nisan 1974 yılları arasında 18. baskısını 
yapmış olması da, Türk kamuoyunda bu tür yayınlara olan yatkınlığı 
göstermektedir. 
                                                           
47 Arif Payaslıoğlu, Türkiye Özel Sanayi Alanında Müteşebbisler ve Teşebbüsler, Ankara Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Enstitüsü Ders Notu, Ankara, 1961. 
48 W. Mills, a.g.e., s. 492. 
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Bizzat Vehbi Koç tarafından kaleme alınan ve 1973 yılında yayınlan-
mış bulunan Hayat Hikâyem adlı eser de iş çevreleri üzerinde güneş bat-
mayan bir ‘İmparator’ hakkında oldukça ilginç bilgiler vermektedir. Ese-
rine: “Ankara’lıyım. Aile şeceremden anlaşılacağı gibi ana tarafından 600, 
baba tarafından da 250 yıllık Ankara’lı bir aileden geliyorum. 1901 yılın-
da, Keçiören’in altında, Çoraklık denilen semtteki yazlık evimizde doğmu-
şum” diye başlayan Koç, 26 yaşında iken 1927’de Ankaralı tüccar Sadul-
lah Aktar Bey’in kızıyla evlenmiştir. 

“Derslerine çalışan, okulun, okumanın tadını almış bir öğrenci olmak-

la birlikte, ailemin bütün ısrarlarına rağmen, bir tasdikname alarak, 

orta mektebi bitiremeden okuldan ayrıldım. Babamın babası Koçzâde 

Mehmet Efendi, Vilayet Meclisi Umumi Azalığını yapmış, Ankara’da 

iyi tanınmış, zaman zaman taahhüt işlerine girmiş, hurda ticaretiyle 

uğraşmış, hareketli bir insandı (...) O sularda Ankara’nın bütün tica-

reti Ermeni, Rum ve Musevilerin elindeydi. Müslüman Türkler ülkenin 

sahibi olmakla birlikte, çoğunlukla bu üç zümrenin emrinde çalışan 

ve basit hayat süren kimselerdi. En güzel binalar, en güzel mağaza-

lar, en güzel yazlıklar gayri müslimlerindi. 

1917’de 120 lira sermaye ile “Koçzade Hacı Mustafa Rahmi” firması-

nı kurduk. 1937 yılında da İstanbul şubemizi “Vehbi Koç ve Ortakları 

Kollektif Şirketi” adıyla Fermeneciler’de kurduk. Sermayemiz yüz bin 

lira idi, yüzde 15’i İsrafil Anastasyan Efendi’nin, yüzde 15 hissesi 

Emin Bey’in ve yüzde 70 hissesi benimdi.” 

Kuruluş kısa zamanda, inşaat müteahhitliği, daha sonraları otomobil 
ticareti, traktör işleri, Hovagimyan Biraderler tarafından kurulan boru 
fabrikası ortaklığı ile sürüp gitmektedir.49 1946’da Koç’un ilk Amerikan 
yolculuğu başlıyordu. “Viskinin en eskisi, günahın ve işretin ise en yenisi 
onlarındır” diye belirlenen bu efsaneleşmiş zenginler ülkesi artık Koç’a 
kucağını açıyordu. İşte 25 bin dolar sermaye ile “Rom Commercial Corpo-
ration” adlı şirket General Elektrik binasının 25. katında ilk kez kurulu-
yordu. Montaj sanayinin temelleri de böylece atılmış oluyordu. 

1946 yılında Demokrat Parti’nin kurulması karşısında İnönü, Kemal 
Satır aracılığı ile Koç’a şu mesajı yolluyordu: “Koç yalnız para kazan-
makla mı meşgul olur? İki ayda iki gününü Parti’ye parasız olarak vere-
mez mi?” İnönü’nün bu mesajında, tüccar veya iş adamının toplum so-
rumluluğunu hatırlatan, aynı zamanda Türk kültür ve değerler siste-
minin bir gerçeği yer alıyordu. Buna karşılık dönemin Başbakanı Ad-
nan Menderes 1957’de Ankara Cebeci çayırında yaptığı seçim konuş-
masında yine tarihsel kültür kodumuzun etkisi altında şu uyarıda bu-
lunuyordu: 
                                                           
49 Vehbi Koç, Hayat Hikâyem, s. 1-44, 58, İstanbul 1973. 
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“Arkadaşlar diyorlar ki, bütün seçkin zümre, bütün zenginler CHP’-

dendir. Evet, bütün zenginler onlardandır. Bir de bizim halimize, bi-

zim partimize, bizim mebuslarımıza bakınız. Biz fakiriz, mebuslarımı-

zı yolda görenler dilenci zannedip sadaka vermeye kalkabilirler. CHP 

devrinde ve onlar sayesinde zengin olanlar el’an bu partiden ayrılmı-

yor ve bizim saflarımıza geçemiyorlar. Sevdiğim ve dostum olan Veh-

bi Koç da onlardandır. Halbuki fakirlerde böyle bir minnet borcu mev-

zu bahis olmadığı için bu zümreden olan vatandaşların çoğu partimi-

ze iltihakda bir saniye bile tereddüt etmiyorlar.” 

Görülüyor ki, Türk değerler sistemi soyut anlamda “zenginlik” olgu-
sunu anlamsız buluyor. Ancak, zenginlik kültür kalıplarımıza, inanç sis-
temlerimize göre bir bütünleşmeyi sağlarsa bir değer kazanabilmektedir. 
Nitekim, Kur’an, “Dini yalan sayanı gördün mü? İşte yetimi şiddetle iten, 
yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen o dur” buyurmaktadır. 

Koç, yaklaşık 30 yıllık bir süre içinde iş çevreleri, iktidar güçleri ve si-
yasal aktörlerle olan koalisyonlarını dış ülkelere yaymak suretiyle ‘İmpa-
rator’luğunu ilan edecektir. Seçkinci güçlerin ABD’deki benzeri yükseliş-
lerini açıklarken Mills de şöyle diyecektir: 

“Üst mevkilerde, yüksek koltuklarda oturan güçlü ve iktidar sahibi 

kimselerin güç ve iktidarları kendi kişiliklerinden gelmemektedir; 

bunlar, toplumdaki servet sahibi, gerçekten iktidar sahibi olan çevre-

ler tarafından kendi ölçülerine göre seçilip, devşirilmekte ve buralara 

getirilmektedir”.50 

Görülüyor ki, toplum yapımızda bir uçta zenginler, öteki uçta yoksul-
lar olmak üzere keskin bir kutuplaşma vardır. Her iki kutup da, sosyolo-
jik anlamda Standart Kültür veya Egemen Toplum’dan sapmışlardır. 
Egemen veya Standart Toplum, bilindiği üzere geniş tabanlı, büyük ço-
ğunluğu temsil eden bir çan eğrisidir. İki kutup da bu çan eğrisinin dı-
şında kalmışlardır. Bunların görüş açıları, istekleri, beklentileri, yaşantı-
ları birbirlerine karşıt diyebileceğimiz iki ucu oluşturmaktadır. Hatta, bi-
rinin mezarı Karaca Ahmet ise, ötekininki Aşiyan olacak şekilde birbirin-
den ayrılmış, birer karşıt kültür alanına dönüşmüşlerdir. 

Bunun gibi Bal Tutanlar’da da, Cumhuriyet’ten itibaren gelişen sana-
yileşme düzenine uygun olarak ileri sürülen tablo, “yük taşımaktan, çöp 
ayıklamaktan başka işleri bulunmayanların” kendilerini sisteme uydura-
rak nasıl zirvelere tırmandıklarını romanımsı bir hava içinde sergilemek-
tedir. Bazı iş çevrelerinin siyasal kadroları ellerinde tutan tampon kişi-
lerle bağlantı kurmaları, bu işlerde patrimonial devşirme zihniyetinin dış 
kaynaklı kuruluşlarını da aracı olarak kullanmaları, hatta çıkarlarına 
uygun yasaları gündeme getirmeleri, birer proto-tip olarak canlandırıl-
                                                           
50 W. Mills, a.g.e., s. 508. 
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mak suretiyle, ticari acenta ve holdingleşmelerin toplumun temel konfi-
gürasyonundan nasıl saptıklarını Bal Tutanlar’da adım adım izleyebil-
mekteyiz.51 

Üst seçkinlerin veya şirketler dünyasının yükseliş süreci, milli bir yol 
çizmekten, toplumun dayanışma direncini yükseltmekten ziyade, “zen-
ginlik” güdüsünü fetiş haline dönüştüren ve “para üreten” bir kültür ko-
dunu ülkemizde başlatmıştır. 

Üst ahlâksızların yanında sistemin yozlaşması sonucu, yukarıda de-
ğindiğimiz üzere alt tabakalardan gelerek düzene uyan unsurların da ar-
dı arkası kesilmemektedir. Bugün Türk toplumu bu çizgide ilerlemekte-
dir. Bunların da, dünya görüşleri, eğlence kültürleri biraz aşağı düzeyde 
olsa bile yine “para” kavramına dayanmaktadır. Bunlara göre paranın 
satın alamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu nedenle, ülkemizin gecekondu-
laşma süreci rafa kaldırılacak, sefalet arka plana itilecek, yoksullar unu-
tulacaktır. Bu tür etikal değerlerin yerini maddi fetişizmi temsil eden 
“para” alacaktır. 

Bu kültürel tepki, “para”da birleşen, fakat bakış açıları yönünden ay-
rışan iki grubun çatışmalarına da neden olmaktadır. Nitekim, Havana 
NYX adlı gece kulübünün sahibi Emre Ergani de tam bu noktaya par-
mak basmaktadır: “Doğulu” çehrenin gece hayatına yerleşmesinde hatta 
hâkim olmasında işletmecilerin payının büyük olduğunu söylüyor. Bu 
dejenerasyona izin vermemek için işletmecilerin hedef kitlelerini belirle-
mesi ve prensiplerini koruması gerektiğini belirtiyor. 

Zenginlik yoğunlaşıyor, güçleniyor ve pekişiyor, fakat dünyaya bakış 
açıları, felsefeleri değişmiyor, hemen hepsi eğlence, tüketim, daha rahat 
yaşama ve sefa sürme gibi tarihsel kültür kodunu izlemektedir. Alt taba-
ka “para” zevki arttıkça yeni hobiler kazanmakta, haklı olarak da “Beyaz 
zenginler”in yerlerini almalarına karşı tepki unsuru olmaktadırlar. Beyaz 
ve Siyah Zenginler, artık, “öteki Türkiye”nin varlığına yönelik bir girişim 
içinde değildirler. Yeni bir dünya kurmuşlar, bu dünya içinde “para”nın 
zikzaklarına göre biçim almaktadırlar. 

Sosyete tarafından ileri sürülen: “Siyah Zenginler”, “Doğulu Kırolar”, 
“Beyaz Türkler” veya “Hariciler” diye adlandırılan kategorileştirmeler üst 
tabaka içindeki karşıt gruplaşmaları ortaya çıkarmaktadır. Yaklaşık beş 
yüzyıl boyunca müesseseleşmiş jenerasyon, “paranın kutsanması” nok-
tasında rakip unsurlarla karşılaşınca, alaycı ve küçümsemeci tavırlarıyla 
tepkide bulunmakta, evlerine çekilmekte, yüzyıllarca dolaştıkları yerleri 
terk ederek “mekân” tebdiline geçmektedirler. 

“Evde sabahlara kadar uzayıp giden sohbetlere dalıyor, kâğıt oyun-

larıyla, Scrabble gibi oyunlar oynamak ve müzik dinlemek suretiyle 
                                                           
51 Erol Toy, “Bal Tutanlar”, Aralık, üçüncü basım, İstanbul 1976. Keza, Nimet Arzık, Ak Altının 
Ağası: Hacı Ömer Sabancı’nın Hayatı, Tur Yayınları, tarihsiz, İstanbul. 
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vakit geçiriyorlar. Hatta birbirlerini boyayarak, yastık savaşı yapa-

rak geceye renk ve hareket katanlar da çıkıyor. Mekânların ve müda-

vimlerinin çehreleri değiştikçe, insanlar daha rahat, daha güvenli, 

daha ekonomik olan evlere yöneliyorlar.” 

Gerek Beyaz Türkler gerekse Siyah Türkler, paranın kutsiyetinde bir-
leşmektedirler. Eğlence kültürleri de göreli olarak tepki ile karşılansa da 
zenginlik kültürü tüm kodlarıyla güçlenmektedir. Böylece, milli kültürü 
oluşturan normal dağılım grafiği veya çan eğrisinin her iki ucu önemli 
yarılmalara yol açmaktadır. Bu da, alt kültür veya karşıt kültür alanları-
nın giderek büyümesi anlamını taşır. O halde yoksulluk kültürü kadar 
zenginlik kültürünün de birer karşıt kültür alanı oluşturması nedeniyle, 
üzerinde hassasiyetle durulması gerekmektedir. Çünkü, karşıt kültürle-
rin, milli kültürle bütünleşme şanslarının zorlaşması, milletleşme süre-
cinin gerçekleşmesini büyük çapta engeller. 

Gecekondu sakinlerinin yaşam koşulları, geçim sıkıntıları, yaratıcı ni-
teliklerinin yitirilmesi, geleceğe yönelik beklentilerinin donuklaşması 
karşısında, üst zenginlerin Bohemian davranışları, Batı tipi özentileri, 
aşırı tüketim normları ve toplumun krema tabakası olmaya yönelik tut-
ku ve irade beyanları sağlıklı toplum yapısını tehdit eden unsurlar ola-
rak algılanmalıdır. Sağlıklı (Sane Society) toplum, her şeyden önce den-
geli ve karşıt kültür alanlarından ayıklanmış toplumlardır. Oysa, ülke-
mizde her iki uç da milli kültür kombinezonunu tehdit eder boyutlara 
ulaşmaktadır. Nitekim, zenginlik kültürünün profilini açıklamak için 
medya, iletişim araçları ve doğrudan tanık olduğumuz gözlem ve görüş-
melerimiz sonucu elde edilen bulgular, toplum yapımızda önemli nitelik-
te kültürel boşlukların (cultural lag) ortaya çıktığını açıkça bize göster-
mektedir. Hem yoksulluk kültürü hem de zenginlik kültürü sosyal prob-
lemlerin sosyolojisine büyük ölçüde malzeme verecek bir çizgide ilerle-
mektedir. Bu gerçeği 1960’lardan itibaren ele alınacak istatistiki veriler-
den gözleyebiliriz. DPT’nin 1963 yılı Türkiye’de gelir dilimi tablosu, gelir 
grupları arasındaki ayrışımı gözler önüne sermektedir. Buna göre, en az 
gelirli olarak kabul ettiğimiz yüzde 20’lik alt tabaka toplam gelirin yüzde 
4.2’sini alırken, en çok gelirli yüzde 20’lik üst tabaka ise yüzde 61.0’ini 
almaktadır. Günümüzde de, bu tablonun değiştiği söylenemez, kötüleş-
me devam etmektedir. Nitekim, nüfusumuzun yüzde 20’lik bir kesimi 
milli gelirin yüzde 55’ini alırken, en yoksul yüzde 20’lik de ancak yüzde 
4.5’ini alabilmektedir. İnsani gelişmişlik endeksine göre, Türkiye dünya-
daki 174 ülke arasında 1995’te 69, 1999 yılında ise 86. sıradadır. 

Bazı değerlendirmelere göre, ülkemizin yüzde birini oluşturan en zen-
gin 143 bin aile, toplam gelirden yaklaşık altı buçuk milyon ailenin aldığı 
payı alıyor. Görülüyor ki, Türkiye’nin en zengini ile en yoksulu arasında 
236 kat fark bulunmaktadır. 
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İstanbul gecekonduları üzerinde yürütülen anket ve alan araştırmala-
rı dikkatle incelenirse, bir yanda yoksulluk kültürü, öte yanda zenginlik 
kültürü, kendi içlerine dönük birer toplumsal kist alanına dönüşmekte-
dir. Her iki kist oluşumu da, Standart Kültürle bütünleşemedikleri için 
toplum yapısını tehdit eder bir çizgiye ulaşmışlardır. 

Ülkemiz, ne yazık ki bin yıla yaklaşan zengin ekonomik varlığı, göz 
kamaştıran kültür ve medeniyet değerleriyle küçüle küçüle bu noktaya 
gelebilmiştir. Batı sosyolojisinde bu durum ikili (dual) toplum biçiminde 
değerlendirilir. İkili toplum yapılaşmaları çoğu kez sosyo-kültürel değer-
lerde gerginliklerin, çekişme ve çatışmaların aynı zamanda odak noktala-
rını da oluşturur. 

Cumhuriyet dönemi, fert-devlet bütünleşmesi diyebileceğimiz bir den-
geli yapılaşmayı hedef olarak kabul etmişti. Bir yanda devlet, öte yanda 
fert olmak üzere bu ikili yapı bir sosyal gerçekti. Fertlerin yapamayacağı 
büyük işleri ancak devlet yapabilirdi. Zaten tek parti döneminin credo-
sunda da “devletçilik” altı ok’tan biri, belki de en önemlisidir. Bu düşün-
ce biçimi aslında Osmanlı’dan intikal eden bir kültürel mirasın kalıntısı-
dır. Ancak, bu fert-devlet dengesinde, “devlet”in imtiyazlı bir durumu 
vardır. O da, “Ya kuzgun leşe, yahut devlet başa” geleneğinde gözlenebi-
lir. Halkımız arasında: “Devam-ı devlet eyle, haneye bereket eyle” türü 
sofra duaları da yaygındır. 

Ancak, bu dengeli yapı 1950’lerden itibaren özelliğini koruyamamış ve 
liberal ekonomiye yönelen yeni bir yol izlemeye başlamıştır. Nitekim, 
1949’da yayınlanmış olan Demokrat Parti (DP) programının 43. maddesi-
ne göre: “İktisadi hayatta özel kuruluş ve sermayenin faaliyeti esastır. 
Onun için parti programına göre, özel kuruluş ve sermayeye serbestlik ve 
güvenle çalışmak şartları ve yeni iş alanları sağlanmalıdır” ilkesi kabul 
edilmiş bulunuyordu.52 

Bu felsefeye uygun olarak, 1950 yılında kurulmuş olan “Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası”nın sağladığı orta ve uzun vadeli kredilerle özel ve sı-
nai kuruluşlar büyük yardım görmüş, liberal ekonomi ve özelleştirmenin 
yolları açılmış ve devletçi iktisadi sistemden (güdümlü ekonomi veya eta-
tism) özel sektöre dayalı liberal bir zihniyete geçilmiştir. Başbakan Ad-
nan Menderes’in 1957 seçim konuşmasında: “Her mahallede 15-17 mil-
yoner yetiştireceğiz” sloganı ise bu liberal ekonomik zihniyetin amaç ve 
yönünü göstermesi bakımından dikkat çekici olmuştur. 

1948-1955 yılları arasında yatırımların %58.9’u özel sektörce ve 
%41.1’i ise devlet sektörünce gerçekleştirilmiştir. Ekonomik sistemin el 
değiştirmesinde bu süre önemli bir başlangıcı teşkil etmiştir. Buna kar-
şılık, işyerlerinin %92.1’ine sahip bulunan özel kesim, katma değerin 
ancak %47.3’ünü gerçekleştirebilmiştir. 1947 tarihli Türkiye İktisat Mec-
                                                           
52 Necdet Serin, Türkiye’nin Sanayileşmesi, s. 120, 1978, Ankara 1923. 

58



ORHAN TÜRKDOĞAN / ZENGİNLİK-YOKSULLUK KÜLTÜRÜ KUTUPLAŞMASI 51 

muası; “Cumhuriyetin kuruluş yıllarında devletçilik, her ne kadar dört elle 
sarılınan bir ilke idiyse de, bu günden itibaren artık iktisadi gelişmeye en-
gel olmakta” demekteydi. 

Bu oluşumlar, Türk kültür ve ekonomi tarihinde radikal bir değişme 
sürecini gündeme getiriyordu. Devletçi bir düzenden liberal bir ekono-
mik sisteme geçiş, bir çağdan öteki çağa atlamak gibi önemli nitelikte bir 
değişme idi. Nitekim, Kemal Karpat, devletçi ve liberal bakış açılarının 
bir karşılaştırmasını yaparken bu dilemmayı şöyle belirtiyordu: 

“Devletçiliğin uygulanması sonucu, bir servetin teşebbüs ve buluş ka-

biliyeti sayesinde kazanılmış olabileceğine bakılmaksızın, servetin el-

de edilmesinin (iktisab) yollarını şüphe ile karşılamak eğilimi söz ko-

nusu idi. Zenginler ise, sanki mal mülk sahibi olmaları ve toplumun 

öteki sınıfları ile birlikte sıkıntı çekmeleri kendilerine vicdan azabı 

vermiyormuş gibi, zenginliklerini inkâr etmektedirler. Sosyal adalet-

sizlikler üzerine tartışmalar karşısında aşırı davranışlarda bulun-

makta veya pek yakın bir gelecekte kendisi için her şeyin bitmesin-

den korkan bir adamın telaşı ile servetlerini harcamağa koyulmakta-

dırlar”.53 

Devletçi düşünce sistemi ile liberal zihniyet kategorilerinin birbirine 
yönelik bu bakış açıları, aslında salt ekonomik düşüncenin halkımızın 
kültür değerleri ve inanç sistemlerinin ötesinde teorik kuşkulardan kay-
naklanmaktadır. 

Ekonominin ahlâki değerlerden ayıklanması, “sırf ekonomi için ekono-
mik faaliyetlerde bulunma” sonucu kısa süre içinde “zengin olma” bilinci-
ni desteklemiş ve “para kazanmak için para kazanmanın yollarını” aç-
mıştır. Nitekim, Prof. Enos’un geliştirdiği bir tablo 1963’te ülkedeki çar-
pık zihniyetin iç yüzünü ortaya koyuyordu. Buna göre, düşük gelirli ta-
rım üreticilerinin fert başına ortalama yıllık geliri 1040 TL iken, müte-
şebbisler (tüccar ve sanayiciler vb.) 94.600 TL alıyordu.54 

Bu veriler, Cumhuriyet tarihinde alt ve üst tabakaların giderek belir-
gin çizgilerle birbirinden ayrıldıklarını gösteren önemli kanıtlardır. 1978 
yılında Adana Güney Sanayi ve Ticaret AŞ.’de bulunan 100 işçi üzerinde 
öğrencilerimiz aracılığı ile yürüttüğümüz bir araştırmada ilginç sonuçlar 
elde edilmiştir. Makinalı tarımın 1948 yılından itibaren ağırlıklı olarak 
girdiği Çukurova ilimiz pamuk krallarını piyasaya sürmeye başlamıştı. 
Bu yörede kapitalistleşme süreci gelenekli köklerinden koparak hızlı 
adımlarla ilerliyordu. Özellikle tüketim ekonomisi toplumun tüm katları-
nı istila ediyordu. İşçiler arasında oda ve mutfak takımları almak iste-
yenlerin oranı %65’in üzerindeydi. Eşlerine kolye, bilezik ve benzeri mü-
                                                           
53 Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, s. 261-262, İstanbul, 1978. 
54 Reşat Aktan, Türkiye İktisadi, cilt 1, s. 2, Ankara, 1968. 
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cevherat almak isteyenlerin oranı ise %49’du. Ayrıca, “sizler için özel ara-
ba bir ihtiyaç mı yoksa lüks bir şey midir” sorusunu da, deneklerin %81’i 
“ihtiyaç” olarak cevaplandırıyordu.55 

Bu örnekleme, Adana yöremizde (1978) yılında gelir arttıkça kapita-
listleşme sürecinin işçilerimiz arasında da filiz vermeye başladığını gös-
termektedir. Çünkü, uygulama veya sistem sürekli fertleri “para kazan-
ma” yarışına itiyor, ipi göğüsleyenleri de ödüllendiriyordu. İş adamları 
veya girişimcilerin durumu ne idi? Bu alanda elimizde doğru dürüst ya-
pılmış araştırmalar pek azdır. Cumhuriyet’in kurulduğu günden beri 
Türkiye’de bu tip öncü iş adamları sınıfı son yıllarda hızlı bir biçimde 
artmaktadır. 1960’lı yıllarda, Alec P. Alexandre’a göre: “Bu sınıfın varlığı 
gerçekten inkılapçı bir gelişme göstermiştir”.56 

Bazı iktisatçılara göre, 2. Dünya Savaşı süresince gelenekli toplum 
yapısı olarak düşünülen ülkemiz, özellikle ticaret yaparak yükselen ve 
“harp zenginleri” kategorisinde düşünülen yeni sanayicilerin ilk filizlerine 
de sahne olacaktır. Bu anlamda olmak üzere, Charles Isawi: 1942 yılın-
da artan bütçe masraflarını karşılamak üzere çıkarılan Varlık Vergisi Ka-
nunu’nu, pek çok yabancı çevrede azınlıkların elindeki kuruluşları Türk 
uyruklu iş adamlarının ucuz fiyatla satın almasını sağlamak ve bu yolla 
iş ve sanayi hayatının Türkleştirilmesi olarak yorumlamaktadır.57 

Yeni iş adamlarının oluşturulması hususunda kaynak çalışma, Arif 
Payaslıoğlu’nun 1961 yılında yayınlamış olduğu bir araştırmasıdır.58 Bu 
incelemenin sonuçlarına göre, iş adamlarının ve eşlerinin babalarının 
mesleki durumlarının da iş adamlarının mesleki yönelimlerine ve elde et-
tikleri sermayenin kaynaklarına etki de bulunduğu gözlenmektedir. Bu-
na göre, iş adamlarının babalarının %34.0’ı eşlerinin babalarının da 
%36.2’si tüccar, iş adamlarının %15.9’unun ve eşlerinin %8.4’ünün sa-
nayici olduğu gözlenmiştir. Genel olarak, iş adamlarının babalarının 
%52.8’i de eşlerinin babalarının ise %47.6’sının iş hayatında görev aldık-
larını ortaya koymuştur. 

Payaslıoğlu adı geçen araştırmasında: “İş adamları sınıfının oldukça 
kapalı bir toplumsal grubu oluşturduğu” görüşündedir. İş hayatına girişte 
ve sermaye kaynağının elde edilişinde iş adamlarının ve eşlerinin aile ko-
numlarının güçlü olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, iş adamlarının etnik 
yapısı, eğitim durumu ve yaş dağılımı da araştırma kapsamında değer-
lendirilmiştir. Buna göre: İş adamlarının %82.7’si Türk, %8.8’i Yahudi, 
                                                           
55 Orhan Türkdoğan, Aydınlıktakiler ve Karanlıktakiler, Üç Dal Yayınları, s. 63, İstanbul 1982. 
56 Alec P. Alexandre, “Industrial Entreprenteurship in Turkey: Origins and Growth”, EDCC, 
July, 1960. 
57 Charles Isawi, The Entregner Class, Social Forces in The Middle East, 1955. Bu konu ile ilgili 
ayrıntılı bilgiler için bkz. Birinci bölüm -XXXX- dipnot. 
58 Arif Payaslıoğlu, Türkiye’de Özel Sanayi Alanında Müteşebbisler ve Teşebbüsler, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Enstitüsü Ders Notu, Ankara, 1961. 
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%7.0’ı Rum’dur. Eğitim durumları itibariyle de yine iş adamlarımızın 
%29.2’si üniversite ve yüksekokul, %31.2’si lise, %17.4’ü ortaokul, 
%11.6’sı ise ilkokul mezunudur. Sadece %1.4’nün hiç eğitim görmediği 
anlaşılmaktadır. Sermaye olarak da iş adamlarının %66.6’sı kendi baba-
larının servetini, %47.1’i de eşlerinin babalarının servetlerini kullanmış-
lardır. 

1960’ların başında iş adamlarının sosyo-ekonomik anatomisi, bize bu 
tabakanın yarı-kast niteliğinde bir kimliği temsil ettiğini göstermektedir. 
Ayrıca, Payaslıoğlu’nun verileri esas alındığında iş adamlarımızın o tarih-
lerde %28.9’unun İstanbul, %15.9’unun Türkiye dışında, %11.6’sının İz-
mir, %8.0’ının Bursa, %4.4’ünün Eskişehir, %3.6’sının Adana ve kalan 
%27.5’inin ise diğer kentlerde doğduğu anlaşılmaktadır. 

Bu veriler, özel girişimciliğin kökenlerini ve kimliğini göstermesi açı-
sından dikkat çekici olsa gerek. Eğitim ve büyük kentlere göre verilerin 
dağılım İstanbul, İzmir ve Türkiye dışından olmanın sanayileşme modeli-
mize damgasını vurması bakımından önemlidir. Özellikle, ülkemiz zen-
ginleşme sürecinin kökenlerinin de büyük kentler ile üst tabakaya men-
sup olanlardan kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. ABD’de İktidar Seçkinleri 
(The Power Elits) üzerinde bir araştırma yürüten sosyolog Wright Mills’e 
göre, bu ülkede de zenginleşme olgusunun kaynağında üst sınıfın rolü 
büyük olduğu belirlenmiştir. Mills, alt sınıflardan gelenlerin oranının 
%9; orta sınıflardan gelenlerin %28; üst sınıflardan gelenlerin oranı ise 
%68 olduğunu ileri sürmektedir.59 

Zenginleşme kültürü üzerinde Payaslıoğlu yanında W. Kerwin’in de 
yapmış olduğu araştırmalar, ülkemizin de bize ABD çizgisini izlediğini 
göstermektedir. Bu incelemede: 1950 yılına kadar özel yatırımların çoğu-
nun ticareti sanayiye tercih ettiklerini ve gerçekten de özel sanayi giri-
şimcilerinin, genellikle ticaret çevresinden geldiklerini açıklamaktadır. 
Kerwin’e göre, bir “İslâm-tüccar” sınıfının gelişmesi başlı başına önemli 
bir olgudur.60 

Türk kapitalistleşme süreci, hiçbir etikal değer tanımadan, iktidar 
seçkinleriyle de diyalog sağlamak suretiyle 1970’lerden itibaren dolu diz-
gin ilerleyecektir. 

1980’ler yeni sanayici sınıfın yükselişi olacak ve Reaya Türkler veya 
“Siyah Zengin”ler de sisteme damgasını vuracaklardır. 

Ülkemiz bu gelişim temposuna uygun olarak, kapitalistleşme şablo-
nunun hemen hemen tüm tiplerini ortaya koyabilmektedir. Bunlar ara-
sında: a) Şirketler dünyasının zenginleri, b) siyaseti yönetenler veya ikti-
dar seçkinleri ilk akla gelenleridir. Sosyal gelişmenin dinamikleri, her iki 
tabaka arasında işbirliği ve ilişkiler ağının giderek sıklaştığı ve renklileş-
                                                           
59 Arif Payaslıoğlu, a.g.e. 
60 W. Kerwin, Türkiye’de Milli Ekonomi Politikası, s. 46-47, 1996. 
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tiği noktasında toplanmaktadır. Wright Mills bu grupları “üst ahlâksız-
lar” kategorisinde toplamakta ve anatomik yapılarını çarpıcı bir biçimde 
ortaya koymaktadır.61 

O halde, “üst ahlâksızlar” veya “para fetişistleri” toplumsal yapının 
gelişimi ve ekonomik sistemin yapılaşmasına göre biçim almaktadır. 
Böylece, dünya nimetlerine daha çok değer veren, kibirli, gösterişe me-
raklı ve vahşi bir tüketim içine giren bir “Newport” insanıyla karşı karşı-
ya bulunmaktayız.62 Rhode Island’daki bu “Newport”, zenginlik kültürü-
nün tipik özelliğini teşkil eder. Newport konutları içlerinde yaşanması, 
dinlenmesi veya soy üretilmesi ile değil, sakinlerinin para değerinin ilan 
edilmesiyle ün salmıştır. Bu zenginlerin temel uğraşıları, servetlerinin 
güvenli bir biçimde teşhir edilmesi, kişilerin gösteriş için yaptığı gereksiz 
aşırı tüketimdir. Ayrıca, bu zenginlerin, dorukta bulunanlarının, toplu-
mun en zeki, kültürlü veya çekici kişileri olduklarını söylemek de çok 
güçtür. Bunların iş konusundaki başarıları, en iyi olasılıkla ilkel kur-
nazlığa ve servet yapmada en büyük etkene “zaten zengin olma” avanta-
jına dayanmaktaydı. Böylece ekonomik hayatta sanayi ve iş dünyası ara-
sında, yani yetenekleriyle mal üretimine katılanlarla, asıl düşüncesi para 
yapmak olanlar arasında bir çelişki doğuyordu. Ve gelişme, daha ziyade, 
toplumun davranış kalıplarıyla ahlâki normlarına bağlı olan ilk grubun 
aleyhine olabilecek bir tarzda gelişmekteydi. Köpeklerine “markiz” çikola-
ta yedirenler, servetin teşhiri için bir gecede su gibi para tüketen balolar, 
800-1000 milyar liraya ulaşan İstanbul ve İzmir’deki “Riviera”lar, plajlar-
da coca-cola ile güneşte yananlar, Thorstein Veblen’in “Aylak Sınıfı”nın 
proto-tiplerini oluştururlar. Veblen’in “kalıcı katkısı ekonomik değil, sos-
yoloji alanında zenginlerin sosyal davranışları, gösteriş için aşırı tüketim, 
hemen herkesin çalıştığı bir dünyada, kişinin bedensel ya da düşünsel bir 
eylemde bulunmaması, boş zamanlarının çokluğu yolu ile kazanılan bir 
seçkinlik”63 biçiminde özetlediği zenginlik kültürü, 1950’ler sonrası Tür-
kiye’sine büyük çapta damgasını vurmuştur. 

Toplumumuzda da gelişen bu yeni zenginler, boş zamanlarını konken 
partileri, gösteriş amacıyla Anadolu Yat Klüpleri ve Boğazdaki benzeri 
sayfiye yerlerinde kumar ve eğlence partileri düzenleyerek geçirmeleri, 
çılgınca şampanya ve uyuşturucu kullanmaları ile bilinmektedirler. 
Bunlar, “bungalow” tipi evleri, sıcak ve soğuk yüzme havuzları, son de-
rece bakımlı villaları, mersedesleri ve uçakları, boğaz gezileri için özel 
yatları, milyarları aşan möbleleri, kürk, pırlanta ve kolyeleri ile gündeme 
gelirler. Nihayet 1960’larda Los Angeles’ta Stanley Goldblum adlı bir 
Amerikalı tarafından semavi canlar yaratarak bunların yaşantılarını, 
                                                           
61 Wright Mills, İktidar Seçkinleri, Bilgi Yayınevi, s. 482-510, Ankara, 1974. 
62 J.K. Galbraith, Kuşku Çağı, s. 43-74, İstanbul, 1980. 
63 Thorstein Veblen, The Theory of The Leisure Class, 1935. 
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dünyevi sigorta şirketlerine oldukça yüksek kâr karşılığı sigorta ettirmek 
suretiyle toplumda saygınlık kazanan Pavel Ivanoviç Çiçikov tipi gibi ak-
lın alamayacağı hileli yollara başvurmak yöntemlerini de kullanabilmek-
tedirler. 

Bolluk içinde yaşayan bu üst seçkinler, tıpkı yoksullar gibi, çoğunlu-
ğun inanç, değerler ve Standart Kültür kalıplarını oluşturan Egemen 
toplumdan sapmakta ve kendine özgü bir kist oluşturmaktadır. Bu üst 
seçkinler tarihsel kökenlerinin, Tanzimat’tan beri ana nişlerinden kop-
ması suretiyle, “yerlilik kazanma örtüsü” altında kimliklerini güçlendir-
mişlerdir. 

Bu kozmopolit üst seçkinler, “ben zenginin dostuyum” diyen sorumlu 
devlet adamlarının da desteği ile, bugün, İslâmın temel kültür kodunu 
oluşturan: “Ümmetimin en iyileri yoksullardır” diyen erdemli görüşe ters 
düşmüşlerdir. Gecekondulaşma, üst seçkinler kirlendikçe toplum yapı-
mızda dramını sürdürecektir. 
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ABILAY HAN’IN KAZAK HALKININ 
BAĞIMSIZLIĞI İÇİN ÇİN VE ÇARLIK RUSYA 

ARASINDA YÜRÜTTÜĞÜ DİPLOMATİK  
İLİŞKİLER 

Doç. Dr. Orhan DOĞAN* 

Öz 

Bu çalışmada Orta Asya’daki en köklü uluslardan biri olan Kazakla-

rın Hanı Abılay Han dönemindeki siyasi durumu ele alınacaktır. Kazakla-

rın XV. asrın ortasına doğru Çu nehri etrafında kurdukları hanlığın, orta-

ya çıkan tarihi koşullar sonucu Ulu Cüz, Orta Cüz ve Küçük Cüz olarak 

üç hanlığa bölünmesi ve tarihi süreç içinde Cüzlerin her birinin de kendi 

Hanını seçip, birbirinden bağımsız Hanlıklara ayrılması Kazak tarihinin 

bir gerçeğidir. XVIII. asrın başları Kazak tarihi bakımından Jongarların, 

Kazak halkını esaret altına almaya çalıştığı bir dönem olmuştur. Bu dö-

nemde ilk defa Kazak milleti kendi birlik ve beraberliğini kaybetmeye 

başladı, toprakları talan edildi, hatta millet olarak yok olma tehlikesi ile 

karşı karşıya kaldı. XVIII. asrın ikinci çeyreğinde Abılay’ın Orta Cüz’de 

sultan olmasıyla Jongar feodallerine yönelik önemli mücadeleler verile-

rek, Jungar feodalitesi zayıflatılmıştır. 1771 yılında Han olmasıyla Ka-

zaklara ait topraklar Kalmıklardan geri alınmaya çalışıldı. 

XVIII. asırda Kazak topraklarında gözü olan iki devletten biri Çin di-

ğeri ise Çarlık Rusya’dır. Çin, Jongar Hanlığını mağlup edip, Doğu Türkis-

tan’ı işgal edince Kazak topraklarını da işgal etmek istemiştir. Ancak Abı-

lay’ın gerek siyasi gerekse askeri başarıları Çin’i anlaşma zemini arama-

ya zorladı. İki büyük imparatorluğun arasında kalan Kazaklar bu zor dö-

nemde Abılay’ın Kazak halkını birleştiren usta siyasetçiliği ve bunun ya-
                                                           
* Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel 
Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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nında anlaşma masasındaki ustalığıyla başarıya ulaşmaya çalışmıştır. 

Abılay her iki devletle ticareti de geliştirerek Kazak halkının menfaatleri-

ne yönelik izlemiş olduğu bu siyasetle halkının saygısını kazanmış, Ka-

zak halkının barış içinde yaşamasını sağlamıştır. Böylece Abılay uygula-

mış olduğu strateji ile de tek merkezli bir Kazak devletini kurarak bağım-

sızlığını korumasını bilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Abılay Han, Orta Asya, Kazaklar, Rusya, Çin, 

Jungurlar. 

Abstract 

Diplomatic Relations Undertaken by Abılay Han Between 

China and Tsarist Russia fort he Freedom of the Kazakhs 

This paper focuses on policies of Abılay Han, the Khan of the impor-

tant nationes of Central Asia, the Kazakhs. The Kazakhs who establis-

hed their state in the 15 th century around Chu river parted into three or-

das, Ulu Cuz, Orta Cuz, Kucuk Cuz and every Orda become a free state, 

which is a reality in Kazakh history. Beginnig of 18 th century was a time 

of Jungarian captivity. The Kazakhs for the first time faced extinction in 

their history. After becoming a Sultan in the second quarters of the 18 th 

century. Abılay tried to weaken feodal begs. When he become Kazakh 

Khan in 1771, he tried to take back to Kazakh lands from Jungarians. 

In the 18th century, Russian and China were two states who cast 

eyes on the Kazak lands. When China captured jungarian and the Eas-

ters Turkistan, she tried to capture Kazakhs lands. Abılay Khan’s politi-

cal and military successes forced China to seek agreements. Abılay 

Khan’s successful statesmenship and unification of the Kazakhs succee-

ded in staying alive between two great Empires. Abılay Khan’s priorities 

in developing Kazakh interests, provided him to get his population’s res-

pect. During his reign the Kazakhs lived a peaceful life. Abılay Khan’s 

strategy succeeded in establishing a centraliged free Kazak State. 

Key words: Abılay Han, Central Asia, Kazakhs, Russia, China, Jun-

garians. 

Kazaklar çok eski zamanlarda batı bölgelerinde ikamet etmiş, Sak, 
Uysun, Kanlı, Alçın, Nayman ve Kerey gibi kabilelerden oluşan Orta As-
ya’daki en eski halklardan biridir. XV. asrın ortasına doğru Kazaklar 
“Çu” nehri civarlarında feodal sisteme bağlı bir hanlık kurdular. Kazak-
ların nüfusunun artmasıyla birlikte, XVII. asırda Kazak Hanlığı birbirin-
den bağımsız Ulu Cüz, Orta Cüz ve Küçük Cüz olmak üzere üç Cüz (Or-
da)’e bölünmüştür.1 Daha sonra bu Cüzlerden her biri kendi hanlarını 
seçerek, birbirinden bağımsız olarak idare edildi. Çoğu Uysun kabilesin-
                                                           
1 Nebijan Mukametkanülı, Tarihi Zertteuler, (Çev. Kojabekov Ahat), Almatı, 1994, s. 74; P.P. 
İvanov, Oçerki Po İstorii Sredney Azii (XVI-Seredina XIX v.), Moskva, 1958, s. 94. 
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den oluşan Ulu Cüz halkı Balkaş gölü ve Sırderya’dan İle nehrine kadar 
olan topraklara yerleşti. Bu topraklar eskiden “Uysunların ata mekânı” 
idi. Nayman ve Kerey kabilelerinden oluşan Orta Cüz halkı Sırderya’nın 
kuzeyi ve Alatav dağlarından İrtiş nehrine kadar uzanan geniş araziye 
sahip oldu. Alçın kabilesinden oluşan Küçük Cüz ise Hazar denizi civarı-
na yerleşti.2 

Orta Cüz, bu Cüz’lerin arasında nüfusu en yoğun ve toprakları da en 
geniş olan Cüz idi. Abılay Han’ın3 Orta Cüz’ün başına geçişi muhtemelen 
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiştir.4 Abılay’ın Orta Cüz’ün 
yöneticisi durumuna geliş sürecine gelince; Abılay (1711-1781)’ın Orta 
Cüz’ün siyasi işlerine hangi tarihten itibaren müdahil olduğu hakkında-
ki bilgilere günümüze kadar hiçbir kaynakta rastlanılmamıştır. Bunun 
yanı sıra sadece bir kısım tarihi kaynaklarda Abılay’ın asıl isminin Ebu’l-
Mansur5 olduğu ve XVII. asrın sonunda Türkistan’ı yöneten Abılay’ın to-
runu olduğunu görüyoruz. 1723’de Jungar (Kalmık)6 feodalleri Türkis-
tan’daki Kazaklara saldırdıkları zaman Ebu’l-Mansur’un babası Veli7 öl-
dürülmüş, Ebu’l-Mansur ise fakir bir adamla birlikte kaçıp, ismini ve so-
                                                           
2 Nebijan Mukametkanülı, Tarihi Zertteuler, (Çev. Kojabekov Ahat), Almatı, 1994, s. 74. 
3 Abılay, Han sıfatının yanında, XVIII. yüzyılda yetişmiş sayılı Kazak Ozanlarındandır. Bkz. 
“Abılay Han (1711-1780)”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, S. 100, Nisan 1995, s. 19. 
4 Mukametkanülı, Tarihi Zertteuler, s. 57. 
5 “Abılay Han (1711-1780)”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, S. 100, s. 19. 
6 Henüz XVI. yüzyılın sonlarında batıya doğru hayli sokulmuş bulunan Kalmıklarla sürdü-
rülen ilişkiler, XVII. yüzyıl Kazak hükümdarlarının siyasetinde önemli bir yer işgal etmişti. 
Kazak ve Kalmıklar arasında tabii sınırların olmaması ve göç bölgelerini ele geçirme rekabeti 
yüzünden iki taraf arasında sık sık çatışmalar olmuştu. Kazak-Kalmık savaşları XVIII. yüz-
yılın ilk yarısında da Kazak Hanlıklarını meşgul eden en önemli sorun olma özelliğini devam 
ettirmiştir. Abılay dönemindeki bu ilişkilerin mahiyeti hakkında bu çalışmada bilgi verile-
cektir. Öncelikle Kalmak (Kalmık) kelimesinin kendilerine Oyrat adını alan Moğolların Türk-
çe adlandırması olduğunu hatırlatalım. Çin kaynaklarında ise Batı Moğollarına Elüt denili-
yor. Etnik etimoloji açısından Kalmak kelimesi Türkçe “Kalmak” fiiline bağlanmaktadır ve 
buna göre Kalmak, putperest olarak kalmayı sürdüren Oyrailar anlamındadır. XVI. yüzyılda 
genel olarak Müslüman olmayan düşman halk ve kabileler için kullanıldığı kaydedilmekte-
dir. Bununla birlikte, Kalmak kelimesinin aslı ne olursa olsun, Müslüman yazarlar tarafın-
dan Oyrat terimine nispetle daha geniş anlamda kullanılıyordu. Demek ki Kalmak, Oyrat, 
Elüt kelimeleri ve keza Cungar terimi (ki tam manası sol cenah ve sağ cenah adamları de-
mektir), XIV. yüzyılın ikinci yarısında “Oyrat kabile federasyonu”nu teşkil eden ve Büyük 
Moğol Hakanı’nın yönetiminden çıkarak kendi prensleri (tayşi) tarafından yönetilmeye başla-
nan Çorus, Hoşout, Torgout ve Derbet adındaki Batı Moğol kabilelerinin farklı adlandırmala-
rıdır. Belirtilen dönemde Oyrat Tayşilerinin toprakları, doğuda Hanghai Dağları’nın batı ya-
maçları, güneyde Gobi Çölü, kuzeyde Irtış’in yukarı akımları ile Yenisey arasında uzanan ol-
dukça geniş bir bölgeyi içine alıyordu. Bkz. S.G. Klyaştornıy - T.İ. Sultanov, Kazahstan Leta-
pis Tıryöh Tısyaçyletiy, Alma-Ata, 1992, s. 305-306; Orta Asya ve Kazak Ordalarında “Kal-
mık (Kalmak)”, Çin’de “Elet” Moğolca’da “Zun-gar” olarak adlandırıldılar. Bkz. R.V. Suleyma-
nov, “Rol i Mesta Abılaya vı Natsonalna-Asıvabaditelnoy Barbe i Abyedinenii Kazahskova Na-
roda vı Vedinoy Gasudarstva vı XVIII. Veke”, Abılay Han Kenesarı, Almatı, 1993, s. 27; bir 
başka kaynakta da Oyratlar Jungar Kalmıkları olarak adlandırılmışlardır. Bkz. V.A. Moisye-
yev, “Nekatoriye Vaprosı Kazahsko - Djungarskih Atnaşeniy vı Sovyetskoy İstoriografii”, Vap-
rosı İstoriografi İ İstoçnikovedeniya Kazahstana (Dorevoliotsinonnıy Period), Alma-Ata, 1988, 
s. 134-135; Eski Devirden Günümüze Kazakistan ve Kazaklar, (Çev. Abdulvahap Kara), İs-
tanbul, 2007, s. 168. 
7 “Abılay Han (1711-1780)”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, S. 100, s. 19. 
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yunu gizleyip gittiği yerde çobanlık yaparak geçimini sağlamaya başla-
mıştır. Saçları dağınık ve pejmürde bir kıyafeti olduğu için insanlar ona 
“Paspal” demişlerdir. 

XVIII. asrın başında Kazaklar ve Jungar aristokratları arasındaki ça-
tışmaların sıklaştığı zaman, Kazak ve Jungar orduları arasında bir mey-
dan savaşı olmuş ve bu savaşta kural gereği önce iki tarafın en iyi savaş-
çıları çarpışmıştı. Jungar savaşçısı-Şarşı’nın, Kazak savaşçılarını arka 
arkaya mızraklaması ve atlarından düşürmesi, Paspal’ın gururuna do-
kunmuş ve O, birebir çarpışmaya katılabilmek için Orta Cüz Hanı Ebu’l-
Mambet Han’dan izin istemişti. Ebu’l-Mambet, onun galip gelmesi için 
dua edip izin vermişti. Paspal aniden çıkıp “Abılay” diye bağırarak Jun-
garlara doğru yönelmiş ve Şarşı’nın kafasını kesip “Düşmanımız kaçıyor, 
düşmanımız kaçıyor!” diye bağırarak Jungar ordusuna doğru saldırıya 
geçmiştir. Bu durum üzerine Kazak askerlerinin de birden bire hareket-
lendiği görülmüş, neye uğradığını şaşıran Jungarlar ise kaçmaya başla-
mışlardı. Kazaklarla Jungarlar arasında yapılan meydan savaşından 
sonra Ebu’l-Mambet, Paspal’a neden Abılay diye bağırdığını sormuş, O 
da, “Ben gaddar Abılay’ın torunuyum. Savaşta hep zafer kazanan dede-
min ismini bağırdım ki, belki bunun bana bir yardımı olur diye” cevap ver-
mişti. Bu olaydan sonra Ebu’l-Mambet, onu yardımcısı yapmış ve Ebu’l-
Mansur’u herkes Abılay ismiyle çağırmaya başlamıştır. Abılay, Kazak 
halkını Jungar feodallerinin işgaline karşı mücadele etmek için organize 
etmiş ve yapılan savaşta komutanlık görevini mükemmel bir şekilde ifa 
etmiştir.8 Jungar feodallerinin saldırısına uğrayan Kazak halkına sahip 
çıkarak, halkını koruyan Abılay, böylece halkının sevgisini kazanarak 
Orta Cüz Sultanlığına yükselmiştir. 

1731’de Orta Cüz liderleri Ebu’l-Mambet ve Abılay’ın Küçük Cüz’ün 
Rusya’ya bağlanma sürecinde herhangi bir söz veya vaade bulunmamış-
lardır. Yani her iki lider de yönettikleri halkı belirtilen tarihte Rusya’ya 
tabi etmemişlerdir. Bu duruma göre Abılay’ın 1730’dan önce Orta 
Cüz’ün otoriter sultanlarından biri olduğu anlaşılmaktadır.9 1731’de Kü-
çük Cüz Han’ı Ebu’l-Hayır kendi siyasi amacını gerçekleştirmek için Çar-
lık Rusya’ya bağlanacağını bildirdikten sonra Rusya 1731’de ve 1738’de 
iki kere Orta Cüz liderleri Ebul-Mambet ve Abılay’ı Orenburg’e davet edip 
onların Rusya’ya bağlanmasını istemiştir. Fakat onlar bu teklifi kabul et-
meyerek Orenburg’a gitmemişlerdir. Daha sonra koloni zihniyetine sahip 
olan Rusya’nın Orta Cüz topraklarına harekâtını gören Ebu’l-Mambet ve 
Abılay, halkını zor duruma düşürmemek için 1740’da Orenburg’a gidip 
                                                           
8 Mukametkanülı, Tarihi Zertteuler, s. 58; Ç.Ç. Valihanov, Sabraniye Saçineniy Vı Piyatı To-
mah, T. 1, Alma-Ata 1961, s. 426; Kazak-Sovyet Entsiklopediyası, Tom 6, Almatı, 1975, s. 
380; Eski Devirden Günümüze…, s. 255; Kadırjan Ebuyev, Kazakstan Tarihının “Aktandak” 
Betterınen, Almatı “Kazakstan”, 1994, s. 11. 
9 Mukametkanülı, Tarihi Zertteuler, s. 59; Kazak-Sovyet Entsiklopediyası, Tom 8, Almatı, 
1976, s. 568. 
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yapılan bu teklifi kabul etmişlerdir.10 Fakat belirtilen tarihte onların 
Rusya’ya bağlanması sadece formaliteydi, hiçbir zaman vergi ödememiş-
ler ve bu süreçte onların emirlerine boyun eğmemişlerdi. Rus hükümeti 
de onlarla iyi geçinmeye çalışıyordu. Kazak liderlerinin otoritesini arttır-
maya, hanlara ve sultanlara çeşitli hediyeler verip onları Çarlığın çıkar-
ları için istedikleri doğrultuda yönlendirmeye çalışmaktaydı.11 

Abılay’ın ne zaman Hanlık tahtına geçtiği ile ilgili farklı kaynaklarda 
farklı tarihler ve görüşler ileri sürülmekle12 birlikte biz bu çalışmada 
onun 1771 yılında Han olduğunu kabul ederek, Sultanlık ve Hanlık dö-
nemlerinde yapmış olduğu faaliyetleri siyasi, askeri ve ekonomik yönle-
riyle ele alacağız. İlk devirde Abılay, Sultan olarak Kazak halkını ve top-
raklarını 1730’dan XVIII. yüzyılın 70’li yıllarına kadar yani han seçildiği 
                                                           
10 Mukametkanülı, Tarihi Zertteuler, s. 62; Kazak-Sovyet Entsiklopediyası, Tom, 6, Almatı, 
1976, s. 389; Kazak-Sovyet Entsiklopediyası, Tom, 8, Almatı, 1976, s. 568; Kazahsko-Russ-
kiye Otnaşeniya V XVI-XVIII Vekah (Sbornik Dokumentov İ. Materıalov), Tom 1, Alma-Ata, 
1961, s. 169-170; Eski Devirden Günümüze…, s. 257; P.İ. Rıçkov, İstoriya Orenburgskaya 
(1730-1750), Orenburg, 1896, s. 54; İstoriya Kazahstana, Oçerk, (Red: L.İ.Drobjyeva), Alma-
tı, 1993, s. 182. 
11 Mukametkanülı, Tarihi Zertteuler, s. 62. 
12 Konuyla ilgili kaynak ve literatürde, Abılay’ın Han olma tarihinin farklılık arz ettiği görül-
mektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse; Levşin, 1739’da Orta Cüz’de Semeke (Semeke Orta 
Cüz’ün batısındaki az sayıda olan kabileleri yöneten Han) Han’ın yerine Han seçilmeden ön-
ce Ebu’l-Mambet ve Abılay’ın idarenin başında olduğunu yazmıştır. Yeni Kazak SSR Tarihini 
3. Cildinin 51. sahifesinde, Abılay Han’ın 1764’de Petropavlovski ve Jelezinsk kaleleri arasın-
da göçebe hayatı sürdürdüğü, aynı kitabın 61. sahifesinde ise “Abılay’ın 1771 yılından 
1781’e kadar Orta Cüz’ün Han’ı olduğu” ifade edilmektedir. Dönemin Sovyetler Birliği’nin ki-
taplarında bu son görüş savunulmuştur. Japonlar ise “Orta yıla kadar Orta Cüz’ün Han’ı ol-
muştur” diyorlar. Fakat sonra geçen bilgiler bu görüşü ortadan kaldırıyor. Ebu’l-Mambet 
1740’da Orenburg’a haraç vermiştir. O, Orta Cüz’ün yöneticisiydi. Beyne Hous ve N.G. Apol-
lov da Onun Orta Cüz’ün Han’ı olduğunu, Abılay sultan ile ihtilafa düştükten sonra Ulu 
Cüz’e ait olan Türkistan şehrine gidip, oraya yerleştiğini belirttikten sonra “1750’den sonra 
Ulu Cüz Hanlığı, Orta Cüz’ün yönetimini Abılay sultana vermişlerdir” diye yazmaktadırlar. Sa-
kuştorov bu bilgilerde “Abılay” destanının Abılay’ın Han olma zamanı ile aynı olduğunu gös-
teriyor. “Abılay” destanında “Abılay Galdan Seren’in esaretinden kurtulduktan sonra Ebu’l-
Mambet onu karşılamaya gelmiştir. Daha sonra üç Cüz’ün otoritelerini, yani toplumun ileri ge-
len yaşlılarını çağırıp tören yemeğini verip ve Hanlık idaresini Abılay’a teklif ederek vermiştir.” 
Abılay, 1741’de Jungarların kalabalık ordusu tarafından esir alınmış ve 1743’de esaretten 
kurtulmuştur. Levşin şöyle de yazmıştır: “Orta Cüz’ün Han’ı Ebu’l-Mambet Ebu’l-Hayr’la ihti-
lafa düştüğü için, 1744’de Türkistan şehrine gitmiştir. Böylece Küçük Cüz’le ilişkilerini kes-
mişti. Hatta Ebu’l-Mambet Jongarların yönettiği Türkistan şehrinin Han’ı olmaya razıydı.” 
1757’de Çin’e bağlanması ile ilgili mektupta “Ben Kazak Hanı Abılay” diye yazmıştır. Sovyet-
ler Birliği tarihçileri Abılay’ın 1771’de Han olması ile ortaya şöyle fikirler atıyorlar, birisi 
“Ebu’l-Mambet’in vefatından sonra halk Abılay’ı Han olarak seçmiştir”, ikincisi ise “Rusya’nın 
Abılay’ı Han olarak seçmesi.” Fakat bunların kesin bir delili yoktur. 1769’da Ebu’l-Mambet 
hastalığından sonra vefat etmiştir. O sene Çin Çarlığı “Ebu’l-Mambet’in ölüm törenine 200 at-
la elçisini göndermiştir.” Çokan Valihanov’un yazısında şöyle geçer: “1771’de Abılay Rus-
ya’yla bağlanma andına katılmak istemedi. Beni Han olarak halk seçti, Gök’ün oğlu ise kendi 
belgesi ile pekiştirdi.” Levşin’in yazısında ise aksini anlatır, “1771’de Rusya Abılay’a Han 
idaresini vermiş, fakat Abılay kabul etmemiştir. 1778’de Ekim ayında Rus hükümeti Han ida-
resinin Abılay’a verilmesi ile ilgili yazıyı Orenburg’a göndermiştir. Birde bunun yanında çeşitli 
hediyeler göndermiştir. Bu hediyeleri alması için Abılay Orenburg’a davet edildi. Ruslar onun 
Orenburg veya Sibirya sınırında Rusya’ya bağlanması için ant etmesini bekliyordu.” Bu istek-
leri olmayınca Rusya hükümeti elçisini gönderip Abılay’ın elçisinin önünde ant vermesinin 
yeterli olmasını söylemiştir. Fakat Abılay yine kabul etmeyince Rusya’nın hiçbir isteği ger-
çekleşmemiş oldu. Bkz. yukarıda zikredilen eserlerden nakleden: Bu bilgiler, Mukametka-
nülı, Tarihi Zertteuler, s. 58-61’den alınıp tarafımızdan tercüme edilerek verilmiştir. 
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1771’e kadar idare etti. Bu ikinci devir, Han seçilmesinden hayatının so-
nuna kadar ki süreyi içine almaktadır. 

İlk devirden itibaren Abılay cemiyetteki siyasi hayatla kaynaşarak üç 
Cüzün sultanlarının arasından sivrilip çıktı. Bu devirden itibaren Abılay, 
Ordaların içinde bulunduğu sıkıntılı durumlardan kurtulabilmenin yolu-
nu aramış, sağını solunu iyice tahkik eden bir yönetici mantığıyla devlet 
meselelerini çözebilecek dahi siyasetçi olduğunu halkına gösterebilmiştir. 

1739 yılında O, Orta Orda’nın en güçlü maliklerinden biri olmuştur. 
Rus Yönetimi bilhassa Abılay ve O’nun kardeşi Sultanbek ile temas kur-
maya başlamıştır.13 Her şeye rağmen, 1739 tarihinde Abılay Orta Cüzün 
en güçlü ve önde gelen ve Rus hükümeti ile aynı noktada birleşebilen 
ender bir yönetici olsa da, Orta Cüz halkı, Abılay’ı Han olarak ilan etse 
bile kendisi resmi olarak öyle görmüyordu. 1740 yılı Or şehrinde Rusya’-
ya bağlılık için söz verildiğinde Han olarak Ebu’l-Mambet, Sultan olarak 
da Abılay vardı.14 

1739’da Orta Cüzün Hanı Semeke Han öldü ve yerine Ebu’l-Mambet 
geçti. İç mücadelelerle uğraşan Kazak feodalleri kendi göçebelerini Kal-
mıklara karşı savunmak için gereken önlemleri alamadı. 1739-1740 yılı-
nın kış aylarında Septen ve Sarımancı komutasındaki Kamlık orduları 
güneyden Sırderya nehrinin tepelerinden ve kuzeyden İrtiş tarafından 
Orta Cüz Kazakları üzerine saldırarak Tobol ve İşim boyunca Kazaklar 
üzerine büyük bir darbe indirdi. 1740 yılının sonbaharında Kamlıkların 
Orta Cüz topraklarına ikinci bir saldırısı başladı, bu saldırı sırasında 
Kalmık feodalleri daha teşkilatlı bir direnişle karşılaştı, Kazak gönüllü 
birlikleri Kalmıklara değişik yönlerden darbeler indirdi. Kazakların bu 
başarısı ile ilgili, Kalmık esaretinden kaçan Abızbey Bulatov şu haberi 
verdi: “Kalmık lideri Galden üzerine Orta Cüz Hanı Ebu’l Mambet başta ol-
mak üzere 2000 Kazak saldırdı ve kanlı bir savaş başladı.” İşte o sırada 
Ebu’l Mambet ile Ors’tan dönmüş olan ve Rusya’ya bağlılık yemini etmiş 
olan Abılay bu çatışmalarda aktif bir rol oynadı. 1741’in Şubat ayı so-
nunda ise başta Septen ve Galdan Tseren’in büyük oğlu Lama-Dorji ko-
mutasında 30 bin kişilik bir Kalmık ordusu tekrar Kazak birliklerine sal-
dırdı ve savaşarak Tobol ve İşim’e kadar geldi. Askeri harekâtlar 1741 yı-
lının yaz aylarına kadar devam etti. Bu sırada 200 askerden oluşan bir 
keşif birliğinin komutanlığını yapan Abılay, düşman birliklerinin merke-
zine saldırdı, çok üstün başarı ve kahramanlık sergilemesine rağmen bir 
çok yerden Kalmık ordusunun askerleriyle kuşatılan Kazak birliği esir 
alındı.15 
                                                           
13 Ç.Ç. Valihanov, Sabraniye Saçineniy Vı Piyatı Tomah, T. 1, Alma-Ata 1961, s. 427. 
14 Kadırjan Ebuyev, Kazakstan Tarihının “Aktandak” Betterınen, Almatı “Kazakstan”, 1994, s. 
20; İstoriya Kazahskaya SSR S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, V Piyati Tomah, T.3, Alma-
Ata, 1979, s. 63; Elden Akkoşkarov, Kazak Tarihınan Almatı, Jalın Baspası, 1997, s. 352. 
15 R.V. Suleymanov - V.A. Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana XVIII Veka, Alma-Ata, 1988, s. 
33-35; Ebuyev, Kazakstan Tarihının “Aktandak” Betterınen, s. 21. 
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Sultan Abılay ve akrabaları ve de yakın arkadaşları Galden Tseren’in 
karargâhında esir olarak tutulduğu16 bir günde Galden ile Abılay arasın-
da şu şekilde karşılıklı bir konuşma geçer: 

Galden: Abılay, hakikati söyler misin, ben nasıl bir Kalmakım, - diye 
sormuş. 

Abılay: Elbette, sen batır Kalmaksın - diye cevap vermiş. Galden bir 
süre bakarak: Büyük kumandan, büyük han demez misin? 

Abılay: Yok Galden, sen büyük değilsin… 
Galden: Niye? 
Abılay: Çünkü halkın az, eğer halkın Kıtay (Çin) gibi kalabalık olursa, 

sen büyük olmaya değersin- demiş. 
Galden ile Abılay arasında geçen bu karşılıklı konuşmayı değerlendir-

diğimizde, işgalci ile esirin sohbeti değil, birbiriyle eşit iki önderin açık 
kalple fikir alışverişi yaptığı yönünde bir hisse kapılmamız mümkündür. 
Nitekim sırası geldiğinde Galden Tseren’in “Abılay gibi büyüğü var Ka-
zakları tabi edememek ayıp değil” demesi çok şeyi ifade eder.17 

Sultan Abılay daha sonraları Galden Tseren’in karargâhından alına-
rak Noyon Davats’ın hizmetine verildi. İşte burada Abılay, Huntayşa No-
yon’u Amursana ile tanıştı. Kamlıkların elinde esir bulunduğu yıllarda 
Abılay, Oyrat dilini ve Oyrat yazısını öğrendi, Kalmık Hanlığının iç yapı-
sını iyi bir şekilde inceledi. Kalmık Hanlığının güç ve kuvvetinin, birliğine 
ve merkezi idarenin güçlü olmasına bağlı olduğunu anladı. 

1743 yılının bahar mevsimine kadar esarette kalan Abılay, Ebu’l 
Mambet Han tarafından Kalmık yönetimine Sultan Ebu’l-Feiz’in rehin 
olarak gönderilmesi sonucu Kalmık esaretinden kurtularak ülkesine geri 
gönderildi.18 

Jungar lideri Galdan Seren’in 1745 yılında ölümüyle Jungarlar ara-
sında iktidar mücadelesi başlamış, Orta ve Ulu Cüz’ün Jungarlara ba-
ğımlılıkları sona ermiş, hatta Jungarlar, Abılay’dan yardım istemeye baş-
lamışlardır. Abılay, bu feodallerin kendisinden yardım isteklerini, kendi 
halkının çıkarları doğrultusunda kullanarak, onların birbirlerine karşı 
düşmanlığını arttırmıştır. Böylece Jungar feodallerinin parçalanmasını 
sağlamış ve Ordalarını bu Hanlığın baskısından kurtarmıştır. 1740’ın 
sonunda Lama Dorji, Dauaş ve Emirsana arasında gerçekleşen iktidar 
mücadelesi daha da yoğunlaştı. 1745’de Dauaş ile Emirsana yenilgiye 
uğradılar ve Orta Cüz’deki Abılay’dan yardım istediler. Abılay bu ikisinin 
emniyetini sağlayacağını söylemiş ve Lama Dorji’nin gönderdiği elçilere 
onları teslim etmemişti. Bir sene sonra onlar kendi topraklarına dönerek 
                                                           
16 Suleymanov-Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 35. 
17 Auyezhan Jusıpulı-Bolat Eldenulı-Şakşak Cenibek, Arkalık Kalası, 1992, s. 66. 
18 Suleymanov-Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 36-37; Proşloye Kazahstana V İstoçni-
kah İ Materialah, Sbornik Vtaroy, (Pod Redaktsiyey: S.D. Asfendiyarova), Almatı, Kazakstan, 
1998, s. 67; Akkoşkarov, Kazak Tarihınan, s. 352. 
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Lama Dorji’yi öldürmüşler ve Dauaş, Han tahtına oturmuştur. Bir süre 
sonra Dauaş’ın oğlu Nakürjırkar kendisini Han ilan etti ve Emirsana ta-
rafını tuttu. 

1754’de Dauaş ve Emirsana arasında anlaşmazlık çıktı. Abılay, güç-
süz olan tarafı tuttu, amacı, onların mücadelesinin uzun sürmesini sağ-
lamak ve bu durumdan faydalanmaya çalışmaktı. Emirsana, Abılay’dan 
hayvan (at, inek, vs.) istedi. Abılay, Ona 10 bin hayvan verip karşılığında 
silah, kilim ve Dauaş’la yaptığı savaşta ele geçirdiği esirleri aldı. Dauaş, 
Emirsana saldıracağı zaman Abılay arkasından saldıracağına söz ver-
mişti. Fakat 1754’de Emirsana, Dauaş’a yenilip doğudaki Moğollardan 
kaçtı. Abılay, aynı yıl sayısı on bini bulan Oyrat ve Kazak askerlerinden 
kurulan ordusuyla Buratala tarafındaki Jungar halkını yağmalayıp, bir-
çoğunu esir aldı. Bu olay sonrası Abılay’ı yerinden etmek için Jungarlar 
tarafından birçok defa saldırı düzenlendi, ancak her defasında Abılay ta-
rafından yenilgiye uğratılmışladır. Bundan sonra Dauaş Hanlığı iç ve dış 
saldırılardan dolayı zayıflamış ve Jungo ile birleşme yönünde eğilim gös-
termişti. Çin hükümeti 1755’de Dauaş’ın Hanlığını yıkmak için savaşa 
başladı. Abılay, Dauaş’ın batıya doğru kaçmasını engelledi, o sene Çin 
yönetimi Dauaş’ı esir aldı, Hanlığını ise yıktı. Çin hükümeti, İle’ye giden 
komutanlarına “Eğer Kazaklar kendiliğinden bize (Çin’e) bağlanmayı ka-
bul ederlerse, onların liderlerini Bijen’e gönderip Çarla görüştürün onlara 
ödül verilsin. Onları yerinden etmeyiniz. Eğer bizim teklifimizi kabul et-
mezlerse, askeri kuvvet kullanmayın” diye emir verdi. Ayrıca Çin Hükü-
meti, “Kazaklar bize (Çin’e) bağımlı olup olmamaya kendileri karar versin-
ler” prensibiyle hareket etti. Çin hükümeti daha sonra İle’deki komutan-
ları Çondıra ve Dayuna’yı Orta Cüz’e gönderip Abılay’la ilişki kurdu. Abı-
lay, onlara “…aramızda çok büyüklükte olan dağlar, çok geniş olan nehir-
ler olduğundan hediyeler götüremedik. Bugün işte Çar, İle’yi eline geçir-
di... Kazaklar ve Jungarlar anlaşmazlıklarımız sona erdi diye sevinmekte-
dir. Sonsuz mutluluk işte budur. Ben Yüce Çara bağımlı kalacağım” de-
miştir. Kendi elçisi Bölebay’ı Çondıra ile İle’den Çin yöneticilerine gönde-
rip irtibata geçti. Çin elçileri kendi Çarlarına, “Kazaklar kendi isteğiyle 
bağımlı olmayı kabul ettiler...” diyerek, Abılay’ın Çin yönetiminden mem-
nun olduğunu ifade ettiler. 

1755’de Jungarların kendi iç anlaşmazlıkları sona erdi. Emirsana, siyasi 
amacını gerçekleştirememişti. O, Çin askerlerinin geri dönmesinden fayda-
lanarak saldırı düzenledi. Çin askerleri onları cezalandırmak için geri dön-
dü. Emirsana yenildi ve Abılay’ın toprağına kaçıp canını kurtardı. Abılay 
onu hapsederek, kaçmaması için 30 kişiden oluşan bir güvenlik ekibini 
onun bulunduğu yerde görevlendirdi ve dışarısıyla ilişkisini kesti. Rusya 
hükümeti bu durumdan haberdar olmuş, Abdil Kaseyov’u Abılay’a göndere-
rek Emirsana’nın Orenburg’a getirilmesi için Abılay’dan ricada bulunmuştu. 
Fakat Abılay, Rus yönetiminin bu isteğine olumsuz cevap verdi. 
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1756 yılının ilkbaharında Emirsana, bir şekilde hapisten çıkmış, Tar-
bagatay’a geri dönmüştür. O, bir sonraki senenin yazında İle’de Çin Çar-
lığı’na karşı ayaklanma düzenledi. Çin Çarlığı ayaklanmayı bastırmak 
için askeri harekâtını başlattı. Emirsana yenilerek Orta Cüz’e kaçtı. 
Onun amacı, Kazaklardan askeri yardım isteyip geri dönmekti. Fakat 
Abılay ona asker vermedi. Çin askerleri Emirsana’yı yakalamak için Ka-
zak topraklarına kadar geldiler, Kazak askerleri onlarla çarpıştılar. Ka-
zak askerleri onların Çinli olduklarını anlayınca, “Biz Abılay’ın askerleri-
yiz. Abılay’ın kardeşi Ebu’l-feiz bizi Oyratlar üzerine gönderdi... Eğer Bü-
yük El’in (Çin hükümeti) askerleri ile karşılaşırsanız onlara geçen sene Çin 
generalinin mühür basıp verdiği mektubu gösterin, onlarla birleşin demiş-
ti. Yanlışlıkla çarpıştık, biz derhal geri gidip Abılay’a haber veririz” diye 
açıklama yaptılar. 

Abılay bu olayı öğrendikten sonra hemen elçi gönderip “Bizim askerle-
rimizin çarpışması Büyük El’e karşı değildi...” demiştir. Böylece iyi ilişki-
lerini bozmamak için özür dilemiş, askerlerine Emirsana’yı yakalayıp 
Çinlilere teslim etmeleri yönünde emir vermiştir. Fakat Emirsana olayı 
öğrenmiş ve Rusya’ya kaçmıştır. 

Kazak askerlerinin ve Çin askerleriyle çatışmaya girmesi, Çin askerle-
rinin kazak askerlerinin pozisyonunu ve orada bulunma maksatlarını 
yanlış anlamalarından kaynaklanmıştır. Abılay’ın askerlerini doğuya 
göndermesinin sebebi Çinlerle savaşmak değil, yenilgiye uğrayan Oyrat-
ları yağmalayıp ganimet elde etmekti. Bu yüzden Abılay Çin askerlerinin 
Emirsana’yı yakalamasına yardım etti. 1757’de Emirsana’nın arkasına 
düşen Çin Çarlığı’nın ordusu Ayagöz’e geldi. Abılay, 10 kişilik elçi heyeti 
ile Ayagöz’e gidip onlarla görüştü. Abılay, Çin Çarlığı’nın askerlerinin üst 
düzey komutanına, Çin Çarı’na verilmek üzere bir mektup bıraktı. Abılay 
mektubunda şöyle yazmıştır; 

“Kazak Han’ı Abılay’dan Jungo Ulu Çarına selam! Atalarımız Esim-

han ve Jangir Hanlardan sonra Jungo’yla haberleşemedik. İşte, bu-

gün Ulu Yüce Çar, sizin emrinizle uzakta kalan kabilelere merhamet 

edilmesi bizi çok mutlu ediyor. Çarın merhametinden çok mutluyuz. 

Abılay Jungo’ya bağımlı olmak istiyor. Jungo Ulu Çarı, bizim bu iste-

ğimizi kabul eder misiniz?”.19 

Böylece Abılay, Çin Çarlığı’na bağımlı olacağını bildirmiş ve bunun 
yanı sıra halkın ihtiyaçlarını düşünerek ticari ilişkiler için de izin iste-
mişti. Kazaklarla ticari malların değişimini (takas) yapmak, Çin hükü-
meti için de gerekliydi. Bu yüzden Çin hükümeti ticaret için malların ha-
zırlandıktan sonra takas yapılacağını söyledi. Çin, Abılay’ı Han olarak 
kabul ettiğini bildiren bir yazı gönderdi. Yazıda: 
                                                           
19 Mukametkanülı, Tarihi Zertteuler, s. 63-67; Ebuyev, Kazakstan Tarihının…, s. 24. 
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“Çar, âlemin sahibi olduğundan dolayı, Jungo ve diğer yabancı mem-

leketlerin emniyetini sağlamalı. Sizler, Jungarlar aramıza engel ol-

duklarından dolayı elçilerinizi ve vergilerinizi gönderemediniz. Ordu-

muz Jungarları darmadağın ettikten sonra siz kendi isteğinizle bize 

bağlandınız. Çar, bu isteğinizi kabul etti. Jianjünderin dediklerine gö-

re siz bağlandıktan sonra size ödül verilsin, toprakların sınırları da 

belli olsun. Çar, size, …Moğol kabileleri gibi değil, farklı muamelede 

bulunulması gerektiğini belirtti. Sen eskiden Han imişsin, Çar ise 

hanlığını kabul etti. Eğer senin bir başka isteğin varsa, yaz. Çar, iste-

ğini kabul eder. Çar, sizin iyiliğinizi istiyor. Vergi, ister verir, ister ver-

mezsiniz. Eğer elçi gönderip Çar’a bağlılığınızı bildirirseniz, Çar buna 

ayrıca önem verir.” 

Abılay, Çin Çarı’nın, Kazakların sosyal yapısına müdahale de bulun-
mamasından dolayı mutlu oldu. O, Şagır, Ömürtay gibi 11 kişiden olu-
şan bir heyeti Çin Orda’sına gönderdi. Abılay, bir buçuk senede birçok 
elçiyi Bijin veya Çindıra’ya göndermiştir. Abılay, Bijin’e 13 defa heyet 
göndermiş, bu heyetlerdeki isimlerin her biri birbirinden farklı isimler 
olup ve sayıca toplam 100 kişiden oluşmaktaydı. Bu durum, Abılay’ın 
başta olduğu dönemde Orta Cüz Kazaklarının Çin Çarlığı ile olan sıkı 
ilişkilerini göstermesi bakımından oldukça dikkat çekicidir.20 

Orta Cüz’ün Çin Çarlığı’na bağlanması, Çin Çarlığı’nın Abılay’ı Han 
olarak uygun görmesi ve Ulu Cüz’ün de Çin hükümetine bağlanması 
Rusya’yı telaşlandırdı. Onlar, bu işin sadece askeri tedbirlerle önlemeye-
ceğini anlayıp yeni çareler düşündüler. Çarlık Rusya hükümeti, temsilci-
sini göndererek, Abılay’ın oğlunun kısa bir süreliğine Rusya’ya gönderil-
mesini talep etmiş, karşılığında da çok sayıda mal vereceğini vaat etmiş-
ti. Fakat Abılay, Çarlığın bu teklifini soğuk karşıladı ve olumsuz cevap 
verdi. Bu arada Çin hükümeti de Rus hükümetinin “Orta Cüz bizimdir” 
diye yazmış olduğu mektubuna vermiş olduğu cevapta: 

“bizim ordumuz Jungarları işgal edip, Kazak topraklarına kadar gitti-

ğinde, Kazaklar kendi isteğiyle bize bağlandılar. Biz de kabul ettik. 

Biz, sizler gibi zorla, silah kullanarak yabancı memleketlere yemin 

ettirip onları sömürge altına almıyoruz, vergi ödettirmiyoruz. Kazak-

ların bir başka memlekete bağlanmasına izin vermiyoruz. Rusya’yla 

ilişkiler kurup kurmamasına karışmıyoruz.” 

şeklinde ifadelere yer vermiştir. Bu duruma rağmen Abılay, Çin hükü-
meti ile olan siyasi ve ticari ilişkilerin gelişmesine özen gösterdi. 

Abılay, 1758’de güvendiği bir arkadaşı olan Kabanbay’ı, Urumci’ye 
gönderip Çin hükümetiyle olan ticari ilişkilerin resmi olarak sürmesini 
istedi. Çin hükümetinin Kazaklarla ticari ilişkilerden sorumlu olan me-
                                                           
20 Mukametkanülı, Tarihi Zertteuler, s. 67-68. 
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muru Nusan, Kazaklardan Kabanbay’ın 17 Eylül’de 300’den fazla atı 
Urumci’ye getirip ticaret yaptığını ifade etmektedir. Çin hükümeti İle ve 
Tarbagatay gibi yerlerde pazarlar kurarak Kazaklarla ticari ilişkilerini ol-
dukça geliştirdi. Kazaklarla Çin hükümeti arasında siyasi, ticari ve kül-
türel ilişkilerin gelişmesi ile birlikte Kazak işçileri, Ana Yurtları olan İle, 
Tarbagatay ve Altay gibi eski yerlerine dönmek için öncelikle doğuya doğ-
ru göç etmek istiyorlardı. Fakat Çin hükümeti bu isteği kabul etmedi. 
Buna rağmen Kazaklar göçe devam ederek Balkaş’tan geçip İle ve Tarba-
gatay bölgelerine yerleşmeye başladılar. Orta Cüz’ün batısındaki Argın ve 
Nayman kabileleri Çarlık Rusya’nın tüm engellerine rağmen Çin Hükü-
metinin daha önce ele geçirdiği yerlere yerleştiler. Bu durum Çarlık Rus-
ya’yı, daha da çok telaşa düşürdü ve hemen Orenburg ve Sibirya yöneti-
cilerine “Kazakların tüm hatırı sayılır insanlarını kazanmaya çalışın, onla-
ra hediyeler verin. Sınırdaki Kazak halkına ahırlar yapın” şeklinde emir-
ler verdiler. 

Çin hükümeti ise “Bu toprakları bizim Çarımız fethetti, o buraya asker-
lerini yerleştirecek” diyerek, Tarbagatay’a gelen Kazak çobanları “derhal 
sınırdan çıksınlar ve Abılay çobanlarını buradan götürsün” emrini verdi. 
Fakat İle ve Tarbagatay’a gelen Kazak çobanlarının sayısı azalma yerine 
çoğaldı. Çünkü bulundukları yerde kışın kar kalınlığının yükselmesiyle, 
soğuktan çok sayıda hayvanları telef olmuş, bu sebeple Kazak çobanları 
bu yerlere gelip kışı burada geçirmeye karar verdikleri için sayıları çoğal-
mıştı. Sonunda Çin hükümeti Kazaklarla ilgili kanun çıkardı: 

“Siz Ulu memlekete bağımlısınız. Bu yüzden vergi ödemeleriniz gere-

kiyordu, fakat Ulu Yüce Çarımız, sizler çok uzaktasınız diye vergi al-

madı, hayvanlarınız telefe uğradığı için iyi bir yer arayıp sınırdan ge-

çip bizim topraklara geldiniz, hayvanlarınızı otlattınız ve bize gümrük 

ödemek zorundasınız. Bundan sonra Kazaklardan nasıl bir gümrük 

alınacağını ilkbaharda Aguy (Bey) Kazaklarla konuşup karar vere-

cektir.” 

Böylece Ulu Cüz ve Orta Cüz çobanları; İle, Tarbagatay ve Altay bölge-
lerine yerleştiler. Çin hükümeti onların bu bölgelere yerleşmelerini so-
nunda kabul etti ve şöyle bir kanun çıkardı: 

“Siz birkaç sene bizim sınırlarımıza gelip hayvanlarınızı otlatıyorsunuz. 

General yardımcıları sizi cezalandıracaktı, fakat Çar, size merhamet 

etti. Sizin için kanun çıkardı, size, sınırdaki topraklarımıza gelip hay-

vanlarınızı otlatmaya izin verdi. Çünkü siz, bize bağımlı bir Hanlık olu-

yorsunuz, barış içinde yaşamalıyız. Siz, bize bağımlı olan diğer memle-

ketlerle de barışı sağlayın, Çar’ın merhametine boyun eğin.” 

Çin hükümeti Kazaklardan vergi olarak 100 hayvan yerine 1 tane al-
maya karar verdi. Böylece Çin Yönetimi, onların yerleşmesine izin vermiş 
oldu. 
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Abılay, ticari ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra ziraatın da gelişmesine 
önem verdi. O, Çin hükümeti dışında Özbeklerle ve Uygurlarla da ticari 
ilişkilerini geliştirdi. Rusların, Kazak halkına toprağı ekip biçme işini öğ-
retmesini sağladı.21 

1759 yılında Abılay, Rus sarayına kendi akrabası olan Yulbars-Sul-
tan’ı gönderdi ve Rusya tarafından Kazak tarafına yıllık 300 ruble bağış 
(maaş) yanında 200 pud Un mükâfat olarak verildi. 

Bu arada, Orta Asya’da Abılay’ın amaçlarına ulaşmasını sağlayan ve 
Abılay’ın halkın gözünde daha da yükselmesini sebep olan olaylar oldu. 
Kırgızların korkulu rüyası olan Galdan-Seren 1745 yılında öldü ve Jun-
garya’da iktidar mücadelesi başladı. Kalmık “Taydzi”leri sırasıyla, Abı-
lay’dan yardım istemek zorunda kaldılar. Abılay ise Cungar’a olan eski 
kininden dolayı onların güçsüz düşmesi için bu olayları kendi halkının 
yararına fırsata dönüştürme taktiği uyguladı. Yardım isteyen Kamlık 
“Taydzi”lerden, bir o tarafı bir bu tarafı tutarak onların işinin çözülme-
sinde yardımcı oluyormuş gibi gözüküp hiç birine yardım etmeyerek an-
laşmazlıklarının devam etmesini arzu eden bir siyaset takip etti.22 Abı-
lay’ın Cungar sorunu ile ilgili bu tutumunu destekleyen A.İ. Levşin, 
Onun bu pozisyonunu değerlendirirken şunları belirtmiştir: 

“Zeki ve becerikli olan Sultan Abılay, Züngar yöneticilerinin kavgala-

rından yararlanmayı gözünden kaçırmamış ve kendi huzuru ve bü-

tün Kazak Ordalarının dış güvenliği için kendi tarihi düşmanlarının 

bölünmesi ve güçsüzleşmesinin gerektiği bilinciyle onların iç anlaş-

mazlıklarının sürmesi için her türlü girişimde bulunmuştur.”23 

demektedir. Böylelikle Jungarya’da iktidar mücadelesinin uzun süre de-
vam etmesi Abılay’ın amacına ulaşmasına sebep oldu. 

Jungarya’nın iç mücadeleler sonucu zayıflaması ve dönemin konjok-
türel etkileri sonucunda, İmparator Ceyan-Luna, Jungarya’yı kolaylıkla 
mağlup etti (1757).24 Ceyan-Luna’nın, Jungarya zaferi25, Abılay’ın politi-
kası üzerinde önemli etkiler yaptı. Jungarya’nın ve Küçük Buhara (Doğu 
Türkistan)’nın ele geçirilmesi, Çinlilerde savaş ruhunu uyandırarak, za-
fer susuzluğunu giderdi. Görünüşe göre, İmparator Ceyan-Luna, “Han” 
ve “Tan” Hanedanlık dönemindeki elde edilen başarıları tekrarlamak is-
tedi. 1756, 1758 ve 1760 yıllarında Çin Müfrezeleri “Orta Orda” Kırgızla-
rının topraklarına girdiler. Küçük Orda’nın Hanı Nurali, Orta Orda Hanı 
                                                           
21 Mukametkanülı, Tarihi Zertteuler, s. 69-70. 
22 Valihanov, Sabraniye Saçineniy Vı Piyatı Tomah, T. 1, Alma-Ata 1961, s. 427. 
23 A.İ. Levşin, Opisaniye Kirgiz-Kazaçih ili Kirgiz-Kaysatskih Ord i Stepey, Ç. 2, Spb., 1832, 
s. 210. 
24 Valihanov, Sabraniye Saçineniy…, T. 1, s. 427-428; Ebuyev, Kazakstan Tarihının…, s. 26; 
İvanov, Oçerki Po İstorii Sredney azii…, s. 95. 
25 1756-1757 yıllarında Çin imparatorluğunun askeri saldırısı sonucu Jongar memleketi 
tarih sahnesinden silindi. 
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Ebu’l-mambet ve Abılay, Gök Altı İmparatorluğuyla (Çin’le) bir an önce 
temasa geçmek için adeta birbiriyle yarışa girdiler. Abılay, 1756 yılında 
Bogdıhan’ın26 vassalı olduğunu kabul etti ve Knyaz (beylik) unvanını al-
mak için tarih belirledi. Nurali, Pekin’e elçilik heyeti gönderdi; 1758 yı-
lında Kokan Maliği Erdene Bey, daha sonra da O’nun halefi Narbuta 
Bey, aynı şekilde “Gök’ün oğlu”nun himayesini kabul ettiler. Bu yapay 
itaate karşın Orta Asyalılar çok endişeli idiler; güçlü Jungarya’nın düşü-
şü ve tek inançlı Küçük Buhara’nın ele geçirilişi, onların (Orta Asyalıla-
rın) üzerine panik ve mistik bir korku getirdi, bundan da bir kısım hura-
felere inanan Müslümanlar, -efsaneye göre- Çinlilerin bütün dünyayı ele 
geçireceklerine inandılar. 1762 yılında “Orta Orda” Hanı Ebu’l-mambet’e 
ve Sultan Abılay’a 130 kişiyle Çin Elçileri gelip de İmparatorun, baharın 
gelişiyle birlikte özel ordusuyla, Türkistan’a ve Semerkant’a ordu gönde-
receğini açıkladıklarında ve bu sevkiyat için insan, at, öküz ve koyun is-
tediklerini bildirdiklerinde Kırgızların korkusu daha da büyüdü.27 

1766’da Kokan lideri Erdanabek Abılay’ın kardeşi İskender’i dört ço-
cuğuyla beraber öldürttü ve eşini kaçırdı. Bunun üzerine Abılay da or-
dusuyla Erdanabek’e acımasızca saldırdı ve onun birçok askerini öldür-
dü. Erdanabek, yenilip Bişkek’e (Frunze) kaçtı. Abılay, oraya da saldır-
mak istedi. Fakat topları olmadığından bu arzusu gerçekleşmedi. O, sal-
dırı yapmak için “Ulu Çar’dan (Çin Çarı) 20 bin asker ve top istedi”. Çin 
hükümeti, “Kazaklar da, Kokanlar da benim halkım. Birinin tarafını tutup 
diğer tarafla savaşamam. Çin Çar’ı bağımlı memleketler arasında ayırım 
yapmaz. Her ikisiyle de savaşmaz. Sizin ise vergileri ödeyip komşu mem-
leketlerle barış içinde yaşamanız gerekir” diyerek Abılay’ın isteğine olum-
suz cevap verdi. Çin’den yardım alamayan Abılay, Erdanabek’ten de inti-
kamını alamadı. O, daha sonra Çin ordusuna elçi gönderip “Taşkent şeh-
rini Çin Çarlığı’na vermeyi düşündüğü” yönünde bir haber iletti. Abılay’ın 
buradaki maksadı, Çin Çarlığı’nın Taşkent’e saldırı düzenleyen Erdana-
bek’le savaşmasını sağlamak idi. Fakat Çin hükümeti, Abılay’ın bu niye-
tini anladı ve bu habere itibar etmedi. 

1770’li yıllar Abılay idaresinin en güçlü olduğu yıllardı. Abılay, o dö-
nemdeki Kazak feodalleri arasındaki anlaşmazlıklardan faydalanıp kendi-
sine karşı düşman güçleri azaltıp bütün yetkileri ele geçirdi. Hatta bu yıl-
larda O, Ulu Cüz ve Küçük Cüz kabilelerinin liderlerini yönetiyordu. Öyle 
ki, “Beyler Toplantısı”ndaki hâkimliği ele geçirerek idam cezalarını kendisi 
veriyordu. “Abılay’ın hâkimliği bütün Cüz’lerde geçerli idi.” Bu yüzden Rus-
ya, Abılay’ın sınıra gidip yemin ederek Çarlığa bağımlı olmasını istedi. Fa-
kat Abılay, bu teklifi sadece kabul etmemekle yetinmeyip Rusya’ya karşı 
sert bir tavır aldı. Rus esirlerini geri göndermeyeceğini söyledi. Bu yüzden 
                                                           
26 Çin İmparatorunun unvanı (Çin Hükümdarına verilen isim). 
27 Valihanov, Sabraniye Saçineniy…, T. 1, s. 427-428; Ebuyev, Kazakstan Tarihının…, s. 26-27. 
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Rusya, Abılay’ın iktidarını içten zayıflatmaya karar verdi. Fakat Abılay, bu 
duruma uygun tedbir aldığı için Rusya amacına ulaşamadı.28 

Abılay, bu dönemde Ebu’l Mambet Han’ın yardımcılığından ziyade, 
ikinci Han gibi hareket etmiştir. Çoğunlukla Abılay, Hanın birçok vazife-
sini yerine getirmiştir. Bilhassa yabancı devletlerle ilişkilerde, yabancı 
devlet başkanları, Ebu’l-Mambet Hanın siyasetini beğenmeyip Abılay’la 
münasebet kurmuşlardır. Bu dönemde Rusya Çarı’nın Abılay’ı han yap-
mak istediği, Çin İmparatorunun Abılay’ın han olduğuna dair hususi bir 
ferman dahi gönderdiği bilinmektedir. Ancak Abılay bu gibi tekliflerle il-
gilenmemiştir. Çünkü O, Kazakların siyasi tarihinde eskiden beri devam 
edegelen hanlığa atanma kültürünü, yani özgün yapıyı bozmanın hayırlı 
iş olmayacağını iyi bilen kendi öz kültürünün ve tarihinin şuuruna vakıf 
bir kişiliğe sahipti. Abılay’ın hedefinde Kazak Devletinin bağımsızlığını 
sağlamlaştırma ve güçlü bir Kazak Devleti oluşturma fikri yatmaktaydı.29 

Böyle olmakla birlikte Abılay, Çin yönetimiyle yakınlaşmanın Kazak 
Ordalarına fayda sağlayacağını düşünerek Çin ile olan ilişkilerini sıkı 
tutmaya devam etti. Hatta O, Pekin’e oğlu “Adil”i “amanat” olarak gön-
derdi. Ancak “Bogdıhan”, Abılay’ın Çin’e olan iyi niyetini ve bağlılığını 
anlayarak “Adil”i babasına zengin hediye ve iyi niyet düşünceleri içeren 
bir vesikayla geri gönderdi. Bu arada Abılay, “İli” valisi Zyan-czuh ile 
Sayram-Kul gölü yakınında buluştu ve O’nunla, Tarbagatay ve İli’de bir 
ticari anlaşma yaptı. Bu yerleşim yerlerinde değişim pazarları açılmış ve 
Kırgızlar sığırlarını Çinin yerli mallarıyla değiştirmekteydiler. “Bogdı-
han”ın Abılay’a yönelik bu ilgisi ve özellikle göndermiş olduğu hediyeler, 
Abılay’ı son derece mutlu etmişti. Abılay, Çin’e yaklaştıkça Rusya’yla 
açıkça temastan kaçınmaya başladı. 1771 yılında Hanlığa seçildiği sıra-
da Rusya’ya bağlılığını göstermek için Rus sınırına gelmesi istenen Abı-
lay, halkın seçimiyle ve “göğün oğlunun vesikasıyla çoktandır hak ettiği 
yerde bulunduğuna inandığını söyleyerek, Rus sınırına gitmek istemedi.”30 
Rus Hükümeti her iki tarafın sorumluluklarının kayda alınması için Abı-
lay’ın Orenburg’a gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Fakat Petersburg 
ondan geleneksel bağlılık yeminini kabul etmek için veya önceki anlaş-
maların şartlarını onaylamak için birçok kez Rus sınırına gelmesini iste-
mesine rağmen Han bu daveti sürekli reddetti. Han, Rus yönetimlerinin 
himayesinde olmama gerekçesini, halk şurası31 ile seçilmiş olmasına da-
yandırıyordu.32 Rus yönetimi pes etmeyerek yine de bağlılık yeminini et-
                                                           
28 Mukametkanülı, Tarihi Zertteuler, s. 70-71. 
29 G. Sapargaliyev, “Abılay Jene Kazak Memlekettıgı”, Abılay Han Kenasarı, (Jauaptı Redak-
tör: M.K. Kozıbayev), Ult-Azattık Kozgalıc Meseleleri, Almatı, Ğılım, 1993, s. 41. 
30 Valihanov, Sabraniye Saçineniy…, T. 1, s. 428; Eski Devirden Günümüze…, s. 259. 
31 Kurultay; kendine has bozkır parlamentosu. 
32 Januzak Kasımbayev, Gasudarstvennıye Deyatelı Kazahskih Hanstv (XVIII-V.), Almatı, 
1999, s. 104. 
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tirmek ve Ona, Hanlığın şeref sembolleri olan Kılıç, çeşitli Kürkler ve 
Şapkalar vermek amacıyla Abılay’ın sınıra getirilmesi için “Orda” ya bir 
memur gönderdi. Abılay, kendi çocuklarına verdiği talimatta “Çin’le daha 
da yakınlaşmayı ama Rusya’yla anlaşmayı korumayı” öğütlemişti. O’nun 
görüşüne göre Çinliler hiçbir zaman Han hâkimiyeti için tehlikeli ola-
mazlardı, bununla birlikte o dönemin şartlarında Kazaklar Rusya’ya da-
ha az ihtiyaç duyuyorlardı. Nitekim bu süreçte Abılay’ın iktidarının “Or-
da”da daha da perçinlendiği ve “Büyük Orda”nın da bir kısmının aynı 
şekilde O’nun iktidarını kabul ettiği yeni bir döneme girilmişti.33 

Abılay Han’ın İç ve Dış Siyaseti 

1771 yılında yaşı bir hayli ilerlemiş olan Orta Cüz’ün Sultanı Ebu’l-
Mambet öldü. O, arkasında Sultan Ebu’l-feiz ve diğer oğullarını bırakma-
sına rağmen bozkırda Sultan Barak’ın oğulları nüfuz sahibi oldu. Ebu’l-
Mambet’in halefinin kim olacağı konusunda Orda da görüş ayrılığı yok-
tu. Han kesinlikle Sultan Abılay olmalıydı. Çünkü Abılay’ın bozkırdaki 
hâkimiyeti ve gücünün XVIII. yüzyılın 60’lı yıllarından beri Ebu’l-Mam-
bet’in gücünden fazla olduğu bilinmekteydi.34 

Nitekim, Kazak tarihinin Herodot’u olarak bilinen Levşin’in, Sultan 
Abılay’la ilgili olarak ifade etmiş olduğu şu sözler; 

“…kendi çağdaşı olan yöneticileri kurnazlıkta, tecrübede, daha üstün 

zekasıyla, kendisine bağlı halkın sayısının fazla olmasıyla ve Orda-

larda, Rus İmparoriçesi ve Çin Bogdohan’ı ile olan ilişkilerinin bilin-

mesi… Orta Orda’nın yönetici unvanının bütün haklarını üzerine al-

masını sağladı.”35 

Abılay’ın emsallerine nazaran her bakımdan Hanlık makamına en uy-
gun isim olduğunu göstermektedir. 

Abılay’ın Hanlığa seçilmesi36 1771 yılında Türkistan’da Hoca Ahmet 
Yesevi Camii’nde gerçekleşti. Abılay, daha sonra Han olmasıyla ilgili ken-
disini ziyarete gelen yüzbaşı Brehov’a şunları anlatmıştır: 
                                                           
33 Valihanov, Sabraniye Saçineniy…, T. 1, Alma-Ata, 1961, s. 428; Eski Devirden Günümü-
ze…, s. 259. 
34 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 119. 
35 Levşin, Opisaniye…, Ç. 2, s. 264-265; Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 119-120. 
36 Kazakların yaşamlarını ve geleneklerini iyi bilen ünlü araştırmacı A.İ. Levşin, Kazakis-
tan’daki Hanların seçimini şu şekilde anlatmıştır: “Hanın seçimi için belli bir gün ve halkın 
toplanacağı bir yer tayin edilir…, ayrı ayrı müzakereler başlatılır…, kimin başkan seçileceğine 
ve her topluluk adına halk temsilcileri yüksek meclisinde kimin temsilci olarak görevlendirile-
ceğine karar vermek için küçük gruplar oluştururlar. Seçimlere katılan kişilerin sayısının yete-
rince fazla olduğuna kanaat getirilince kararın alınacağı toplantı tayin edilir.” Halk şurasının 
başlamasından önce halılar, renkli keçeler sererler. Bunların üzerinde kıdeme göre şuraya 
katılanlar otururlar. En güçlü ve sayıca fazla olan boyların temsilcileri, toplantıya şekil verir 
ve toplantıda alınan kararları onlar belirlerdi. Birinin han olarak seçilmesinden sonra o kişi-
yi “beyaz koşma” üzerinde kaldırır, daha sonra elbiseleri yırtılırdı. Bu elbisenin parçalarını 
toplantıya katılanlar yanlarında götürürlerdi. Yeni hana ise han elbisesi giydirilirdi. Bkz. Lev-
şin, Opisaniye…, Ç. III, s. 126-127; Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 120. 
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“Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’nde Sultan’ın ortak 

bir kararıyla kendisini bütün hanların başı olarak seçmek için orada 

bulunan sultanların, hanların, yaşlı ileri gelenlerinin ve aynı zaman-

da Taşkent ve Türkistan ileri gelenlerinin huzurunda -Ordası üzerin-

den Majestelerinin himayesinden kaçan Voljsk Kalmıklarının takibi 

sırasında- geçen yıl yani 1771 yılında Hanlık unvanını aldım.” 

Kazakların geleneklerine göre ve önceden hanlığa getirilenlerinkine 
benzer şekilde dua okundu ve duadan sonra ise bütün orada toplanan-
ların huzurunda beyaz keçe üzerinde kaldırılarak hanlığa geçiş merasimi 
sonunda Abılay, Han yapıldı.37 Halk, bir bütün olarak Kırgız Kanunları-
nın dışına çıkarak Ebu’l-Mambet’in çocuklarının mirası olan hanlığa, 
Ebu’l-Mambet’in ölümünden sonra Sultanlar içinde en kudretlisi olarak 
Abılay’ı uygun gördüler. Bu seçimin bir Rus görgü tanığı, 

“bütün toplananların ileri gelenleri O’nun beyaz keçe üzerinde kaldı-

rarak, cesaretini ve çevikliğini övgülere boğdular ve birbirlerine O’nun 

tarafından kazanılan zaferleri anlattılar ve daha sonra O’nun üst el-

bisesini küçük parçalara ayırarak kendi aralarında paylaştılar. Her-

kes eline geçen ehemmiyetsiz şeyden mutluluk duyuyordu ve seçil-

miş Hanın kudretini ilan ediyorlardı”38 

demektedir. 
Abılay, Kazak halkı, ileri gelenleri ve sultanlarının seçimiyle üç Cüzün 

de hanı olduktan beş yıl sonra Orenburg yönetiminin -yukarıda da belir-
tildiği üzere- ısrarlı isteklerini kabul ederek, Rus İmparatoriçesi II. Yeka-
terina’ya, Kazak Cüz’lerinin üçünün de Hanı olarak tanınması isteğiyle 
başvurdu. Bu isteğini ilk olarak, kendi oğlu Tugum’u, Orda’nın yaşlı ileri 
gelen Datı Karabatırov ve Tevekkel Minglibayev’in refakatinde Peters-
burg’a göndermek niyetinde olduğunu açıklayarak, onun yanına gelmiş 
olan Orenburg valisi İ.A. Reynsdorp’un temsilcisi Berehov’a bildirdi. 
1776 yılının Şubat ayında Abılay’ın elçi heyeti yola koyuldu.39 Tugum 
Sultanın elçi heyeti 13 Nisan 1778 yılında Petersburg’a geldi. Sultan Tu-
gum’un en önemli görevinin, “Abılay’ın Kazak Cüzlerinin tam yetkili yö-
neticisi olarak seçildiğini haberdar etmek ve Petersburg’un, Abılay’ı bölge-
nin tek yöneticisi olarak adlandırmasını sağlamak”40 olduğu anlaşılmak-
tadır. Tugum, kabul sırasında Abılay’ın kendi hanlığının onanması iste-
ğini II. Yekaterina’ya iletti. Abılay’ın, II. Yekaterina’ya yazmış olduğu 
mektubunda; “her şeyi himayesinde bulunduran, İmparatoriçe Hazretleri, 
                                                           
37 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 120; Kasımbayev, Gasudarstvennıye…, 
s. 106-107; Ebuyev, Kazakstan Tarihının…, s. 20; İstoriya Kazahskaya SSR…, T. 3, s. 81. 
38 Valihanov, Sabraniye Saçineniy…, T. 1, s. 430. 
39 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 121; Kasımbayev, Gasudarstvennı-
ye…, s. 104; İstoriya Kazahskaya SSR…, T. 3, Alma-Ata, 1979, s. 81. 
40 Kasımbayev, Gasudarstvennıye…, s. 104-105. 
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şefkatli ellerinizle benim hanlığımı imparatorluk fermanı ile onamanızı is-
temekteyim”41 şeklinde ifadelere yer vermesi, Hanlığının İmparatoriçe ta-
rafından da onaylanmasını istediği açık bir şekilde görülmektedir. Abılay 
Han, uzun zamandan beridir üç Cüz üzerindeki egemenliğini gerçekleşti-
rerek, Doğunun Müslüman ermişinin42 merkezinde İslam kanunlarına 
göre bunun kabul edildiğini hatırlatarak artık geniş İmparatorluğun İm-
paratoriçesi’nden kendi Hanlığının hukuki olarak tanınmasını istemişti. 

Uzun zamandan beridir Küçük Cüz’deki hanlık seçimlerini onaylama 
işini üstüne alan Çarlık yönetimi, bu başvuruyu memnuniyetle karşıla-
dı. Fakat hanlık hâkimiyetinin çok fazla güçlenmesi Rus yönetiminin he-
saplarına uymamakta idi. Öyle ki Abılay’ın, elçilerini II. Yekaterina’ya 
gönderirken Dış İşleri Komisyonu, Han’ın “sahip olabileceğinden daha 
fazlasını istediğini” ve Onun sadece “Orta Cüz Hanı” olarak tasdik edil-
mesi yönünde bir irade konulmasının daha uygun olacağı şeklinde bir 
uyarıda bulundu.43 Çarlık yönetimi tarafından, Kazakların hem sözlü 
halk edebiyatında hem de arşivlerdeki O’nun baş yönetici fonksiyonunu 
kanıtlayan tamamen güvenilir veriler bir yana itilerek, Abılay’ın sadece 
Orta Cüz’ün yöneticisi olduğu görüşü genel olarak kabul edilmişti. O, 
Rus Çariçesi tarafından sadece bir Cüzün (Orta Cüz) yöneticisi olarak 
kabul edilmişti. Hâlbuki döneme ait önemli kaynaklar olarak kabul edi-
len halk edebiyatı ürünleri Abılay’ın Üç Cüzün önemli yöneticileri tara-
fından baş Han olarak seçilmesi ile ilgili bilgiler vermişlerdir.44 

Yukarıda da belirtildiği üzere Kazakların geleneklerine göre Abılay’ın 
Hanlığa seçilmesi 1771 yılında Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Ca-
mii’nde gerçekleşmişti. Ancak Çarlık tarafından daha sonraki bir tarihte 
yani 24 Mayıs 1778 tarihli İmparatorluk emri ile Abılay, Orta Cüz’ün Ha-
nı olarak tanınmış,45 bu fermanı ve hanlık nişanını Orenburg veya Tro-
itsk’te alması istenmişti. Fakat Abılay, kendi otağından birkaç gün uzak-
lıkta bulunan Orenburg veya Troitsk’e gitmek istemedi. Bu durum Çarlık 
yönetimini kızdırdı ve Çarlığın Han’a karşı olan şüphelerini artırdı. Oren-
burg Valisi İ.A. Reynsdorp kendi şüphelerinde o kadar ileri gitti ki bu 
durumu Çin Sarayı’nın “Abılay’ın geçim kaynaklarını azaltarak kendi hi-
mayesi altına alma çabası”46 olarak değerlendirdi. Bir süre sonra ise Abı-
                                                           
41 Kazahsko-Ruskie Otnoşeniya v XVIII-XIX vekah (Sbornik Dokumentov İ. Materıalov), Alma-
Ata, 1964, s. 87; Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 121. 
42 Hoca Ahmet Yesevi. 
43 Kazahsko-Ruskie Otnoşeniya v XVIII-XIX vekah…, s. 88; Suleymanov - Moisyeyev, İz İsto-
rii Kazahstana…, s. 121. 
44 Kasımbayev, Gasudarstvennıye…, s. 102; Kasımbayev, Likvidatsiya Hanskoy Gosudars-
tvennosti XIX vv., Kazahistan i Mirovoe Soobşestvo, Almatı, 1996, No 5, s. 54. 
45 Kazahsko-Ruskie Otnoşeniya v XVIII-XIX vekah…, s. 88-89; Suleymanov - Moisyeyev, İz 
İstorii Kazahstana…, s. 121. 
46 Kazahsko-Ruskie Otnoşeniya v XVIII-XIX vekah…, s. 99; Suleymanov - Moisyeyev, İz İsto-
rii Kazahstana…, s. 121. 
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lay, “kendi otağına yakın bir yerde olması dolayısıyla Sibirya Hattında 
bulunan Petropavlov Kalesinde ve Orenburg Valisinin bulunması şartı ile” 
Hanlık nişanını almak istediğini belirtti. Ancak Onun, gerçekleşecek olan 
bu önemli olayda, yani yeni hanlık yetkilerinin verilmesi sırasında, ya-
nında Orta ve Büyük Ordaların ileri gelen sultanlarını, beylerini ve en 
önemli yaşlı ileri gelenlerini de götürmek niyetinde olduğu hatta bağlılık 
yemini etmeyi de düşündüğü Çarlık yöneticilerine iletilmişti. O, böyle 
düşünmekle aslında Orenburg Hattına gitmeyi tam olarak geri çevirme-
miş oluyor, ancak bu yaşta uzun bir yolculuk yapamayacağını söyleye-
rek mazeretini ileri sürdü. Bununla birlikte diğer sultanların ve ileri ge-
len beylerin onunla beraber gitmeye eğilimleri olmadığını da bilmekte 
idi.47 Sonunda Çarlık yönetimi, Abılay’ın Orta Cüz Hanı olarak onandığı 
hakkındaki fermanı, Abılay’ın karargâhına kendileri getirmek zorunda 
kaldılar. Hanlık nişanları olan; samur kürkü, kürk, şapka, kılıç öylece 
Petropavlov Kalesinde kaldı.48 

Gerek Rus ve gerekse Çin İmparatorluklarının, kendi himayelerinde 
saydıkları Abılay’ın, kendileri tarafından resmi olarak han kabul edilme-
sinin pratikte önemli bir rol oynamadığı anlaşılmaktadır. Kaynakların 
hepsi, Abılay’ın özellikle Han seçildikten sonra Orta Cüz’de hemen he-
men sınırsız bir egemenliği eline geçirdiğini ve Büyük Cüz ile Küçük Cüz 
sultanlarının ve yaşlı ileri gelenlerinin Onun görüşlerine saygı göstermek 
durumunda kaldıklarını belirtmektedir. Ç. Valihanov, 

“hiçbir Kırgız Hanı Abılay gibi sınırsız bir egemenlik elde etmemiştir. 

O, ilk kez, daha önceden halk şurasının yetkisi altında olan ölüm ce-

zasını kendi yetkisi altına almıştı. Ayrıca meclis ile hanın egemenlik 

gücünü sınırlayan güçlü sultanların ve kabile başkanlarının keyfi 

davranışlarını bastırmıştır”49 

diyerek Abılay’ın icraatları ve gücü hakkında bilgi vermiştir. Abılay’ın 
kendi Ordası ve halkı üzerinde egemen olduğunu gösteren başka somut 
örneklere de şahit olunmuştur. Mesela; bu konuyla ilgili 1772 yılında 
Abılay’ın Kıpçakların soylularıyla mücadelesi örnek olarak gösterilmekte-
dir. Şöyle ki; Hanın yönetiminden memnun kalmayanların Ondan ayrıla-
rak Küçük Cüz’e gitmeye karar verdiklerinde, Abılay’ın, onları engelleme-
si ve yeniden kendi himayesine almak için 1500 kişilik ordusunu topla-
yıp bu girişimi kararlı bir şekilde önlemesi,50 Onun iktidarının bir teza-
hürüdür. Abılay’ın iktidarını, Onun hayatının son yıllarında sadece Orta 
                                                           
47 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 121-122. 
48 Levşin, Opisaniye…, Ç. 2, s. 267; Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 
122. 
49 Valihanov, “Abılay” Sabraniye Saçineniy…, T. 4, s. 116; Valihanov, Sabraniye Saçineniy…, 
T. 1, s. 430; Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 122. 
50 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 122. 
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Cüz yöneticileri değil aynı zamanda Büyük Cüz yöneticileri de kabul etti-
ler. Bu konu hakkında 1780 yılının Ocak ayında Orenburg’da bulunan 
Abılay’ın kâtibi Yagud Usmanov şunları ifade etmiştir: “Orta Orda’nın ol-
duğu gibi Büyük Orda’nın sultanları ve beyleri de onu dinlemektedirler ve 
Ona, Orda’da hemen hemen Onun yakın akrabaları gibi saygı göstermek-
tedirler…”51 

Abılay, nikâhlı ve nikâhsız olmak üzere 12 eşe sahipti. Abılay’ın bu 
eşlerinden toplam 40 kız ve 30 erkek evladı vardı.52 1774 yılında Abılay, 
Orda da hatırı sayılır önde gelenlerin ricası üzerine, çalışkan Karakal-
pakların yoğun olarak bulunduğu “Talas” nehrinin üzerinde bir küçük 
şehir kurarak kendi oğlu “Adil”e orayı yönetmesi için verdi. Abılay, ha-
yattayken kendi ülkesini oğulları arasında -her oğula bir ulus olmak 
üzere- bölmüş olmasına rağmen53 genel sorunlarla ilgili onun kararları, 
onun gücü ve etkisi tartışmasız idi. O, Han iktidarının ele geçirilmesini, 
bütün han ailesinin başarısı olarak kabul etmekteydi. O, bu anlayışının, 
diğer üyelerin toplumun siyasi hayatına faal olarak katılmalarına imkân 
sağladığını belirtmiştir. Kendi yakın akrabalarının herhangi bir boy birli-
ğine “sultan” veya “yaşlı, hatırı sayılır ileri gelen biri” olarak atanması, 
her sultanın iç politikada yapması gereken başlıca görevlerden biriydi. O, 
bunu yaparak iki amaca ulaşmaktaydı; bir taraftan yerel feodallerin yaş-
lı ileri gelenlerinin ayrılma eğilimlerini yatıştırarak onları vassal olarak 
tutmak, diğer taraftan ise boy birliklerinin başında güvenilir vassallara 
sahip olarak kendi egemenliği altındakileri yönetme işini kolaylaştırmak-
taydı.54 Abılay’ın bu politikasının pratikte bu durumu kanıtladığı görül-
mektedir. Bu şekilde, mevkilerini Abılay’a borçlu olan ve bu yüzden de 
itiraz etmeden onun dediklerini yerine getiren ve Abılay’la kan bağı olan 
bu kimseler devlette önemli görevlere atandılar. O dönemdeki siyasi şart-
larda bu, egemenliğin güçlendirilmesi ve feodal iç savaşların bitirilmesi 
için tek çıkar yoldu. 60’lı yıllardan sonra Abılay’ın iktidarının güçlendiği 
ve Orta Cüz’ün dış politikasının iyi bir hal aldığı görülmektedir. Belirtilen 
yıllarda Abılay, ülkeyi hemen hemen hiçbir şura ve toplantı yapmadan 
ve yaşlı ileri gelenlerinin önerilerini dinlemeden tek başına yönetmiştir. 
Böyle olmakla birlikte Abılay’ın sevdiği ve bütün işlerinde güvenilir da-
nışmanlar olarak seçtiği kişiler, yönetimde ona yardımcı olmuşlardır. 
Bunlar arasında iki oğlu Vali ve Çingiz ile birlikte yaşlı ve Orda’da hatırı 
sayılır, ileri gelen dostu Dat-Batır dikkat çekmektedir. Büyük Oğlu Vali’-
                                                           
51 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 123. 
52 Valihanov, Sabraniye Saçineniy…, T. 4, s. 175; Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahs-
tana…, s. 123. 
53 Valihanov, Sabraniye Saçineniy…, T. 1, s. 430; S.Z. Zimanov, Politiçeskiy Stroy Kazahsta-
na Kontsa XVIII i Pervoy Polovinı XIX Vekov, Alma-Ata, 1960, s. 111; Suleymanov - Moisye-
yev, İz İstorii Kazahstana…, s. 123. 
54 Zimanov, Politiçeskiy Stroy…, s. 111; Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 
123. 
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nin akıllı bir insan olarak bütün Orda tarafından sayılmakta ve sevil-
mekte olduğu ve Abılay’ın ölmesi durumunda, Onun han olarak görül-
düğü ifade edilmekte ve55 Onun bütün Orda’yı yönetebilecek çapta oldu-
ğu anlaşılmaktadır. 

Bozkırda büyük bir güce ve etkiye sahip olan Buhar Kalkamanov, 
Umbetey ve Tatikara gibi jrau ve akınların desteği; Abılay’ın iktidarının 
güçlenmesini, boy başkanlarının haklarının sınırlanmasını ve Kazak 
hanlıklarında merkezileşmenin güçlenmesini sağlamıştır. Öyle ki saray 
şarkıcıları ve hikâyecileri tarafından Abılay, bir kahraman, Kazak halkını 
birleştiren kişi, asil ve töre olarak anlatılmıştır.56 

Abılay’ın iç ve dış siyaseti oldukça sınıfsal unsurlara dayanan ok 
farklı bir özellik taşımakta idi. Bu siyaset Merkezi bir Kazak devleti ya-
ratma taraftarı olan feodal grupların çıkarlarını yansıtmakta idi. Bu dev-
let her türlü toplumsal karşı çıkışı önleyebilmeli, bu feodallerin emekçi 
kitleler üzerinde iktidarını oluşturabilmeliydi. Dış politikada ise gerçekte 
bağımsız kalarak hem Rusya hem de Çin İmparatorluğu ile dostluk iliş-
kilerinin desteklenmesine yönelmişti. 

Kazak toplumunun yönetici çevreleri Abılay’ın üzerinde olumlu bir 
bakışa sahip idi. Abılay, bu kesim tarafından tercih edilmekteydi. Çünkü 
O, bu kesimin gözünde ülkenin önünde duran sorunların üstesinden ge-
lebilecek özelliklere sahip idi. Abılay, gençliğinde kendisinin cesur bir sa-
vaşçı, olgunluk döneminde yetenekli bir komutan, usta bir diplomat ve 
sert bir yönetici olduğunu göstermişti.57 Zaman ve şartlar Onun savaşçı 
ve diplomat özelliklere sahip olmasını gerektirmiş, Onun kişilik yapısın-
da ise zaten bu özellikler bulunduğu için iç ve dış politikada halkı ve Or-
dası için verdiği kararlarda pek yanılmamıştır. Cungar Hanı Galdan Tse-
ren, Abılay hakkında şunları söylemiştir: “Az sayıdaki bir halkı yönet-
mektedir ama o büyük bir halkı yönetmeye muktedirdir.” A.İ. Tevkelev ve 
P.İ. Rıçkov ise Kazak kabilelerinin ve hanlıklarının güçlenmesinin neden-
lerini analiz ederken Dış İşleri Komisyonuna yazdıkları bir raporda: 

“Başlarında halkı kurnazca ve cesurca idare eden yöneticiler olduğu 

zaman buradaki Asya halkları güçlenmişlerdir. Bu kurnazca ve ce-

surca idareden güçlenerek yöneticiler önce kendi halkları üzerinde 

daha sonra da kendileriyle karışmış olan diğer halklar üzerinde ege-

menlik kurdular. Bu yöneticiler, bunu bazen yumuşak bir tavırla ba-

zen de güç kullanarak yaptılar.”58 

diyerek Abılay’ın başarısını bu sözlerle vurgulamışlardır. 
                                                           
55 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 124. 
56 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 124-125. 
57 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 125. 
58 Kazahsko-Russkiye Otnaşeniya V-XVI-XVIII Vekah (Sbornik Dokumentov İ. Materıalov), 
Tom 1, Alma-Ata, 1961, s. 552-553; Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 
125-126; Valihanov, Sabraniye Saçineniy…, T. 1, s. 427. 
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Abılay, Orta ve Büyük Cüzlerin diğer topraklarında da kendi iktidarı-
nı güçlendirdiği ve genişlettiği oranda, buna paralel olarak Kazak Han-
lıklarında geleneksel bir kurum olan Biy’lerin mahkemesini daha az dik-
kate aldı. N.G. Apollov şöyle belirtir: “İtaat etmemiş köylerdeki suçluları o 
kendisi cezalandırırdı ve kendi tülengut (köle)’larıyla onların hakkından 
gelirdi.”59 Abılay’ın egemenliğinden kopmaya çalışan köyler ise talana ve 
kıyıma uğramışlardır.60 

Abılay’ın izlediği siyasetin temel taktikleri, manevra yapabilme yete-
neği, şartları doğru değerlendirme ve şartlardan yararlanma gibi önemli 
konularda kendini göstermektedir. Onun gücü beceriklilikte, uzak gö-
rüşlülükte ve cesaretinde bulunmaktaydı. İşte Abılay’ın Rusya ile olan 
ilişkilerindeki uyguladığı taktiğe oldukça güzel bir örnek; Abılay, Rusya’-
dan askeri yardım almaya çabalarken Orenburg Valisi İ.A. Reynsdorp’a 
şu mektubu yazar: “Saygıdeğer ve kıymetli General ve Vali İvan Andreye-
viç Reynsdrop’a ben Abılay Han’dan selamlar…” diyerek başladığı mek-
tubunda, daha sonra şu ifadelerle devam etmiştir: 

“Size, General beyefendiye bildirmek isterim ki bizim Orda’nın sizin 

Rusya gibi sınırları belli değildir; farklı farklı yerlerdedir. Bu nedenle 

Orda’mdaki çapulcu ve hırsız Kırgız-Kaysaklar benim elime çabucak 

geçmemektedir, zira bizim topraklarımız çok geniştir, dolayısı ile ki-

min nerede göçebelik yaptığını bilmek hemen hemen imkânsızdır. 

Ben Çin Bogdıhanı ile şöyle bir anlaşma yaptım: Hangi taraftan ve 

hangi hükümdardan bize karşı bir düşmanca bir saldırı olursa olsun 

Bogdıhan ona karşı olacak ve eğer Bogdıhan’dan güç istersem o za-

man o benim isteğime göre 10 bin veya 20 bin asker vermek duru-

mundadır. Böylece ne zaman Çinlilerden asker istersem o zaman on-

lar hazır olacaktır. 

Dolayısı ile sizden, General beyefendiden şunu istemekteyim; Bizim 

Kırgız-Kaysak Ordası’na ne zaman herhangi bir taraftan bir saldırı 

olursa ve Majesteleri ile müttefik olduğumuz zaman bu düşmana kar-

şı güç isteyeceğim o zaman Majesteleri bana bu yardımı etmeyi ka-

bul edecekler mi? Son olarak da Majestelerine bunları iletmenizi ve 

bundan sonra da sizin mektubunuz aracılığı ile Majestelerinin düşün-

celerini bana iletmenizi istemekteyim. 

Bu arada Sayın General sizden şunu istirham etmekteyim ki benim 

Orta Cüz’üme kötü davranışlarda bulunan Kırgız-Kaysakların üzeri-

ne, onları korumak için, eğer mümkünse 1000 veya 500, en az 300 

kişi gönderiniz, zira biz Rusya Devleti ile birleştiğimizde, hırsız Kırgız-

Kaysakları korkutalım. Hem bizim Ordamızda hem de sizin ülkeniz-
                                                           
59 N.G. Apollov, Ekonomiçeskiye İ Politiçeskiye Sıvyazi Kazahstana S Rassiyey v XVIII- Naçale 
XIX v., Moskova, 1960, s. 424; R.V. Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 126. 
60 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 126. 
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de hırsızlık yapmasınlar ve suç işlemesinler. Ben de Majestelerinin 

sınırlarında olan generallerle anlaşma içerisinde olacağım. Dolayısı 

ile iki devlet arasında kötülük olmayacaktır. Bunun için sizden 500 

kişi istiyorum. Bu kişiler bana gerekli olduğunda siz onların gönderil-

mesini emrediniz. Ben sizin askerlerinizi uzağa götürmeyeceğim sadece 

5 gün için hırsız Kırgız-Kaysakların olduğu yere götüreceğim ve ben bu 

askerlerle birlikte olacağım. Eğer ben olmazsam benim oğlum onlarla bir-

likte olacak. Bu yüzden onlar hiçbir zarar görmeyecekler ve geriye silah-

ları, elbiseleri ve tamamen erzakları ile birlikte döneceklerdir. 

Böylece, 500 veya 300 kişi silahları ile birlikte istediğim zaman veril-

mesini arzu ediyorum. Benim bu küçük isteğimi İmparatoriçe’ye ilet-

meyiniz zira böyle küçük işleri kendi aramızda halledelim. Bu adam-

ları bana verip vermeyeceğiniz konusundaki kararı acele bir şekilde 

Svetoy Petro Kalesi aracılığı ile bildiriniz. 

Sonuç olarak size ve yanınızdakilerin hepsine sağlık dilerim. Ben 

Abılay Han tasdik ederim.”61 

Abılay çok zeki bir insandı, hazır cevaplılığı ile fark edilirdi, bununla 
birlikte inatçı ve kindar idi.62 II. Yekaterina’nın hanlığını onayladığı ha-
berini Abılay’a ileten Sultan Tugum, Petersburg’dan döndükten sonra; 
Abılay, Orenburg Valisi Reynsdorp’a bir mektup gönderdi. O, bu mektu-
bunda, kendi oğlunun başkente gönderilmesi ve geri dönmesinde yardı-
mı için ve hanlığının onanması isteğinin olumlu sonuçlanmasında gös-
terdiği yardım dolayısı ile teşekkür etti. 

Abılay’ın 1779 yılından Türkistan’a gidişine kadar ki süre içerisinde 
Çarlık yönetimleri ile olan ilişkilerinde en önemli konu “ona silah ve (as-
keri) birlik gönderilmesi ve Onun Sibirya kalelerinden birine hanlık emare-
lerini almak üzere gitmesi” olmuştur. Abılay, kendisine bir birlik gönde-
rilmesi konusunda ısrar ederken askerlere hayatlarını, mal varlıklarını, 
bütün uğranacak zarar-ziyan için tazminat ödemeyi garanti etmişti. Fa-
kat bütün bunların hepsi boşunaydı. O dönemde kendisine gelen yüzba-
şı G. Lilingreyn’e, Abılay, açıkça Orenburg veya başka bir şehre sadece 
“istedikleri ordu verilseydi gideceğini, bu olmadan sadece yemin değil63 
hanlık emarelerini de istemediğini”64 bildirmiştir. Abılay resmi olarak bu 
törene gidemeyeceğini Kırgızlara karşı yapılacak saldırı hazırlığını ileri 
sürerek açıklamıştır.65 
                                                           
61 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 127-128. 
62 Valihanov, “İstoriçeskie Predaniya O Batırah XVIII v.” // Sabraniye Saçineniy…, T.1, s. 
218; Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 128. 
63 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 129. 
64 Kazahsko-Ruskie Otnoşeniya v XVIII-XIX vekah…, s. 96; Suleymanov - Moisyeyev, İz İsto-
rii Kazahstana…, s. 130. 
65 Kazahsko-Ruskie Otnoşeniya v XVIII-XIX vekah…, s. 100; Suleymanov - Moisyeyev, İz İs-
torii Kazahstana…, s. 130. 
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Abılay, iktidarının güçlenip, askerlerinin sayıca arttığı dönemde Kır-
gızlar üzerine yürümeye karar vermiş ve 1774’de kalabalık ordusuyla 
Kırgızlara saldırmıştı. Çu nehrinin yanında Kırgız lideri Ateke’nin asker-
leriyle mücadele ettiği savaşta Kırgızlar yenilgiye uğramışlardı. İle’de bu-
lunan Çin Çarı’nın yardımcısı Eletu bu olayı şöyle anlatmıştı. 

“Abılay ve Ebu’l-feiz kalabalık ordusuyla Karabaldan’da Burutlarla 

(Kırgızlar) savaştı. O bu savaş sonunda Kırgız halkını, mal-mülkünü 

götürdü. Burutlardan Ateke gibileri Talas’a kadar geldiler, fakat ye-

nilip binden fazla askerleri öldürülüp binden fazla askeri de esir alın-

dı. Kazaklar böylece intikamını aldılar.” 

Çokan Valihanov’un da “Onun (Abılay’ı kastediyor) aldığı esirler o ka-
dar çoktu ki, şu anda onlar iki nahiyede oturuyorlar, onlara yeni Kırgızlar 
ve Baykırgızlar denilmekte” diye yazdığı ifade edilmektedir.66 

Önceden beri Kırgız kabilelerini kendi himayesine bağlama, Orta Cüz 
Hanı’nın stratejik amaçlarının en önemlilerinden biri idi. Abılay’ın kâtibi 
Mulla Yaguda Usmanov’un 1779 yılındaki açıklamalarından anlaşıldığı-
na göre Çarlık yönetimi, Abılay’ın “kendine bağlı bütün Kırgız-kaysakları 
toplayarak kendini dinlemeyen Kırgızları bastırmaya gittiğini ve orada üç 
yıl veya onların bastırılmasına bağlı olarak tamamen orada yaşamak ni-
yetinde olduğunu”67 öğrenmişti. 1779 yılının baharında Abılay, kendisiy-
le hem fikir olan kişileri toplayarak Türkistan’a yöneldi. O yılın sonunda 
Abılay’ın otağında bulunmuş olan Başkır yaşlı ileri geleni K.Kazanbayev 
Petersburg’a şu bilgileri getirmiştir: Abılay, “Kırgız-Kaysaklardan 4000 
kişi, kendi beş oğlu ve iki karısıyla birlikte Küçük Buhara’da bulunan dağ-
larda göçebelik yapan Kırgız diye adlandırılan halka doğru hareket etti… 
Ve kendi kalacağı yerin Türkistan şehri olmasını istedi…”68 

Taşkent ve Hojent’i ele geçiren ve Taşkent halkından vergi almaya 
başlayan Abılay’ın savaşları kazanması otoritesini arttırdı. Feodaller on-
dan korktukları için oğullarını gönderip kendilerinin ona bağımlı olacak-
larını söylediler. Öyle ki Talas bölgesinden Karakalpaklar da bağımlı ol-
dular. Ulu ve Orta Cüz’lerin birçok kabilelerini oğullarına paylaştırıp ver-
di, kendisi ise Türkistan’a yerleşti.69 

1780 yılının Baharında Abılay kendi çadırları ile birlikte Taşkent do-
laylarına göç etti. Ticaret için Semipalatin’e gidenler şunları anlatmışlar-
dır; Abılay Han, 

“Taşkent’den altı gün uzaklıkta olan dağlardan çıkan Talas nehri ci-

varında bulunmakta idi… burada, dağlarda göçebelik yapan Dikih 
                                                           
66 Mukametkanülı, Tarihi Zertteuler, s. 71-72. 
67 Kazahsko-Ruskie Otnoşeniya v XVIII-XIX vekah…, s. 96. 
68 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 131. 
69 Mukametkanülı, Tarihi Zertteuler, s. 72. 
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Kırgızlarını himayesi altına almak için bulunmakta idi… yanında 200 

kişiden daha fazla olmayan bir birlik vardı ki bu birliğin büyük bir 

bölümü de o yerde ekincilik yapmakta olan Türkmen, Kalmık ve ben-

zeri esir alınan halklardandı.”70 

1780 yılının Sonbaharında Abılay ağır bir şekilde hastalanarak Taş-
kent dolaylarında öldü. Cenazesi Türkistan’a getirilerek burada büyük 
bir saygıyla Hoca Ahmed Yesevi’nin türbesine defnedildi.71 

Sultan Vali, Sibirya Kolorduları Komutanı Korgeneral N.G. Ogarev’e, 
babasının ölümünü bildirdiği mektupta şunları yazmıştır: “Babam, akın 
sırasında üzerine musallat olan hastalıktan dolayı 69 yaşında öldü. O 
Rusya’ya sadık idi ve 50 yıl hizmette bulundu.”72 

Abılay’ın öldüğü bilgisini alan Dış İşleri Kurulu, Orenburg Valisi Hva-
bulov’a ve Ogarev’e, Ebu’l-feiz’in Orta Cüz’e han seçilmesi için gerekenin 
yapılması hususunda emir gönderdi. Çarlık yönetimi tarafından, Kazak 
yönetiminin başına geçecek birinin Rusya’ya iyi niyet besleyen biri olma-
sı gerektiği ve seçilecek hanın, halkın içerisinde gücü olan biri olması 
hususunda gayret gösterilmesi istendi. Bununla birlikte Rusya’da, eski 
faaliyetlerine göre Abılay’ın akrabası Ebu’l-feiz’in han olması uygun gö-
rülmektedir. Eğer Ebu’l-feiz buna karşı çıkarsa veya O, Kırgızların ço-
ğunluğu tarafından sevilmiyor, ya da istenmiyorsa o zaman onun adaylı-
ğı için kesinlikle ısrarcı olunmayacaktır. Hanlık seçimi konusunda Çarlı-
ğın aslında temel amacı; Kazak yöneticilerinin seçtiği hanın onanması 
için Rus Sarayına gönderilmesini sağlamaktır.73 

Dış İşleri Komisyonunun emrini yerine getiren Ufa ve Simbir Genel 
Valisi General Yakobi, Orta Cüz Kazak yöneticilerine, İmparotiçe’nin aşa-
ğıda belirtilen isteklerini bildirmek üzere Troits sınır gümrüğü müdürü 
Çuçalov’u gönderdi: “Ölen Abılay Han’ın yerine herkesin rızası ile uygun 
başka bir kişinin seçilmesi ve seçen kişilerin, kimi seçerlerse seçsinler se-
çilen kişinin hanlığının onanması için özel elçilerini onay isteğiyle Majeste-
lerinin sarayına göndermelidirler.”74 

Fakat Çuçalov, Orta Cüz’e geldiğinde yeni han için yapılacak olan se-
çimin yapıldığını öğrendi. Yaşlı ileri gelenleri ona şunu bildirdiler:  

“Her şeyden önce milli geleneklere uygun olarak onlarda (kazaklar), 

Orta Orda’nın sultanları, yaşlı ileri gelenleri ve bütün halkın ortak ka-

rarına göre hanlık seçimi yapıldı. Bunun için bu karar Çarlık Ferman-
                                                           
70 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 132. 
71 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 132-133; Çokan Velihanov, Abılay’ın 
1781 yılında öldüğünü belirtmektedir. Bkz. Valihanov, Sabraniye Saçineniy…, T.1, s. 429-
430; Mukametkanülı, Tarihi Zertteuler, s. 72; İstoriya Kazahskaya SSR…, T.3, s. 82’de, Abı-
lay’ın 1781 yılında 69 yaşında öldüğü belirtilmektedir. 
72 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 133. 
73 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 133. 
74 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 133-134. 
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dan daha önemli ve geçerlidir. Hanlık seçiminin yapılmasının nedeni, 

halk arasında kargaşalık ve kötü olayların olmaması, aynı zamanda 

Hanın sarsılmaz bir şekilde huzuru ve sessizliğe kavuşması içindir. 

Bu nedenle hanlığa, ortak kararla Vali Sultan seçildi. Onun, han ola-

rak seçilmesinin nedeni ise ölen Abılay’ın büyük oğlu olması ve her 

zaman babasının yanında olması, dolayısı ile onu iyi anlamış olması 

ve Kırgız-Kaysakları en iyi şekilde yönetmeyi ondan iyi bir şekilde 

öğrenmiş olmasıdır.”75 

Abılay’ın cenaze yemeğinde beş bin kişiden fazla kişi toplandı. Mev-
lid? Okundu.76 Bu sırada yeni hanın seçimi de yapılmıştı. Cuma günü 
sultanlar ve Orda’nın yaşlı, hatırı sayılır ileri gelenleri bozkıra çıktılar. 
Onlar burada kendi eski geleneklerini uygulayarak seçimi tekrarladılar; 
Taşkent’ten getirilen ahun ve diğer din adamları dua ve Kuran okudular. 
Kuran okunduktan hemen sonra Vali Sultan’ı beyaz keçe üzerinde kal-
dırdılar. Bundan sonra da onu aşağı indirip üzerindeki gömleğinin dışın-
daki elbiselerini çıkardılar. Bu törenin hatırası için üst elbiselerini sul-
tanlar aldılar. İç çamaşırlarını ise küçük parçalara bölüp yaşlı ileri ge-
lenlerine ve Kırgızlara dağıttılar ve Vali’ye özel hazırlanmış hanlık elbise-
sini giydirdiler. Böylece yeni Han’ı ata bindirip, mutlu naralar atarak 
kendisi için özel süslenmiş çadıra götürdüler. Orada oturtarak onu kut-
ladılar. Bu kutlamalar yedi gün sürdü. Çeşitli oyunlar oynayarak eğlen-
diler. Yanlarında getirdikleri hayvanları yediler ve kımız içtiler. Seçim sı-
rasında yeni Sultanın kardeşi olan sultan Çingiz’in, elçi olarak Çin Sara-
yına gönderilmesine karar verildi.77 Çin hükümetinin Tabagatay’daki 
yardımcısı, Sultan Vali’ye bir mektup gönderdi. Mektupta; “Senin baban 
Abılay’ın hastalığından dolayı vefat ettiğini duyan Çar çok üzgün. Sen es-
kiden Bijin’e gidip Çar’la görüşme yapmışsın. Çar, Abılay’ın büyük oğlu 
Hanlığı yönetebilir diye Ambı’yı gönderip, babasının ölüm töreninden son-
ra idareye geçmesini buyurdu”78 denilmekteydi. Bu ifadeler de gösteriyor 
ki Çin hükümeti de Abılay’ın oğlu Vali’nin Han olarak seçilmesini kendi 
çıkarları bakımından uygun bulmuştur. 

Çin yöneticileri Abılay’ın vefatını ve Kazak soyluları tarafından yeni 
han olarak Sultan Vali’nin seçildiğini öğrendikten sonra aceleyle bir elçi-
lik heyetiyle birlikte 30 deve yükü zengin hediyeler gönderdiler. Aynı za-
manda bozkırda Abılay adına şatafatlı bir yemek verdiler. Bu sırada Rus 
sarayına Sultan Vali’nin resmi olarak hanlığa getirildiğini bildirmek üze-
re Sultan İşim gönderildi. 
                                                           
75 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 134; İstoriya Kazahskaya SSR…, T.3, 
s. 82. 
76 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 134. 
77 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 134-135. 
78 Mukametkanülı, Tarihi Zertteuler, s. 72. 
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Elbetteki Bozkırda Orta Cüz’deki hanlık için Sultan Vali’nin dışında 
başka kişilerde vardı. Bu kişiler Ebu’l-membet’in oğlu Ebu’l-feiz, Sultan 
Barak’ın oğlu Dair, Sultan Saltamamet’in oğlu Urus ve diğerleri. Fakat 
bunların, verilen bilgilere göre han olmayı reddettikleri anlaşılmaktadır.79 

16 Ağustos 1781 yılında İmparotoriçe II. Yekaterina, Abılay’ın büyük 
oğlu Vali’nin Orta Cüz Hanı olarak resmi olarak tanınması isteğini onay-
ladı.80 Sultan Vali’nin Orta Orda’ya Han olarak tayini hakkında 25 Şubat 
1782 tarihinde Kazak Yönetimine Çarlık Yönetimi tarafından gönderilmiş 
olan bir belgede, bütün Kırgız-Kaysak Ordası sultanlarına ve bütün hal-
ka, Sultan Valinin Hanlığa tayin edilişi ve sınırda yaşayan halkın Allah’a 
ibadeti için mescit yapılması hakkında bilgi verilmiştir.81 

Abılay’ın ölümünden sonra Orta Cüz Hanı olarak seçilen Sultan Vali, 
otorite sahibi olamadığı için devlet içerisindeki feodal iç savaşları önleyeme-
di ve Abılay’ın ölümünden birkaç yıl sonra devlet tekrardan feodal parçalara 
ayrıldı. Merkezi hanlık iktidarının zayıflaması ve sultanların ve yaşlı ileri ge-
lenlerinin hâkimiyetlerinin güçlenmesi, Çarlık Rusya’ya XIX. yüzyılın 20’li 
yıllarında Orta Cüz’de Hanlık iktidarını ortadan kaldırmanın yolunu açtı.82 

Sonuç 

Bu çalışmada Kazak Türklerinin önemli yöneticilerinden olan Abı-
lay’ın, halkına yaptığı hizmeti ve gelişmelere göre izlediği siyaseti, halkı-
nın ve Ordalarının gelişip güçlenmesi için yaptığı faaliyetlerini ve Onun 
Kazak toplumunda nasıl büyük bir değer kazandığı ele alınmıştır. Kazak 
halkı, Onun Hanlık yaptığı dönemde kelimenin tam anlamıyla ifade et-
mek gerekirse “yaşamla ölüm arası” bir süreç geçirmiştir. XVIII. yüzyılda 
yetişmiş sayılı Kazak Ozanlarından biri olan Abılay Han, Kazakları yö-
nettiği kendi Hanlık Dönemini anlatmaya çalışırken: 

Bılay barsan Kokan bar, Kokandagan aken bar 
Bılay barsan Kalmak bar, küşindi epen almak bar 
Bılay barsan Kıtay bar, capırağındı butay bar 
Bılay barsan Orıs bar, balandı bersen konıs bar. 

Şöyle gitsen kokan var, hükmetmeye çalışan baban var 
Şöyle gitsen Kalmuk var, gücünü ustalıkla almak var 

Şöyle gitsen Kıtay var, yaprağını buda git 
Şöyle gitsen Ruslar var, kızını versen konmak var83 

diyerek, Kazak halkının içine düştüğü sıkıntılı durumu şiirlerine yansıtmıştır. 
                                                           
79 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 135. 
80 Kazahsko-Ruskie Otnoşeniya v XVIII-XIX vekah…, s. 104; Suleymanov - Moisyeyev, İz İs-
torii Kazahstana…, s. 135; İ.G. Andreyev, Opisaniye Sredney Ordı Kirgiz-Kaysakov, Almatı, 
Ğılım, 1998, s. 239. 
81 Materialı Pa İstorii Politiçeskova Stroya Kazahstana, T.1, Alma-Ata, 1960, Belge No: 21, s. 40. 
82 Suleymanov - Moisyeyev, İz İstorii Kazahstana…, s. 135. 
83 “Abılay Han (1711-1780)”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 100, s. 19. 
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XVIII. asrın ilk çeyreğinde Kazak halkı Jungar aristokratların aralık-
sız bir şekilde saldırmalarından dolayı moral çöküntüsü içine düşmüş ve 
Ordalar dağılmışlardı. Abılay, Kazak kabilelerinin bu dağınıklığını topar-
layarak Kazak Ordalarında birlik ve beraberlik şuurunu sağlamış ve Or-
daların ileri gelen hatırı sayılır liderlerinde dayanışma ruhu oluşturarak 
onları birleştirmişti. O, Jungar feodallerini geri püskürtmek için cesurca 
mücadele etti. XVIII. asrın ikinci çeyreğinde Abılay, Orta Cüz’de sultanlık 
makamına seçilip, diplomatik ilişkiler kurup, o dönemdeki Orta Cüz’ün 
Jungar liderleriyle ve Rusya’yla olan karışık ilişkilere daha uygun çözüm 
getirdi ve halkının gelişmesi için birtakım uygulamalar yaptı. 1740’da 
Abılay, Jungarların kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan yararlanıp, 
Kazaklara ait toprakları geri almaya çalıştı. Hatta Jungarlarla olan ilişki-
lerde kazançlı çıkarak, Jungar feodalitesini zayıflattı. Gelişmelere taraf-
sız yaklaşan Çin hükümetinin Jungarların gücünü kırması diğer halkla-
rın güvenliği için iyi oldu. 1760’dan sonra Abılay, Çin hükümetiyle olan 
siyasi ilişkilerinin daha da sıkı olmasına özen gösterdi, bu da ticari iliş-
kilerin gelişmesini ve böylelikle Kazak halkının güçlenmesini sağladı. 

Kazak halkının tarihinde büyük öneme sahip olan siyasi liderlerden bi-
risi de Abılay Handır. Abılay Han, Kazak Hanlığının bağımsızlığını koru-
mada ve onun devamlılığında güç, akıl ve cesaretini sonuna kadar kulla-
nan hatırı sayılır bir devlet adamı olmuştur. Abılay’ın kendi halkının ve or-
dalarının bağımsızlığını çok zor şartlarda koruması, Kalmık, Çin ve Rusya 
gibi kuvvetli devletleri kendisiyle görüşmeye mecbur etmesi, onun diplo-
masiyi çok iyi bilen bir devlet adamı olduğunu göstermektedir. Abılay, ve-
fatına kadar sıradan bir devlet adamı değil, kral ve çarların daima adını 
zikrettiği şahıs olmuştur. Onlar, sürekli bir şekilde dönemin konjoktürel 
yapısı dolayısıyla Abılay’la fikir alışverişinde olmuşlar, Onunla siyasi ve 
ekonomik ilişkilerde bulunmuşlardır. 1760’da Çar memurlarıyla olan bir 
mülakatında memleket durumu hakkında bahis açıldığında Abılay: “Her 
halk, düşüncesine göre yaşasın, Ruslar dâhiliğiyle, Kalmıklar zekâsıyla, biz 
Kazaklar zenginliğimizle”84 diyerek diğer toplumların değerlerine de saygı 
duyduğunu göstermiştir. Abılay, Rusya’nın, Congarya’nın, Çin’in ve Orta 
Asya Hanlıklarının siyasi askeri, iktisadi durumunu daima takip etmiş, 
akıl terazisinde tartarak ona göre kendi siyasetini belirlemiştir. 

Abılay, siyasi ve sosyal olaylara, uluslararası ilişkilere hakikat nazarında 
bakan devlet adamı idi; O, gerek cemiyet içindeki meseleler olsun gerekse 
de devletlerarası ilişkiler olsun onlara gerçekçilik açısından bakarak, bu 
meselelerin çözümü için canla başla uğraşmıştır. Abılay karşılaştığı mesele-
yi meşverete götürmeden önce, iyice tahkik ederek, ona doğru çözüm bul-
mak için çaba harcayan bir yönetim anlayışına sahipti. O, ileri görüşlüğüyle 
beraber sabırlı, dayanıklı bir siyasetçi olup belirlediği hedefe ulaşmada tüm 
sıkıntı ve zorluklara dayanabilmiş bir siyasi deha idi. 
                                                           
84 Sapargaliyev, Abılay Jene Kazak Memlekettıgı, s. 39. 
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GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE 
MALİYE POLİTİKASI UYGULAMALARI: 

TÜRKİSTAN ÜLKELERİ ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Habib YILDIZ* - Dr. Çağatay KARAKÖY** 

Öz 

Bu çalışmada geçiş ekonomileri kapsamında değerlendirilen Türkis-

tan ülkelerinin planlı ekonomik sistemden piyasa ekonomisi sistemine ge-

çerken uyguladıkları maliye politikaları incelenmiştir. Bu ülkelerde uygu-

lanan maliye politikaları ile öncelikle maliye politikalarına etkinlik kazan-

dırılması, mali disiplin ve bütçe dengesinin sağlanması, yeni vergi kay-

naklarının oluşturulması, sağlıklı bir borç yönetiminin oluşturulması, ka-

mu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi ve yeni bir sosyal güvenlik 

sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir. Geride kalan yirmi yılda bu ülke-

lerde uygulanan maliye politikasının sonuçlarına bakıldığında ise belirle-

nen bu hedeflere belli ölçülerde yaklaşıldığı ancak istikrarlı bir ekonomik 

yapının henüz oluşturulamadığı söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Geçiş Ekonomileri, Geçiş Ekonomilerinde Maliye 

Politikası ve Geçiş Ekonomilerinde Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci. 

Abstract 

Fiscal Policy Implementations In Transition Economies: 

Case of Turkistan Countries 

In this study, it is examined that the implementations of fiscal policy 

of the countries which are considered within the scope of the transition 

economies in the Turkistan when they are transmuting planned economy 

system to market economy system. These countries want to reach to the-

se main targets by implementing fiscal policies; to gain efficiency to fiscal 
                                                           
* Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü. 
** Sakarya Üniversitesi Ali Fuat Paşa Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü. 
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policies, financial discipline and ensure budget balance, the creation of 

new tax sources, the creation of a well-functioning debt management, the 

realization of privatization and the creation of a new social security sys-

tem. Looking at the results of the past two decades of implementations of 

fiscal policy in these countries in a certain extent, these goals can be eva-

luated in close to desired goals, but yet it can’t be said that they have a 

stable economic structure. 

Key words: Transition Economies, Fiscal Policy in Transition Econo-

mies and Transition to Market Economy of Transition Economies. 

I. Giriş 

1990’ların başında tüm dünyada planlı ekonomi sistemlerinin başarı-
sız olması ve küreselleşme sürecinin bu yıllarda hızlanması ile birlikte 
birçok eski Sovyetler Birliği üyesi devlet için serbest piyasa ekonomisine 
geçiş süreci başlamıştır. Bu süreçte geçiş ekonomileri iki temel alanda 
mücadele vermiştir. Bunlardan ilki geleneksel olarak geri kalmışlıktan 
kurtulmak ve kalkınmayı gerçekleştirmek, diğeri ise piyasa ekonomisine 
geçişi en az zararla ve en kısa zamanda tamamlamaktır. 

Bu çalışmanın amacı, eski Sovyetler Birliğine bağlı olup da sonradan 
bağımsızlığını kazanan Türkistan ülkelerinden1 Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın geçiş sürecinde 
karşılaştıkları zorlukları ortaya koymak, bunların aşılmasında izlenen 
maliye politikalarının içeriğini ve sonuçlarını tartışmaktır. Bu doğrultuda 
yapılan çalışmada öncelikle, geçiş ekonomilerinin ortaya çıkışı, özellikleri 
ve geçiş sürecinde yaşanan başlıca ekonomik sorunlar ele alınmıştır. Da-
ha sonra Türkistan ülkelerinde devletin yeni ekonomik görevleri ve bu 
süreçte uygulanan para ve maliye politikaları incelenmiştir. Son bölüm-
de ise bu ülkelerin uyguladıkları para ve maliye politikaları sonucunda 
ortaya çıkan ekonomik performansın değerlendirilmesi yapılmıştır. 

II. Geçiş Ekonomisi Kavramı ve Kapsamı 

A. Geçiş Ekonomisi Kavramı 

Geçiş ekonomisi kavramı, piyasa ekonomisini oluşturmaya çalışan 
ekonomiler için kullanılan bir tanımlamadır. Bu kavram birçok geliş-
mekte olan ülkeyi kapsamaktadır. Ancak bu kavramının yaygın olarak 
kullanılmaya başlanması daha çok Sovyetler Birliğinin dağılmasından 
sonra söz konusu olmuştur.2 1990’ların başlarında yaklaşık 380 milyon 
                                                           
1 Türkistan; Asya kıtasında Türklerin yurdu manasına gelen büyük bir coğrafyayı ifade 
eder. Öte yandan batı literatüründe Türkistan için Orta Asya kavramı da kullanılmaktadır. 
2 Asuman Altay, “Geçiş Ekonomilerinde Devletin Ekonomik Rolleri, Görevleri ve KOBİ’lerin 
Durumu”, 2002, http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/gecis.pdf, s. 11 ve Maliye 
Araştırma Merkezi Konferansları, Maliye Araştırma Merkezi Yayınları, Yayın No: 86, Kırkbi-
rinci Seri, Yıl: 2002, İstanbul, 2003. 
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nüfusa sahip 25 civarında ülkenin sosyalist sistemin başarısızlığından 
dolayı planlı ekonomik sistemi terk ederek piyasa ekonomisi sistemine 
geçmeye çalışması bu kavramın sık sık gündeme gelmesine ve kullanıl-
masına yol açmıştır. Planlı ekonomik sistemden piyasa ekonomisi siste-
mine geçiş çoğu zaman uzun bir süreç aldığı için bu ülkelere hala geçiş 
ekonomileri adı verilmektedir.3 

Literatürde geçiş kavramı yerine zaman zaman dönüşüm kavramının 
kullanıldığı görülmektedir. Ancak bu iki kavram kültürel, ekonomik ve 
politik unsurları bakımından farklı anlam taşımaktadır. “Geçiş” belirli 
bir başlangıç noktasından, bilinen bir son noktaya doğru eylemli bir sü-
reci ifade ederken; “Dönüşüm”, uzun dönemli olarak politik sistemler 
arasındaki yakınlaşmanın ve teknolojik değişimin bir sonucu olarak, 
ekonomik ve politik bakımdan sistematik ve sürekli bir değişimi ifade et-
mektedir. Bu nedenlerden “dönüşüm” insan faaliyetlerinin sonucudur 
ancak insanın bilinçli bir eseri değildir.4 

Öte yandan geçiş ekonomilerinin söz konusu dönüşüm süreci, dünya-
da küreselleşme ve liberalleşme politikalarının arttığı bir döneme denk gel-
miştir. Böyle olunca bu ülkeler bir taraftan serbest piyasa ekonomisini te-
sis etmeye çalışırken, diğer taraftan küreselleşmeye adapta olarak, ekono-
milerini söz konusu normlara uygun hale getirme çabası içine girmiştir.5 

Geçiş ekonomisi kapsamında yer alan ülkelerin birçoğu birbirinden 
farklı piyasa ekonomisi deneyimleri geçirmektedir. Ancak hemen hepsin-
de görülen bazı ortak paydalar söz konusudur. Bu paydalardan bazıları: 
yoksulluk, az gelişmiş altyapı, güçlü ve katı bir komuta sistemi ile han-
tal yapıda oluşmuş olan kamu sektörünün yol açtığı problemlerdir.6 

B. Geçiş Ekonomisi Kapsamında Yer Alan Ülkeler ve Sınıflandırılması 

Geçiş ekonomileri kapsamında yer alan ülkeler birbirleriyle benzeyen 
özellikleri nedeniyle diğer ülkelerden farklılıklar göstermektedir. Bu özel-
liklerine göre de bu ülkeler başlıca üç grupta toplanarak sınıflandırılabilir. 

Birinci sınıflandırma türünde başlıca kriter coğrafik yakınlık veya böl-
gesel özelliklere göre ülkelerin gruplandırılmasıdır. Bu sınıflandırmaya 
göre geçiş ekonomisi ülkeleri aşağıdaki gibi dört grupta toplanabilir;7 
                                                           
3 Mehmet Balcılar, “Geçiş Ekonomilerinin Büyüme Etkinlilerinin Bir Değerlendirilmesi”, Kü-
reselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-
versitesi Yayınları: 29, Kongre Dizisi: 3, Bişkek-Kırgızistan, 02-04 Mayıs 2002, s. 89. 
4 Betül Yücel Dural, Geçiş Ekonomileri: Plandan Piyasaya, Beta Yayınevi, s. 36, İstanbul, 2007. 
5 Mustafa Miynat, “Geçiş Ekonomilerinde Yeniden Dağılım ve Yoksulluk”, Proceedings of 
First International Conferance on The Fiscal Policies In Transition Economies, Kyrgz-Turkish 
Manas Universty Departman of Public Finance, Kyrgyz-Turkish Manas University Publicati-
on, No: 56, Conferance Series, No: 5, s. 346, Bishkek, 2004. 
6 Altay, s. 11-12, 2002. 
7 Zeynep Arıkan, “Geçiş Ekonomilerinde Mali Disiplin”, Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri 
Uluslararası Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları: 29, Kongre Di-
zisi: 3, Bişkek-Kırgızistan, s. 210, 02-04 Mayıs 2002. 
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i. Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri: Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatis-
tan, Çek Cumhuriyeti, Makedonya, Macaristan, Romanya, Slovak Cum-
huriyeti ve Slovenya. 

ii. Baltık Cumhuriyetleri: Estonya, Letonya ve Litvanya. 
iii. Bağımsız Devletler Topluluğu (Eski Sovyet Ülkeleri): Azerbay-

can, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Mol-
dova, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna (bu grup içinde 
yer alan ülkelerin bir kısmı da kendi aralarında Türkistan ülkeleri olarak 
da gruplandırılmaktadır. Bu ülkeler; Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, 
Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan’dır). 

iv. Asya’daki Geçiş Ekonomileri: Çin, Kamboçya, Laos Halk Cum-
huriyeti, Vietnam. 

Geçiş ekonomisi kapsamında yer alan ülkeler ikinci olarak piyasa 
ekonomisine geçiş süreci ve seçmiş oldukları yöntemler açısından sınıf-
landırılabilir. Geçiş ekonomilerinin her biri ekonomik geçiş uygulamala-
rında gerekli ekonomik değişiklikleri yapmada farklı performans sergile-
miştir. Bunun da nedenlerinden biri, geçiş ekonomilerinde coğrafik, eko-
nomik, nüfus, doğal kaynaklar açısından önemli farklılıklara sahip ol-
masıdır. İkinci bir neden ise bu ülkelerin dışsal baskı ve fırsatları ile uy-
guladıkları iktisat politikalarının farklı özellikler göstermesidir. Bu şekil-
de bir ayrımda ise geçiş ekonomisi ülkeleri iki grupta toplanabilir;8 

i. Dönüşüm sürecini tamamlamış ve Avrupa Birliği adaylığına ka-
dar gelmiş olan ülkeler: Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Baltık Cum-
huriyetleri. 

ii. Mülkiyet haklarının korunması ile uygulanması konusunda te-
reddütleri olan ve mali piyasaların istenen düzeyde gelişmediği ül-
keler: Bağımsız Devletler Topluluğu ve Güney-Doğu Avrupa Ülkeleri. 

Üçüncü olarak geçiş ekonomisi ülkeler demokratikleşme ile piyasa re-
formlarının başarısı arasında ilişki kurmalarına göre sınıflandırılabilir. 
Buna göre tam demokratik ülkeler gelişmiş piyasa reformları uygular-
ken, yarı demokratik ülkeler sınırlı reform programları izlemiştir. Dikta-
törlük veya askeri ve sivil otoritenin egemenliğine boyun eğmiş ülkeler 
ise reform programlarında başarısız olmuştur. Bu grupta yer alan ülke-
ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir;9 

i. Reformcu Ülkeler: Macaristan, Slovakya, Litvanya, Letonya, Polon-
ya, Estonya, Çek Cumhuriyeti. 

ii. Ilımlı Reformcu Ülkeler: Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan, Bul-
garistan, Ermenistan, Moldova, Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve Roman-
ya. 
                                                           
8 Haluk Egeli, “Geçiş Ekonomilerinde Mali Saydamlık”, Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri 
Uluslararası Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları: 29, Kongre Di-
zisi: 3, Bişkek-Kırgızistan, s. 257, 02-04 Mayıs 2002. 
9 Dural, s. 44, 2007. 
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iii. Sınırlı Reformcu Ülkeler: Türkmenistan, Beyaz Rusya, Özbekis-
tan ve Tacikistan. 

C. Geçiş Stratejileri 

Sovyet sisteminin çöküşünden sonra, planlı ekonomiden piyasa eko-
nomisine geçiş yolu veya yöntemi konusunda genel olarak iki yaklaşım 
belirmiştir. Birincisi, Uluslararası Para Fonu (International Monetary 
Fund-IMF) ve Dünya Bankası tarafından geliştirilen ve “Şok Terapi” diye 
adlandırılan yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre ekonominin yeniden yapı-
landırılması için uygulanacak bütün mikro ve makro politikaların hızlı 
bir biçimde uygulanması gerekmektedir. 

Şok terapi politikaları; fiyat liberalizasyonu, hızlı özelleştirme ve ka-
mu mali açıklarını azaltmak yoluyla makro ekonomik istikrarı sağlamak 
gibi üç temel unsura dayanmaktadır. Bu yaklaşım, serbest piyasa eko-
nomisi koşullarını hazırlayacak reformların en kısa sürede gerçekleştiril-
mesini öngörmektedir. Aynı zamanda toplumun yapısında piyasa ekono-
misinin gerektirdiği politik ve ideolojik değişikliklerin gerçekleştirilmesi 
büyük önem arz etmektedir. Bu yaklaşım, ekonomiye tüm devlet müda-
halelerini ve bunun sonucu ortaya çıkan olumsuzlukları hızlı bir şekilde 
gidermeyi amaçlamaktadır.10 Bu yaklaşımı benimseyen ülkelerin başın-
da Türkistan ülkeleri gelmektedir. Ancak bu yöntem uyguladıktan kısa 
bir süre ülkelerin çoğunda büyük ölçekte firma iflasları, işsizlik ve sosyal 
dengesizlik artmıştır.11 

İkinci yaklaşım ise geçiş sürecinin hızı ve sonuçlarıyla ilgilenmeyen 
fakat ekonominin yeniden yapılandırılmasını, reformların uygulanmasını 
“Aşamalı” bir biçimde gerçekleştirmeye çalışıldığı yöntemdir. Bu nedenle 
de bu yönteme “Aşamalı strateji” adı verilmektedir. Bu yaklaşımda, bazı 
sektörler piyasa ekonomisine göre yeniden yapılandırılırken, bazı sektör-
ler merkezi planlamanın etkisi altında kalmaktadır. Başka bir ifade ile 
aşamalı reform yaklaşımını benimseyen ülkelerde devlet, piyasa ekono-
misini destekleyerek temel kurumlar oluşturuluncaya kadar stratejik 
sektörleri elinde tutmuştur. Bu yaklaşımı benimseyen ülkelerin başında 
ise Çin, Vietnam, Kamboçya, Loas gibi ülkeler gelmektedir.12 

Günümüzde geçiş ekonomilerinin geldiği noktaya bakıldığında, hem 
şok terapisinin hem de aşamalı geçişin bir arada uygulanması gerektiği 
görüşü ağırlık kazanmıştır. Başka bir ifade ile genel olarak makro ekono-
mik istikrarın hızlı sağlanması, yapısal reformların ise daha yavaş ve 
aşamalı olarak yapılmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı kabul edil-
mektedir. 
                                                           
10 Dural, s. 37-38, 2007. 
11 Miynat, s. 346, 2004. 
12 Dural, s. 37, 2007. 
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D. Geçiş Ekonomisi Ülkelerinde Ortak Amaçlar 

Geçiş ekonomilerinin dönüşüm sürecinde gerçekleştirmeye çalıştıkla-
rı amaçlar bazı ortak özellikler göstermektedir. Buna göre geçiş ekonomi-
lerinin dönüşüm süreci şu ortak özellikleri kapsamaktadır;13 

i. Ekonomik faaliyetlerin, fiyatların ve piyasa işlemlerinin serbestleşti-
rilmesi ve bunların sağlanabilmesi için gerekli olan kaynakların etkili bir 
şekilde kullanılması, 

ii. Makro ekonomik istikrar için piyasa merkezli enstrümanların doğ-
rudan geliştirilmesi, 

iii. Özelleştirme yoluyla etkili bir işletme yönetiminin ve ekonomik ve-
rimliliğin sağlanması, 

iv. Sıkı bütçe politikasının uygulanması, mali disiplinin sağlanması, etkin 
bir maliye politikasının uygulanması ve yeni gelir kaynaklarının bulunması, 

v. Hukukun üstünlüğü, piyasa giriş düzenlemelerinin saydamlaştırıl-
ması ve mülkiyet haklarının korunması için gerekli olan kurumsal ve ya-
sal çerçevenin oluşturulması. 

E. Geçiş Sürecinde Karşılaşılan Temel Sorunlar 

Geçiş ekonomisi kapsamındaki ülkelerin geri kalmışlığının en önemli 
nedenlerinden biri ekonomik sistemle ilgilidir.14 Özel sektör, özel mülki-
yet ve özel sermaye birikiminin hiç olmadığı veya çok az olduğu, zihinle-
rin piyasa yerine devlet mekanizmasına alışık olduğu, rekabet, verimli-
lik, teknolojik değişim gibi kavramların önemsiz görüldüğü, altyapının 
büyük ölçüde eskidiği, basit tüketim maddelerinin arzının bile yetersiz 
kaldığı bir noktadan hareket eden geçiş ekonomileri bu açıdan aşılması 
zor ve zaman alan çeşitli engellerle karşı karşıya kalmıştır.15 Geçiş eko-
nomilerinin geçiş sürecinde karşılaştıkları bu temel sorunlar birkaç baş-
lık altında incelenebilir.16 

1. Etkin Kamu Yönetiminin Oluşturulamaması 

Planlı ekonomisinden piyasa ekonomisine geçmeye çalışan geçiş eko-
nomisi ülkelerinde doğal olarak etkin bir kamu yönetimi oluşturulama-
                                                           
13 Habib Yıldız, “Geçiş Ekonomilerinde Dönüşüm Süreci ve Mali Reformlar”, Proceeding of 
the First International Manas University Conference in Economics on the “Recent Economic De-
velopment and Problem in the Transition Economics, Kyrgyz-Turkish Manas University Depar-
ment of Public Finance, Publication No: 61, Conference Series No: 6, Bishkek-Kryryzstan, 
23rd-24 th September 2004, s. 539-540; Egeli vd. s. 256, 2002. 
14 Metin Meriç, “Geçiş Ekonomilerinde Mali Reformlar Kırgızistan Cumhuriyeti İçin Ders-
ler”, Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Ma-
nas Üniversitesi Yayınları: 29, Kongre Dizisi: 3, Bişkek-Kırgızistan, s. 330, 2-04 Mayıs 2002. 
15 Harun Bal, “Geçiş Ekonomilerinde Ekonomik Performans ve Yatırım İklimleri Üzerindeki 
Gelişmelere Bir Bakış”, Proceedings of First International Conferance on The Transition Coun-
tries on the way of Transforming Into Market Economies, Kyrgz-Turkish Manas Universty De-
partman of Economics, Kyrgyz-Turkish Manas University Publication No: 50, Conferance 
Series No: 4, s. 66, Bishkek, 2003. 
16 Yıldız, s. 541, 2004. 
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mıştır.17 Bu nedenle bu ülkelerde kamu yönetiminde etkinliğin sağlana-
maması önemli bir sorun teşkil etmektedir. Özellikle gelişmenin planlan-
masında, ulaştırma, haberleşme, enerji, eğitim ve sağlık gibi altyapı hiz-
metlerinde, vergi sistemi ve vergi toplama düzeninde, bütçe ve program 
alanında ve finansal yönetimde kamu kesiminde etkinliğin oluşturula-
madığı kendini açıkça göstermektedir. Bu ülkelerde kamu yönetiminde 
etkinliğin sağlanamamasına neden olarak gösterilen belli başlı faktörler 
aşağıdaki gibi belirtilebilir;18 
 Devlet memurlarının devlete olan sadakat ve güven duygularının 

yeterince güçlü olmaması, 
 Memur maaşlarının düşük olması, 
 Yönetim eyleminin hukuka ve yasalara uygunluğunun çoğu za-

man tartışma götürmesi, 
 Aşırı merkeziyetçilik, yetki ve sorumlulukların açık bir biçimde 

yapılmaması, 
 İyi eğitilmiş ve yetişmiş kadroların ve gerekli eğitim olanaklarının 

eksikliği, uzmanlığın desteklenmemesi ve yönetim kademelerinin irras-
yonel ve aşırı bir biçimde istihdam edilmesi. 
 Gerek aşırı merkeziyetçilik ve devlet müdahalesi gerekse etkin ol-

mayan kontrol mekanizmaları sonucunda, hemen tüm kamusal alanlar-
da neredeyse olağan karşılanan yolsuzluklar. 

Bu sorunların hemen hepsi farklı ölçülerde de olsa geçiş ekonomile-
rinde görülmektedir. Geçiş sürecinin başlamasından itibaren yirmi yıllık 
süre geçmesine rağmen birçok geçiş ekonomisinde, etkin bir kamu yöne-
timi hala oluşturulamamıştır. Geçiş ekonomilerinin küreselleşme süre-
cinde bu yapıda bir kamu sektörünü muhafaza ederek kalkınmaya çalış-
masının kolay olmayacağı tüm çevrelerce kabul edilmektedir. Üstelik ka-
mu yönetimi özel girişim karşısında hala pozitif bir tutum içinde de de-
ğildir. Bu ülkeler özel girişimsel faaliyetlerine geniş bir serbesti tanı-
mak yerine, onların hareket alanlarını sınırlayacak çok fazla bürokra-
tik sınırlama ve engeller koymaktadır. Bundan dolayı kamu yöneti-
minde yaşanan bu sorunlar ve etkinsizlikler genel anlamda piyasa 
ekonomisine geçişin önünde ciddi ve önemli engeller olarak görülmek-
tedir.19 

2. Hukuksal Düzenin Oluşturulamaması 

Geçiş ekonomilerinin, bireysel temel hak ve özgürlükleri geliştirmeleri 
ve piyasada rekabet ortamını hazırlamaları büyük ölçüde hukuksal ve 
kurumsal bir düzen sağlayabilmeleriyle mümkün olacaktır. Sağlıklı hu-
                                                           
17 Meriç, s. 133, 2002. 
18 Mehmet Yüce, “Kırgız Cumhuriyetinin Serbest Piyasa Ekonomisine Uyum Sorunu”, 2004, 
http//www.isguc.org.are_view.php?ex=192, s. 6. 
19 Yüce, s. 6, 2004; Yıldız, s. 542, 2004. 
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kuksal düzenlemelerin oluşturulamadığı veya ihlal edildiği durumlarda 
piyasa ekonomisine işlerlik kazandırılması çok güç olacaktır.20 

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra geçiş ekonomilerinde hukuk 
sistemi ve kamu düzeni tamamen çökmüş ve bunun yerini kaos ortamı 
almıştır. Ancak zamanla bu ülkelerde uluslararası kuruluşların da des-
teğiyle, ekonomik ve toplumsal alanda birçok yasa yürürlüğe girmiş ya 
da mevcut yasalar revize edilmiştir. Böyle olmakla birlikte hukuksal ve 
kurumsal düzenin oluşturulması sürecinde birçok sorun yaşanmıştır.21 
Ancak bu ülkelerde karşılaşılan en öncelikli sorunlardan biri, yürürlüğe 
konan yasaların, uygulamada karşılaşılan sorun ve koşulların değişmesi 
gibi gerekçelerle, sık sık değiştirilmesi ya da aynı yasaların farklı kişiler 
tarafından farklı yorumlanıp uygulanmasıdır. Bu durum ise bir taraftan 
ticari aktiviteleri zorlaştırmakta ve hatta vergiden kaçırmayı teşvik et-
mekte, diğer yandan ise küçük ve orta ölçekli işletmeler için belirsizlik 
yaratmaktadır.22 

Öte yandan nüfusun büyük çoğunluğunun yeni hukuksal ve kurum-
sal düzenin ortaya koymuş olduğu şartlara alışamaması bir başka sorun 
olarak kabul edilmektedir. Bu da ülke vatandaşlarının çoğunluğunun 
şaşkınlığına ve siyasi ilgisizliğine neden olmaktadır. Oysa piyasa ekono-
misinin toplumun tüm üyelerinin aktifliği ve girişimciliği ile ayakta kala-
bileceği ve girişimci ruhunun herkese hakim olması gerektiği bilinmekte-
dir. Bu yüzden geçiş sürecinin başarılı olabilmesi için bu ülkelerde başa-
rılı bir hukuk düzenin oluşturulması ve vatandaşların sisteme uyumu-
nun sağlanması gerekmektedir.23 

3. Ekonomi Politikalarında Sürekliliğin Sağlanamaması 

Geçiş ekonomileri için uygulanacak ekonomik model kuşkusuz piya-
sa ekonomisidir. Ancak, başta Türkistan ülkeleri olmak üzere birçok ge-
çiş ekonomisinde piyasa ekonomisi kavramı sosyal ve ekonomik sorun-
lar nedeniyle karma ekonomik sistem olarak algılanmıştır.24 Merkezi 
planlama mekanizmasının hakim olduğu bu ekonomilerde böyle bir an-
layış geçiş sürecinde normal kabul edilmektedir. Ancak birçok geçiş eko-
nomisinde hala devlet yapısı içinde devletçiliğin gerektiği yönünde kana-
atler vardır. Özellikle geçiş sürecince yaşanan ekonomik krizler liberal-
leşme fikrinde bazı sapmaların yaşanmasına neden olmuştur. Piyasa 
                                                           
20 Yüce, s. 6, 2004. 
21 Murat Çokgezen-Jale Çokgezen ve G. Berna Özcan, “Kırgızistan Ekonomisinde Belirsizli-
ğin Kaynakları”, Proceedings of First International Conferance on The Fiscal Policies In Transi-
tion Economies, Kyrgz-Turkish Manas Universty Departman of Public Finance, Kyrgyz-Tur-
kish Manas University Publication No: 56, Conferance Series No: 5, s. 542-543, Bishkek, 
2004. 
22 Çokgezen vd., s. 192, 2004. 
23 Yüce, s. 6, 2004. 
24 Yıldız, s. 543, 2004. 
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ekonomisine geçiş sürecinde yaşanan bu zorlukların kaynağını piyasa 
ekonomisi olarak görmek, geçiş sürecinin başarısını önemli ölçüde en-
gellemektedir.25 

4. Ekonomik Altyapıdan Kaynaklanan Sorunların Çözüme 
    Kavuşturulmasının Zaman Alması 

Öncelikle planlı ekonominin üretim yapısı piyasa ekonomisinin talep 
yapısına uygun değildir. Tüketicilerin ve özel yatırımcıların tercihleri po-
lit büronun tercihlerinden farklıdır, dolayısıyla nihai talep ve üretim ya-
pısı da farklıdır. İkinci olarak bu ülkelerde sermaye mallarının yapısı da 
farklıdır. Eski endüstriler terk edilirken yeni endüstriler kurulmaktadır. 
Üçüncü olarak rekabete maruz kalan birçok fabrika planlı dönemden 
miras kalan maliyetlerle rekabet edememektedir. Üretim verimliliği ge-
reklidir ki, bu çoğu zaman işçilerin işten çıkarılmasına sebep olabilmek-
tedir. Dördüncü olarak sınırlar serbest ticarete açıldığında ekonomi de 
dünya ticaretine entegre olmak zorundadır. Ancak bu durum uluslarara-
sı işçi hareketine ve sonuç olarak işsizliğe sebep olabilmektedir. Beşinci 
olarak fiyatlar, marjinal maliyet ve ücretler iş gücünün marjinal üretim 
değerine adapte edilmelidir. Ancak bu durum birçok insanın canını ya-
kacak gelir dağılımı değişikliklerine sebep olmaktadır. Son olarak daha 
modern makinelerle daha büyük üretim değeri sağlayan işçilerin maaş-
ları, planlı rejim döneminde çalışıp aldıklarından daha yüksek olacak-
tır.26 İşte geçiş ekonomilerinde karşı karşıya kalınan bu sorunların aşıl-
ması ve gerekli ekonomik dönüşümün sağlanması uzun bir zaman al-
maktadır. 

5. Yolsuzluğun Önlenememesi 

Türkistan ülkeleri başta olmak üzere birçok geçiş ekonomisi ülkesin-
de geçiş süreci eski dönem yöneticilerinin inisiyatifiyle yukarıdan aşağı 
empoze edilmiş kararlarla başlatılmış ve sürdürülmüştür. Komünist Par-
ti döneminde etkili ve yetkili olanlar bu süreçte bir gecede kapitalizme 
dönüşümün öncüsü ve savunucusu olmuştur.27 Ancak bu siyasiler ve 
bürokratlar kendi pozisyonlarının sağladığı avantajları hem kendilerine 
hem de başkalarına avantajlar sağlayacak şekilde kullanmıştır. Geçiş 
sürecinde yapılan özelleştirmeler, yeni çıkarılan yasal düzenlemeler bu 
siyasetçi ve bürokratlar için önemli fırsatların kaynağı olarak görülmüş-
tür. Kamu kuruluşlarının çalışanlara satılarak özelleştirildiği durumlar-
                                                           
25 Sıddık Topaloğlu, “Geçiş Ekonomilerinde Çalışma Hayatının Sorunları ve Çözüm Önerili-
ri: Kırgızistan Örneği”, Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu, Kırgı-
zistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları: 29, Kongre Dizisi: 3, Bişkek-Kırgızistan, s. 75, 
02-04 Mayıs 2002. 
26 Dural, s. 55-56, 2007. 
27 Yıldız, s. 543, 2004. 
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da işletmelerin başına işletme dışından, yani işleme ile ilgisi olmayan ba-
zı siyasi bağlantılı kişiler atanmıştır.  

Özetle geçiş ekonomilerinde sürdürülen siyasi ve ekonomik reformlar 
birçok ülkede çıkar gruplarına devletin kurumlarını ve ekonomik politi-
kalarını oluşturma ve sonuçların kendi çıkarları doğrultusunda kullan-
ma olanağı yaratmıştır.28 

III. Geçiş Ekonomilerinde Liberalleşme Çabaları ve Para Politikası 
      Uygulamaları 

1960 ve 1970’li yıllarda başlayan ve günümüzde de gözlemlenen eko-
nomik büyümedeki gelişmeler ve dışa kapalı ekonomilere göre dışa açık 
ekonomilerin başarı performansının giderek yükselmesi, 1980’li yıllarda 
çoğu geçiş ekonomisi ülkelerin liberal iktisat politikalarını benimsemele-
rine neden olmuştur.29 

1990’ların başında Sovyetler Birliğinin çökmesiyle birlikte bağımsızlı-
ğına kavuşan Türkistan ülkeleri de liberal iktisat politikalarını benimse-
yerek devletin ekonomik yapı içinde rolünü değiştirmeye çalışmıştır. Yeni 
ekonomik sistemde devlet, sadece piyasa mekanizması içinde sosyal 
amaçları gerçekleştirmek, kamu sektörünü finanse edebilecek gelirleri 
artırmak, harcamaları verimli alanlara aktarmak, sözleşmelerin uygula-
nabilirliğini güçlendirmek, mülkiyeti korumak ve kamu mallarını üret-
mek durumundadır. Böylesi bir yapıda ekonomik başarının sağlanması 
için öncelikle fiyatların oluşumu ve kaynak dağılımı piyasa güçlerine bı-
rakılmıştır. İkinci olarak özel sektörün büyümenin lokomotifi ve yeni iş 
yaratmanın merkezi haline gelebilmesi için yasal zemin oluşturulmuş-
tur.30 Bu doğrultuda para politikası alanında bir dizi reform yapılmış-
tır. 

A. Bankaların Özelleştirilmesi ve Merkez Bankasının Kurulması 

1990’lı yılların başında bağımsızlığını kazanan Türkistan ülkeleri pa-
ra politikasını yürütmede nispeten etkisiz kalmıştır. Bunun nedeni ise 
bu ülkelerin çoğunun ‘ruble alanında’ bulunmalarından kaynaklanmak-
taydı. Para arzı Moskova’dan belirleniyor ve bu dönemde para politika-
sından söz etmek imkânsız hale geliyordu. ‘Ruble alanında’ bulunan ül-
kelerde görülen hızlı gerileme ve hiperenflasyon olguları ülkelerin maliye 
politikası uygulamalarını etkisiz bırakmış ve bağımsız para politikalarını 
yürütebilmeleri için kendi milli paralarını basmalarını zorunlu kılmıştır. 
                                                           
28 Çokgezen, s. 193, 2004. 
29 Derviş, s. 71, 2006. 
30 Bayram Güngör, “Post-Komünist Geçiş Sürecinde Dünyada ve Orta Asya Türk Cumhuri-
yetlerinde Ekonomik Kalkınma Çabaları ve Sonuçları”, 
     http://www.cesran.org/index.php?option=com_content&view=article&id=627%3Apost-
komuenist-geci-suerecinde-duenyada-ve-orta-asya-tuerk-cumhuriyetlerinde-ekonomik-
kalknma-cabalar-ve-sonuclar&Itemid=150&lang=tr 
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Türkistan ülkeleri de bu dönemde kendi milli paralarını yürürlüğe koy-
muştur.31 

Yapılan bir diğer önemli düzenleme de ülkelerin hepsinde merkez 
bankasının kurulması olmuştur. Bu ülkelerde merkez bankaları piyasa 
ekonomisi çerçevesinde işlevini yerine getirmeye başlamıştır.32 

Öte yandan üretim faktörleri üzerinde özel mülkiyetin olduğu bir sis-
temde, tasarrufların yatırımcılara ve sermaye piyasalarına aktarılması, 
sermaye stoklarının rasyonel değerlendirilmesi, sermaye hareketlerinin 
en karlı şekilde yönlendirilmesi ve finansal varlıkların alınıp satılabilmesi 
için özel bankaların varlığına ihtiyaç vardır. Bu nedenle geçiş ekonomile-
rinde hızla gerçekleştirilen reformların başında bankacılık alanında yapı-
lan düzenlemeler gelmektedir. Bu doğrultuda birçok kamu bankası özel-
leştirilmiş, yabancı bankaların ülkeye girişine izin verilmiştir.33 

B. Fiyatların Serbest Bırakılması 

Geçişin ilk aşamalarında hemen hemen tüm Türkistan ülkelerinde fi-
yatlar serbest bırakılmıştır. Ancak bu adım enflasyonun çok hızlı artma-
sına yol açmıştır. Bu sorunun aşılması için istikrar sağlamaya yönelik 
bir para politikası uygulanmaya çalışılmıştır. Ancak bu konuda uzun sü-
re başarı sağlanamamıştır. Bunun da nedeni uygulanan para politikası-
nın Merkez Bankası tarafından yönetilmesine rağmen, Merkez Bankası-
nın yeterince özerk olamamasıdır.34 

Öte yanda ekonomik politikalar içinde para politikasının yeri ve öne-
mi zaman içinde değişik göstermiştir. Para politikalarının ekonomik poli-
tikalar içerisindeki ağırlığı arttıkça, para politikalarının uygulayıcısı du-
rumunda olan Merkez Bankalarının ekonomi politikaları ile ilgili karar 
süreçlerindeki önemi de artmıştır. Merkez bankaları, para politikası uy-
gulamalarında, belirli hedeflere ulaşabilmek amacıyla değişik araçlar 
kullanmakta, bu araçların etkinliği ise ülkeden ülkeye, ekonomilerin ge-
lişmişlik düzeylerine ve yapısal özelliklerine bağlı olarak önemli farklılık-
lar göstermektedir. Özellikle finansal piyasalara doğrudan ve dolaylı mü-
dahale edilerek çok kısa bir zamanda sonuç alınmaya çalışılmıştır. Yine 
kredi politikası uygulamalarını gerçekleştirirken ülkelerin ekonomik du-
rumu dikkate alınarak hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflerin bazıları aşa-
ğıdaki gibi sıralanabilir:35 
 İstihdamın sağlanması, 
 Büyümenin gerçekleştirilmesi, 

                                                           
31 Karaköy vd., s. 9, 2005. 
32 Dural, s. 83, 2007. 
33 Dural, s. 83, 2007. 
34 Karaköy vd., s. 11, 2005. 
35 Izat Ibdykaparov ve Çağatay Karaköy, “Kırgızistan’da Para Politikası”, Dış Ticaret Dergisi, 
Sayı: 34, Nisan 2005. 
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 Fiyat istikrarının sağlanması, 
 Döviz kuru istikrarının sağlanması, 
 Faiz oranı istikrarının sağlanması, 
 Mali sistemin istikrarının sağlanması. 

Geçiş aşamasının ilerleyen yıllarında birçok ülkede menkul kıymetler 
borsaları kurulmuştur. Böylece ülkeye yabancı fonlar çekilmeye çalışıl-
mıştır. Yine Türkistan ülkelerinde döviz kurlarının dalgalanmasına izin 
verilmiş ve çok sayıda ülke paralarını konvertible hale getirmiştir. 

C. Dış Ticaretin Serbestleştirilmesi 

Türkistan ülkelerinde geçiş sürecinde, özelleştirme ve fiyatların ser-
best bırakılması ile birlikte gerçekleştirilen bir diğer gelişme, dış ticaretin 
serbestleştirilmesidir. Dış ticaret hacmi yüksek ve ticaret ürünleri daha 
çeşitli olan ülkelerin, çevrelerinde bir istikrar şeridi yaratmaya çalıştıkla-
rı bilinen bir gerçektir. Diğer alanlarda olduğu gibi dış ticarette bağımsız-
lığın ilk yıllarında Türkistan ülkelerinde önemli oranda düşüşler yaşan-
mıştır. Bunun en önemli nedeni ise, bu ülkelerin geçiş sürecinin zorluk-
larını yaşıyor olmaları ve korumacılığa dayalı ve COMECON ağırlıklı dış 
ticaret yapısını değiştirmelerinin zaman almasıdır. Ancak enerji kaynak-
larına sahip olan ülkeler kısa zamanda sahip oldukları bu avantajlarını 
kullanarak dış ticarette hatırı sayılır bir yapıya ulaşmışlardır. Diğer ül-
keler ise dışa bağımlı bir ekonomiye sahip olmaları nedeniyle daha çok 
ithalatlar artmıştır.36 

III. Geçiş Ekonomilerinde Maliye Politikası Uygulamaları 

Geçiş ekonomisi ülkelerinde, dönüşüme uğraması gereken devlet ol-
duğu için devletin ekonomik rolünün ve görevlerinin iyi belirlenmesi ge-
rekmektedir. Geçiş ekonomileri, bir yandan devletin ekonomideki ağırlı-
ğını azaltmaya çalışırken, diğer yandan ekonomik kurumları ve kuralları 
piyasa sistemiyle uyumlaştırmaya çalışmaktadır.37 

Geçiş sürecinde devletin ekonomik rolünün ve görevlerini belirlenme-
si sürecinde yapılacak reformlar içerisinde en önemlisi ise maliye politi-
kası ile ilgi olanlardır. Bu ülkelerde kalıcı anlamda maliye politikalarının 
oluşturulması ve uygulanması ekonomik refaha ve istikrar için büyük 
önem arz etmektedir. Maliye politikaları alanında yapılan belli başlı re-
formlar birkaç başlık altında toplanabilir. Bunlar içerisinde en önemlisi 
ise etkin maliye politikalarının uygulanması yönünde alınan kararlar ve 
                                                           
36 Çağatay Karaköy, “Orta Asya’da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Politikaları, 
Stratejileri ve Teşvikler Üzerine Değerlendirme” (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Kırgızistan 
Türkiye-Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 210, Bişkek-Kırgızistan, 2006. 
37 Asuman Altay, “Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Kamu Maliyesi Sorunları ve Çözüm 
Önerileri”, http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd2/sbd-2-03.pdf, s. 17, 
2003. 
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oluşturulan kurumlar gelmektedir. Buna bağlı olarak mali disiplin ve 
bütçe denkliğinin sağlanması, yeni bir vergi sisteminin oluşturulması, 
sağlıklı bir borç yönetiminin organize edilmesi, akılcı özelleştirme politi-
kalarının belirlenmesi ve sağlam bir sosyal güvenlik sisteminin oluştu-
rulması üzerinde durulması gereken diğer mali reformlar arasında yer 
almaktadır.38 

A. Etkin Maliye Politikalarının Uygulanması 

Planlı ekonomilerde maliye politikaları yeteri kadar etkin kulla-
nılmamıştır. Bu ekonomilerde mali kurum ve araçlar, daha çok kay-
nak tahsisine yönelik planların ve üretimin gerçekleştirilmesinde ve 
denetimin sağlanmasında kullanılmıştır. Bu nedenle planlı ekonomi-
lerde maliye politikalarının kullanıldığı alanlar sınırlı düzeyde kal-
mıştır.39 

1990’ların başından itibaren planlı ekonomik sistemden piyasa eko-
nomisi sistemine geçmeye çalışan ülkelerde mali ve parasal kurumların 
oluşturulması konusunda yoğun bir çaba sarf edilmiştir. Ancak bu ko-
nuda çok başarılı olunamamıştır. Çünkü geçiş ekonomilerinin pek ço-
ğunda eski elit kesim kamu kaynak ve gelirlerini kendi kontrollerine al-
mış ve özel çıkarları için kullanmıştır.40 Bu doğrultuda devletin sunmuş 
olduğu bazı kamusal veya yarı kamusal mal ve hizmetlerden “özel hizmet 
bedeli” adı altında yeni ve alternatif gelirler alınmıştır. Bunlar özellikle 
bazı kamu hizmetleri karşılığında alınan ruhsat, harç, vize bedelleri şek-
linde uygulanmıştır.41 Öte yandan bazı kamu kurum ve kuruluşları ken-
dilerine izin verilmemesine rağmen, ticari organizasyonlara girmek sure-
tiyle gelir elde etmeye başlamıştır. Buralarda görev yapan memurlar tica-
ret yapmaya başladıktan sonra ise kendi çıkarları doğrultusunda işler 
yapmıştır.42 Ancak bu şekilde kontrolsüz ancak zorla toplanan bu gelir-
ler zamanla devletin resmi kamu gelirleri boyutuna ulaşmış ve devletin 
yeterli kamu geliri elde etme olanağını azaltmıştır.43 

Türkistan ülkelerinde 1995-2008 yılları arasında merkezi idare tara-
fından yapılan kamu harcamaları ile elde edilen kamu gelirlerinin gelişi-
mi aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Buna göre Türkistan ülkelerinde 
merkezi idarenin yapmış olduğu kamu harcamalarının GSYİH’ya oranı 
yüzde 11,5 ile yüzde 29,1 arasında değişmektedir. Merkezi idarenin elde 
etmiş olduğu kamu gelirlerinin GSYİH’ya oranı ise yüzde 10,3 ile 27,2 
arasında değişmektedir. Kuşkusuz bu hesaplamalara merkezi kamu ida-
                                                           
38 Meriç, s. 140, 2002. 
39 Yıldız, s. 544, 2004. 
40 Yüce, s. 6-8, 2004. 
41 Meriç, s. 140, 2002. 
42 Yıldız, s. 6-8, 2004. 
43 Yıldız, s. 544, 2004. 
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resi dışındaki diğer kamu birimlerinin harcama ve gelir rakamları da ila-
ve edildiğinde oranlar daha yüksek çıkacaktır. 

Tablo 1: Kamu Harcamalarının GSYİH’ya Oranı44 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

AZE 19.8 .. .. .. .. .. .. .. .. 15.4 

KAZ .. 13.7 13.5 12.6 13.8 14.0 18.2 14.6 14.1 14.7 

KGZ 25.5 15.8 15.7 .. .. .. .. 15.8 18.0 17.0 

TJK .. 8.9 9.4 .. 11.1 13.7 .. .. .. .. 

Kaynak: World Bank, World Development Indicators 2010’dan alınan verilerle ta-

rafımızdan düzenlenmiştir. Özbekistan ve Türkmenistan’ın verilerine ulaşılamamıştır 

Tablo 2: Kamu Gelirlerinin GSYİH’ya Oranı 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

AZE 17.9 .. .. .. .. .. .. .. .. 27.2 

KAZ .. 11.3 11.4 13.2 13.9 15.1 21.3 16.7 13.9 13.3 

KGZ 16.6 14.1 16.0 .. .. .. .. 16.4 20.7 20.4 

TJK .. 10.6 11.2 .. 13.1 13.4 .. .. .. .. 

Kaynak: World Bank, World Development Indicators 2010’dan alınan verilerle ta-

rafımızdan düzenlenmiştir. Özbekistan ve Türkmenistan’ın verilerine ulaşılamamıştır. 

Yukarıdaki tablolar ayrıca iki önemli hususu da ortaya koymaktadır. 
Bunlardan birincisi bu ülkelerde merkezi idarenin elde etmiş olduğu ka-
mu gelirleri kamu harcamalarını karşılamaya yetmemektedir. İkinci hu-
sus ise kamu gelir ve harcamalarının GSYİH’ya oranında ani yükseliş ve 
düşüşler görülmektedir. Bu durum bu ülkelerde istikrarlı bir ekonomik 
yapının oluşturulamadığını ortaya koymaktadır. 

Geçiş ekonomilerinde etkin maliye politikalarının uygulanması için 
ilave bazı mali reformların yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu konuda yapıla-
cak ilk şey maliye ve ekonomi politikalarının Maliye Bakanlığında merke-
zileştirilmesidir. Ancak bu yapılırken de aynı zamanda sistem içinde bir-
takım bölgesel yetki devrine imkan tanınmalıdır. İkinci olarak geçiş eko-
nomisi ülkelerde mali disiplinin oluşturulması ve sürdürülmesi için IMF 
politikaları ve gözetiminden yararlanılmalıdır. IMF politikalarının bu ül-
kelere sağlayabileceği yararlar iki şekilde ortaya çıkabilir. Birincisi bu 
politikalar geçiş ekonomisi ülkelerde ödemeler bilançosu dengesizliği, 
enflasyonla mücadele gibi istikrar sağlamaya yönelik mücadelede başarı 
şansını arttırmaktadır. Çünkü çoğu zaman IMF reçeteleri maliye, para ve 
döviz kuru politikaları gibi alanları kapsamaktadır. İkinci olarak IMF po-
litikaları yapısal reformları da desteklemektedir. Özellikle özelleştirme, 
                                                           
44 AZE: Azerbaycan, KAZ: Kazakistan, KGZ: Kırgızistan, TJK: Tacikistan, TKM: Türkmenis-
tan, UZB: Özbekistan. 
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sermaye piyasası gibi alanlarla IMF politikaları büyük önem arz etmekte-
dir. IMF’nin birinci tür önlemleri ile makro ekonomik dengeler sağlanma-
ya çalışılırken, ikinci tür önlemleri ile de kamu sektöründe mali disipli-
nin oluşturulması ve piyasa ekonomisine geçişin sağlanmasını amaçlan-
maktadır.45 

B. Mali Disiplinin Sağlanması 

Geçiş ekonomilerinde ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için önce-
likle mali disiplinin temin edilmesi gerekmektedir. Mali disiplin sağlana-
madığı takdirde, hükümetlerin sorumsuzca kamu harcaması yapması ve 
keyfi iç ve dış borçlanmaya başvurması söz konusu olabilmektedir. Bu-
nun sonucunda da ise kamu ekonomisinde vergi ve borç yükü sürekli 
artış göstermektedir. Ağır vergi yükü ve aşırı borçlanma ise bir taraftan 
ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemekte, diğer taraftan da mükellefle-
rin tepkisine yol açmak suretiyle vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomiyi 
arttırmaktadır.46 

Geçiş ekonomisi ülkelerinin 1990 sonrası yapmış oldukları bütçe re-
formlarında başlıca iki amacı gerçekleştirmeye çalıştıkları söylenebilir. 
Bu amaçlardan birincisi devlet harcanmalarının daraltılması, bütçe açık-
larının azaltılması ve kamu borçlarının sınırlandırılması yolu ile mali di-
siplinin sağlanmasıdır. İkinci amaç ise performans kıstaslarıyla kamu 
kesiminde kaynak dağılımında etkinliğin arttırılmasıdır.47 Bu doğrultuda 
geçiş ekonomilerinin birçoğunda idari giderlerin azaltılması ve yönetime 
etkinlik kazandırılması amacıyla merkezi hükümet yapısının tekrar dü-
zenlendiği reformların yapıldığı söylenebilir. Bu doğrultuda yapılan dü-
zenlemelerden bazıları; bakanlık sayıları azaltılması, kamuda çalışan 
personel sayısının azaltılması, kamu giderlerinde tasarruf sağlanması ol-
muştur.48 

Bunların yanında bütçe sisteminin değiştirilmesi, klasik bütçeden 
modern bütçeye geçilmesi, bütçe giderlerinin fonksiyonel sınırlandırma-
ya göre hazırlanması, giderlerinin yapılışı ve bütçe kaynaklarının deneti-
mi, devlet yatırımlarının programlanması, merkezi bütçe ile mahalli büt-
çeler arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve mahalli bütçelerin yeniden 
düzenlenmesi, kamu ekonomisi ve maliyesine ilişkin verilerin kamuoyu-
nun bilgisine şeffaf ve doğru bir şekilde sunulması konularında önemli 
reformlar yapılmıştır.49 
                                                           
45 Meriç, s.140, 2002. 
46 Arıkan, s. 213, 2002. 
47 Arıkan, s. 214, 2002. 
48 Kamil Tüğen, “Kırgızistan’da Kamu Harcamaları ve Gelir Sistemi”, Küreselleşme ve Geçiş 
Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları: 29, 
Kongre Dizisi: 3, Bişkek-Kırgızistan, s. 204, 02-04 Mayıs 2002. 
49 Tüğen, s. 204, 2002; Yıldız, s. 545, 2004. 
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C. Yeni Vergi Kaynaklarının Oluşturulması 

Planlı ekonomi sisteminde, farklı bakanlıklara bağlı kamu teşeb-
büslerinin fiyat politikaları merkez tarafından belirlendiği için karları 
ve dolayısıyla zararları direkt devlete ait olmaktaydı. Bundan dolayı 
geçiş süreci öncesinde sosyalizmi benimsemiş ülkelerin pek çoğunda 
kurum kazançları üzerinden alınan bir kurumlar vergisi söz konusu 
değildi.50 

Geçiş ekonomilerinde doğal olarak geçiş öncesi dönemlerde çağdaş 
bir vergi sistemi mevcut değildi. Ancak geçişin ilk yıllarında bu ülkelerin 
bazılarında farklı ad ve türde vergiler uygulanmaya başlanmıştır.51 An-
cak bu vergiler kısmen ihtiyari ve anlaşmaya açıktı. Bundan dolayı bu 
ülkelerde vergi gelirlerinin temel kaynakları teşebbüs kar vergisi, işlem 
vergisi ve ücret vergisi adı altında alınan bir kısım vergilerden oluşmak-
taydı. Gerçek kişi gelirleri üzerindeki dolaysız vergiler ise önemsiz düzey-
deydi.52 Bundan dolayı planlı ekonomi sisteminin benimsemiş ülkelerin 
çoğunda günümüzdeki anlamıyla düzenli bir vergi sisteminin olmadığı 
söylenebilir. 

Bu nedenle geçiş ekonomilerinde yapılan mali reformlardan önemli 
bir kısmı da vergi sistemi ve mevzuatı ile ilgili olmuştur. Bu doğrultuda 
yapılan reformlarla vergi sistemine öncelikle kurumlar vergisi dahil edil-
miştir. Daha sonra, işlem vergisinin yerine, geçişin ilk yıllarında katma 
değer vergisi sisteme dahil edilmiştir. Böylece geçiş sürecinin ilerleyen 
yıllarında geçiş ekonomilerinin çoğu katma değer vergisini kendi ülkele-
rinde uygulamaya başlamış ve belli bir ölçüde de başarı sağlamıştır.53 
Bunlara ilave olarak birçok geçiş ekonomisinde gerçek kişiler için gelir 
vergisi, toprak ve maden vergisi ve harç türü bazı vergiler de uygulamaya 
konulmuştur. Ayrıca bölgesel meclisler tarafından belirlenip uygulanan 
araba park vergisi, avlanma vergisi, yurt dışına çıkış vergisi, piyango ver-
gisi, çöp toplama vergisi vb. bazı yerel vergilere de uygulamada yer veril-
meye başlanmıştır.54 

Aşağıdaki tablo Türkistan Ülkelerinde 1995-2008 yılları arasında elde 
edilen vergi gelirlerinin GSYİH’ya oranının gösterilmektedir. Buna göre 
Türkistan ülkelerinde toplanan vergi gelirlerinin GSYİH’ya oranı yüzde 7 
ile 23 arasında değişmektedir. Bu da bu ülkelerde yeterli düzeyde vergi 
toplanamadığını ortaya koymaktadır. 
                                                           
50 Yıldız, s.546, 2004. 
51 E. Anda Schaffer and G. Turley, “Effective Versus Statutory Taxation: Measuring Effecti-
ve Tax Administration in Transation”, European Banak Working Paper, No: 437, November 
2000, http://eres.bus.umich.edu./docs/workpapdav/wp347.pdf 
52 Arıkan, s. 215, 2002. 
53 Mehmet Yüce, “Kırgız Cumhuriyeti Vergi Sistemi”, Akademik Bakış Dergisi, Eylül 2005, s. 
1-2, http://akademikbakis.org/sayi7.htm; Arıkan, s. 215, 2002. 
54 Tüğen, s.198, 2002. 
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Tablo 3: Vergi Gelirlerinin GSYİH’ya Oranı 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
AZE 17.95 .. .. .. .. .. .. .. .. 16.74 
KAZ .. 10.22 9.64 12.13 13.08 13.9 17.14 14.85 12.27 12.66 
KGZ 15.06 11.74 12.43 .. .. .. .. 14.21 16.4 16.77 
TJK .. 7.7 8.2 .. 9.7 9.82 .. .. .. .. 

Kaynak: World Bank, World Development Indicators 2010’dan alınan verilerle ta-

rafımızdan düzenlenmiştir. Özbekistan ve Türkmenistan’ın verilerine ulaşılamamıştır. 

D. Kamu Borçlarının Yönetilmesi 

Geçiş ekonomilerinde geçmişten gelen sağlıklı bir mali sisteme sahip 
olunmaması kaçınılmaz olarak devletlerin borçlanmasını zorunlu hale 
getirmiştir. Bunun sonucunda ise ülkelerin birçoğu borç kamu açıklarıy-
la karşı karşıya kalmıştır.55 Özellikle de geçiş yıllarının başında sürekli 
bütçe açıklarıyla karşı karşıya kalan ülkeler bu açıkları kapatmak için 
dış borçlanmadan geniş ölçüde faydalanmıştır. Bu durum geçiş sürecin-
de bir mecburiyet olarak görülmüştür. Geri ödeme zamanı geldiğinde ise 
dış borçları çevirmek için birçok ülke röfinansmana başvurmuştur.56 
Son yıllarda özellikle yabancı sermeye girişinin yavaşladığı, üretim ve 
büyüme rasyolarının düştüğü veya negatif olduğu, ihracatta oranlarında 
düşünlerin yaşandığı, vergi gelirlerinde artışın sağlanamadığı ve mali di-
siplinin oluşturulamadığı ülkelerde dış borç miktarlarında artışlar ya-
şanmıştır.57 Dış borç miktarındaki artış zamanla bu ülkelerde mali kriz-
lerin yaşanmasına da neden olmuştur. 

Aşağıdaki tablo 1995-2008 döneminde Türkistan ülkelerinin borç sto-
kunun GSYİH’ya oranın göstermektedir. Buna göre bu ülkelerin borç 
stoklarının GSYİH’ya oranı yüzde 10 ile 104’ler arasında değişmektedir. 
2008 yılı itibariyle borç stokunun GSYİH’ya oranın en yüksek olduğu ül-
ke Kazakistan ve Kırgızistan’dır. Borç stokunun GSYİH’ya oranın en dü-
şük olduğu ülke ise Türkmenistan olmuştur. 

Tablo 4: Borç Stokunun GSYİH’ya Oranı 

 1995 2000 2006 2007 2008 
AZE 10.56 26.62 14.13 12.84 10.51 
KAZ 18.53 72.97 103.74 104.99 94.97 
KGZ 37.49 141.91 84.95 67.81 56.88 
TJK 53.55 132.34 37.47 31.98 29.18 
TKM 16.08 92.33 9.17 6.1 3.73 
UZB 13.5 34.21 23.61 17.56 14.30 

Kaynak: World Bank, World Development Indicators 2010’dan alınarak verilerle 

tarafımızdan düzenlenmiştir. 
                                                           
55 Yıldız, s. 546, 2004. 
56 Yıldız, s. 545, 2004. 
57 Tüğen, s. 204-206, 2002. 
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E. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi 

Geçiş ekonomilerinde piyasa ekonomisine geçiş sürecinde yapılan 
önemli reformlardan biri de kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilme-
si olmuştur. Ancak geçiş ekonomilerinin her biri farklı ekonomik ve sos-
yal şartlara sahip oldukları için, bu ülkelerdeki özelleştirme uygulamalar 
da farklı boyut ve şekillerde gerçekleşmiştir.58 

Geçiş ekonomilerinde özelleştirmenin yapılması konusunda fikir birli-
ğinin sağlanması, özelleştirme uygulamalarında başarının sağlanması 
için tek başına yeterli değildir. Kuşkusuz bu süreçte takip edilen yön-
tem, zamanlama, değerleme vb. pek çok husus da özelleştirmenin başa-
rısını etkileyen önemli faktörlerdendir.59 Geride kalan yirmi yıllık geçiş 
sürecinde geçiş ekonomilerinin çoğu özelleştirme konusunda belli bir yol 
almıştır. Ancak kademeli geçiş stratejisiyle özelleştirmeyi belli bir progra-
ma göre gerçekleştiren ülkeler diğerlerine göre daha başarılı olmuştur. 
Bu konuda Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ve Baltık Cumhuriyetleri özel-
leştirme konusunda genelde başarılı olmuş ülkeler olarak kabul edil-
mektedir. Türkistan ülkeleri ise plansız ve acele yapılan özelleştirmeler 
nedeniyle birinci gruptaki ülkeler kadar iyi bir performans göstereme-
miştir.60 

Gelinen noktada geçiş ekonomilerinde piyasa ekonomisi sistemini 
oturmak ve sürdürmek için özelleştirme uygulamalarına devem etmek 
gerekmektedir. Ancak özelleştirme uygulamalarının kendinden beklenen 
amaçlara hizmet edebilmesi için, bir taraftan özelleştirmede ülke koşul-
larına en uygun yöntem ve zamanın seçilmesi, diğer taraftan da destek-
leyici politikalarla özelleştirme sürecinin başarılı olması sağlanmalıdır.61 

F. Sosyal Güvenlik Sisteminin Yapılandırılması 

Kişilerin ve ailelerin fakirlik sınırı altına düşmemeleri için sosyal si-
gortalar ya da sosyal yardım sistemleri oluşturulmaktadır.62 Geçiş eko-
nomilerinde geçiş sürecinde yaşanan en önemli sorunlardan biri sosyal 
güvenlik ağının kurulamamasıdır. Bunun sonucunda ise düşük gelirliler 
ve korunmaya muhtaç olanlar sosyal güvenlik çatısı altına alınamamış-
                                                           
58 Simla Güzel, “Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Azerbaycan’da Özelleştirme Uygula-
maları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 175, Mart-Nisan 2008, s. 151; Habib Yıl-
dız, “Kırgızistan’da Özelleştirme Uygulamaları”, Proceedings of First International Conferance 
on The Fiscal Policies In Transition Economies, Kyrgz-Turkish Manas Universty Departman of 
Public Finance, Kyrgyz-Turkish Manas University Publication No: 56, Conferance Series No: 
5, Bishkek, 2004b, s. 532; Yıldız, 547, 2004. 
59 Haluk Tandırcıoğlu, “Geçiş Ekonomilerinde KİT’ler ve Özelleştirme”, Küreselleşme ve Ge-
çiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları: 
29, Kongre Dizisi: 3, Bişkek-Kırgızistan, s. 385, 02-04 Mayıs 2002. 
60 Bal, s.61-65, 2003. 
61 Yıldız, s. 532, 2004b. 
62 Dural, s. 92-94, 2007. 
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tır. Herkese belirli oranda ücret ve emekli maaşı veren eski sistemin çök-
mesi ve yerine yeni bir sistemin kurulamaması, düşük maaş alan kesim-
ler üzerinde yoksullaştırıcı bir etki meydana getirmiştir. Bunun sonu-
cunda da belli bir sosyal güvenlik ağı olmaksızın uygulamaya konulan 
yeniden yapılandırma programları gelir dağılımında bozulma ve yoksul-
luk oranında artışı beraberinde getirmiştir.63 

Türkistan ülkelerinde piyasa ekonomisine geçiş aşamasında birçok 
yapısal ve kurumsal düzenlemenin yapılarak kamu sektörü içinde yer 
alan kurumların yeniden yapılandırılması bir zorunluluktur. Bu kurum-
ların yeniden yapılandırılması ve bu doğrultuda mali dengelerinin oluş-
turulması ekonomik denge ve istikrar için olduğu kadar sosyal güvenlik 
kurumlarının da sürdürülebilirliği için büyük önem taşımaktadır.64 

IV. Türkistan Ülkelerinde Ortaya Çıkan Ekonomik Performans 

Planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş, uzun bir yolda maliyeti 
yüksek bir değişimi gerektirmektedir. Kaldı ki piyasa ekonomisine geç-
mek sadece liberal düzenlemeler ve özel mülkiyetin varlığını tesis etmek 
gibi kısa süreli değişimleri değil, piyasa ekonomisi kültürünün gelişmesi 
ve yerleşmesi gibi uzun süreli değişimleri de içermektedir.65 Bu nedenle 
geçiş ekonomisi ülkelerinin yirmi yılda göstermiş oldukları performansı 
değerlendirirken bu hususların göz önünde bulundurulması gerekmek-
tedir. Bu ülkelerin ekonomik performansı değerlendirilirken birkaç temel 
referansın esas alınması gerekmektedir. Bunların başında GSYİH’daki 
artış, büyüme oranı, enflasyon düzeyi, işsizlik oranı, dış borç seviyesi, 
yabancı sermeye hareketleri, gelir dağılımının yapısı ve yoksulluk gibi 
değişkenler gelmektedir. Geçiş ekonomisi ülkelerinin izlediği maliye poli-
tikalarının etkinliği ve başarısı da bu değişkenlerin 1990 yılından günü-
müze kadar gösterdiği değişim veya gelişimle ölçülebilir. 

A. GSYİH’da Değişmeler ve Ekonomik Büyüme 

Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle birlikte geçiş ekonomilerinde bir taraf-
tan merkezi bütçeden yapılan transferler kesilmiş, diğer taraftan sosya-
list dönemde kurulmuş olan irrasyonel ekonomik yapının piyasa şartla-
rıyla uyuşmamasından kaynaklanan ekonomik problemler ülke GSYİH’-
ları olumsuz etkilemiştir. Ülke GSYİH’larındaki gelişmeleri etkileyen fak-
törlerden biri de 1990 öncesinde sosyalist sisteme dahil ülkelerin birbiri-
ne bağımlı bir üretim yapısı merkezi planlama tarafından tesis edilmek-
teyken, bu bağımlılık birliğinin dağılması ve üretim zincirinin aniden 
kopması ve sonradan da geçiş sürecinde iyi ekonomik ilişkilerin kurula-
                                                           
63 Joseph E. Stiglitz, Küreselleşme, Büyük Hayal Kırıklığı, (Çev: Arzu Taşçığlu ve Deniz Vu-
ral), Plan B Yayınları, s. 164-168, İstanbul, 2002. 
64 Yıldız, s. 548, 2004. 
65 Dural, s. 71, 2007. 
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maması olmuştur. Bunun sonucunda ise geçiş ekonomileri çok ciddi 
ekonomik durgunluk ve çöküşle karşı karşıya kalmıştır.66 Yine geçiş eko-
nomilerinin Sovyetler Birliği döneminde üretim miktarına dahil edilen fa-
kat gerçekte ekonomik değeri olmayan askeri ve diğer bazı ekonomik ola-
rak faydasız faaliyetlerin üretiminin durması veya çok gerileme de GSYİH 
ve büyüme üzerinde olumsuz etki yapmıştır.67 

Geçiş ekonomilerinde GSYİH’deki seviyeleri belirleyen önemli faktör-
lerden biri de geçiş stratejileri olmuştur. Buna göre aşamalı geçiş strate-
jiyi benimseyen ülkeler geçiş dönemi olumsuzluklarını çok daha az his-
setmiş ve büyüme oranlarında pozitif değerlere ulaşılmıştır. Aynı şekilde 
bu ülkelerin diğer makro ekonomik göstergeleri de birçok Eski Sovyetler 
Birliği ülkelerine göre çok daha iyi bir seyir izlemiştir. Ancak şok terapi 
yöntemini benimseyen Türkistan ülkelerinin GSYİH’lerinde büyük dü-
şüşler meydana gelmiştir.68 

Aşağıdaki tablo 1990-2008 yılları arasında Türkistan ülkelerinde göz-
lemlenen GSYİH rakamlarını göstermektedir. Bu tabloya göre bu ülkele-
rin GSYİH’larında yıllar itibariyle önemli iniş ve çıkışlar yaşanmaktadır. 
Bu da bu ülkelerde ekonomik istikrarın yakalanamadığını göstermekte-
dir. Öte yandan 1990’lı yılların sonunda ve 2000’lerin başında genel ola-
rak üretim artışlarının yeniden başlamasına rağmen, bazı ülkelerde üre-
tim düzeyleri hala 1990 öncesi değerinin gerisinde kalmıştır. Özellikle 
1991-1995 yılları arasında geçiş ekonomilerinin birçoğunda GSYİH bü-
yüklükleri 1990’lı yılların öncesine gerilemiştir.69 

Tablo 5: GSYİH Büyüklükleri 

  1990 1995 2000 2006 2007 2008 

AZE 8858005770 3052467464 5272617117 20982270733 33049380918 46134620053 

KAZ 2.6933E+10 20374307047 18291990619 81003864916 1.04853E+11 1.33442E+11 

KGZ 2674000000 1661018519 1369691955 2833343292 3802189175 5058526956 

TJK 2629395066 1231523035 860550305.8 2811120543 3712331155 5133968920 

TKM 3232066837 2482228440 2904662605 21395192308 9473684211 15327368421 

UZB 1.3361E+10 13350461533 13760374488 17030896203 22308386361 27934030937 

Kaynak: World Bank, World Development Indicators 2010’dan alınan verilerle ta-

rafımızdan düzenlenmiştir. 

Geçiş ekonomilerinin GSYİH’lerindeki bu gelişmelere paralel olarak, 
sosyalist sistemin çöküşünün ilk yıllarında çok ciddi oranlarda olmak 
üzere negatif büyüme yaşanmıştır. Bu negatif büyüme trendinin oluşu-
munda her ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar farklı etkide 
                                                           
66 Yıldız, s. 549, 2004. 
67 Bal, s. 56-57, 2003. 
68 Miynat, s. 347, 2004. 
69 Bal, s. 56-57, 2003. 
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bulunmuştur. 1996 yılına kadar hemen hemen tüm geçiş ekonomisi ül-
kelerinde yaşanan negatif büyüme Türkistan ülkelerinde diğer ülkelere 
kıyasla çok derin ekonomik gerilemelere yol açarken, Orta ve Doğu Avru-
pa Ülkeleri ile Baltık Ülkelerinde nispeten daha az olumsuz etki yarat-
mıştır. 1998 yılında tekrar ortaya çıkan Rusya krizi ise bu sürecin, daha 
zayıf olmakla birlikte kısmen tekrarlanmasına neden olmuş ve büyüme 
hızlarında bir yavaşlama ile sonuçlanmıştır.70 

Aşağıdaki tablo 1990-2008 yılları arasında Türkistan ülkelerinde ula-
şılan büyüme oranlarını göstermektedir. Buna göre geçiş döneminin ilk 
yıllarında bu ülkelerin tamamında büyüme negatif gerçekleşmiştir. Bu 
ülkelerdeki negatif büyüme, reform politikalarının geçiş sürecinin başla-
rında başarısız olduğu anlamında gelebilir. Ancak 2000’li yıllarda bu ül-
kelerin hemen hepsinde büyüme oranlarında pozitif değerlere ulaşılmış-
tır. Özellikle Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın sahip oldukları 
enerji kaynakları ve ihraç fiyatlarında gözlemlenen yükselişler ekonomik 
büyüme üzerinde önemli artışlar yapmıştır. 

Tablo 6: Büyüme Oranları 

  1990 1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

AZE .. -0.7 -11.8 11.1 9.9 10.6 11.2 10.2 26.4 34.5 25.0 10.8 

KAZ .. -11.0 -8.2 9.8 13.5 9.8 9.3 9.6 9.7 10.7 8.9 3.2 

KGZ -5.7 -7.9 -5.4 5.4 5.3 -0.0 7.0 7.0 -0.2 3.0 8.5 7.6 

TJK -0.6 -7.1 -12.4 8.3 10.2 9.1 10.2 10.6 6.7 7.0 7.8 7.9 

TKM 0.7 -4.7 -7.2 18.6 20.4 15.8 17.1 17.2 13.0 11.4 11.6 9.8 

UZB 1.6 -0.5 -0.9 3.8 4.2 4.0 4.2 7.7 7.0 7.3 9.5 9.0 

Kaynak: World Bank, World Development Indicators 2010’dan alınarak verilerle 

tarafımızdan düzenlenmiştir. 

B. Enflasyon 

Planlı ekonomide fiyatlar marjinal maliyete göre değil, planlama ofisi 
ve polit büronun inisiyatifinde belirlenmekteydi. Ancak piyasa ekonomi-
sine geçişle birlikte fiyatlar talep ve faktör tahsisine dayalı olarak belir-
lenmeye başlamıştır.71 

Serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte geçiş ekonomileri fiyatları 
piyasa koşullarına bırakmıştır. Fiyat istikrarını sağlaması için Merkez 
Bankası kurulmuşsa da para ve maliye politikalarının aktif uygulanması 
ve başarı sağlaması kısa dönemde mümkün olamamıştır. Bunun sonu-
cunda geçiş ülkelerinin birçoğunda reform hareketinin ilk yıllarında hi-
perenflasyon yaşanmıştır.72 
                                                           
70 Bal, s. 56-57, 2003. 
71 Dural, s. 85, 2007. 
72 Egeli, s. 45, 2002. 
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1995-2008 yılları arasında Türkistan ülkelerinde gerçekleşen enflas-
yon oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre 1990’ların başında 
bu ülkelerin çoğunda hiperenflasyon yaşanırken 2000’li yıllarda enflas-
yon oranlarında düşüşler yaşanmıştır. 

Tablo 7: Enflasyon Oranları 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

AZE 411.73 1.86 1.47 2.83 2.16 6.77 11.58 8.29 16.69 53.42 

KAZ 176.15 13.18 8.35 5.83 6.43 6.88 7.57 8.59 10.76 17.15 

KGZ .. 18.7 6.91 2.13 2.97 4.11 4.35 5.56 10.17 24.52 

TJK .. .. 38.59 12.24 16.3 7.14 7.09 10.01 13.14 20.47 

Kaynak: World Bank, World Development Indicators 2010’dan alınan verilerle ta-

rafımızdan düzenlenmiştir. Özbekistan ve Türkmenistan’ınverilerine ulaşılamamıştır. 

C. Yabancı Sermaye Yatırımları 

Ekonomik büyümeye katkısı açısından yabancı sermeye yatırımları 
hayati öneme sahip faktörlerden biridir. Bu nedenle geçiş ekonomileri 
1990’lı yılların hemen başında “açıklık ve şeffaflık” politikalarını benim-
seyerek yabancı sermaye yatırımlarını çekmeyi amaçlamıştır. Ancak ge-
çiş sürecinin ilk beş yılında bütün ülkelerde önemli sosyo-ekonomik sı-
kıntıların yaşanması nedeniyle yabancı sermaye yatırımları bu ülkeleri 
tercih etmede çok ağır ve isteksiz davranmıştır. Ancak, geçiş ekonomile-
rinin 1995’lerden sonra zaman zaman yakaladıkları politik ve ekonomik 
istikrar ile büyük özelleştirme uygulamaları geçiş ekonomilerini yabancı 
yatırımcılar için cazip hale getirmiştir. Geçiş ekonomilerinde uygulanan 
ekonomik politikalar, yabancı sermayeli şirketleri özellikle özelleştirilen 
devlet firmalarına yatırım yapmaya yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Özel-
leştirme yoluyla yabancı sermayenin ülkeye çekilmesinde çoğunlukla 
devlet mülkiyetinde olan ve özelleştirilen şirketlerin hisse senetlerinin 
yabancı firmalarca satın alınmasına izin verilmesi yöntemi uygulanmış-
tır. Nitekim özelleştirme sürecinin hız kazanmasına paralel olarak ya-
bancı sermaye yatırımlarında önemli oranda artışlar kaydedilmiştir.73 

Geçiş ekonomilerine yapılan sermaye girişine bakıldığında bu tür ser-
maye girişlerinin daha çok doğrudan sermaye girişi şeklinde olduğu söy-
lenebilir. Genel olarak coğrafi konumu ve kültürü bakımından gelişmiş 
ülkelere daha yakın olan Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Baltık Ülkeleri 
diğer geçiş ekonomilerine göre daha fazla dış finansal destek elde etmiş-
tir. Bu ülkeler gerekli hukuksal ve kurumsal yapıyı daha hızlı oluştur-
dukları için diğer ülkelere göre daha fazla doğrudan sermayeyi kendi ül-
kelerine çekebilmişlerdir.74 İkinci olarak bu ülkelerin petrol, maden ve 
                                                           
73 Dural, s. 89, 2007. 
74 Balcılar, s. 108, 2002. 
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doğalgaz vb. gibi zengin doğal kaynaklara sahip bulunmaları ve bunların 
işlenmesi ve değerlendirilmesi için uygun sanayi yatırımlarına ihtiyaç 
duymalarıdır.75 

Aşağıdaki tablo 1995-2008 yılları arasında Türkistan ülkelerine ya-
bancı sermaye yatırımlarının GSYİH’ya oranını göstermektedir. Buna gö-
re yabancı sermaye yatırımlarını en fazla çekmeyi başaran ülke 2000’li 
yıllarda Azerbaycan olmuştur. Yabancı sermaye yatırımlarından en az 
pay alan ülke ise Özbekistan olmuştur. 

Tablo 8: Yabancı Sermaye Hareketlerinin GSYİH’ya Oranı 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
AZE 10.81 2.46 3.96 22.32 45.14 40.96 12.68 -2.78 -14.36 0.03 
KAZ 4.73 7.01 12.79 10.51 6.78 9.63 3.45 7.75 10.61 10.97 
KGZ 5.78 -0.17 0.32 0.29 2.37 7.93 1.73 6.42 5.46 4.59 
TJK 0.81 2.73 0.87 2.95 2.03 13.10 2.35 12.04 9.69 7.31 
TKM 9.38 4.50 4.80 6.18 3.78 5.17 2.43 3.41 8.48 5.34 
UZB -0.17 0.54 0.72 0.67 0.69 1.55 0.61 1.14 3.31 3.28 

Kaynak: World Bank, World Development Indicators 2010’dan alınan verilerle ta-

rafımızdan düzenlenmiştir. 

D. İşsizlik 

Türkistan ekonomilerinde yaşanan GSYİH’daki çarpıcı düşüşlere bağ-
lı olarak işsizlik oranları hızla artmıştır. Bunun da nedeni birkaç grupta 
toplanabilir. Öncelikle planlı ekonomilerde istihdamın büyük kısmı ka-
mu sektörü tarafından sağlandığı için, sistemin çökmesiyle birlikte işsiz-
lik patlaması yaşanmıştır. Buna ilaveten Türkistan ekonomilerinin bazı-
larında askeri sanayi önemli bir istihdam alanı iken 1990 sonrası bu 
sektörün çökmesi işsizlik oranın artmasına ilave bir etki yapmıştır. Öte 
yandan Türkistan ekonomilerinde işsizlik ile ilgili resmi rakamlar tam 
olarak gerçek durumu yansıtmamaktadır. Gerçek durum istatistiklerin 
söylediğinden biraz daha iyidir. Bunun da nedeni geçiş ekonomisi ülke-
lerde kayıtdışı istihdamın yüksek oranlarda olmasıdır. Türkistan ülkele-
rinin hemen hepsinde yüksek oranlarda kayıt dışı istihdam söz konusu-
dur. Başka bir ifade ile bu ülkelerde birçok kişi resmi olarak işsiz gözü-
kürken, aslında bir işte çalışmaktadır. Hatta iki işte çalışıp da resmi ola-
rak işsiz gözüken kimseler de vardır. Nitekim bu ülkelerde kırsal kesim-
den gelen büyük miktardaki genç işsizler, özel hizmet sektöründe kayıt 
dışı olarak çalışmaktadır.76 

Aşağıdaki tablo 1995-2008 yılları arasında Türkistan Ülkelerinde ger-
çekleşmiş işsizlik oranlarını göstermektedir. Buna göre bu ülkelerde iş-
sizlik oranı 2000’li yıllarda ortalama yüzde 10 civarında seyretmiştir. Bu 
da bu ülkelerde ciddi işsizlik sorunu olduğunu göstermektedir. 
                                                           
75 Bal, s. 61, 2003. 
76 Dural, s. 99, 2007. 
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Tablo 9: Toplam İşsizlik Oranları 

  1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 

AZE .. .. .. 9 8.1 6.8 6.5 

KAZ 11 12.8 8.8 8.39 .. .. .. 

KGZ .. .. 9.89 8.5 8.1 8.3 .. 

Kaynak: World Bank, World Development Indicators 2010’dan alınan verilerle tarafımız-

dan düzenlenmiştir. Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan’ın verilerine ulaşılamamıştır. 

E. Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 

Geçiş sürecinin başladığı 1990’lı yıllardan sonra Türkistan ekonomi-
lerinde işsizlik, yoksulluk ve gelir eşitsizliği hızla artmaya başlamıştır. 
Bu dönemde ekonomik liberalleşme politikaları çerçevesinde uygulama-
ya konulan ekonomik dönüşüm politikaları dağıtımsal sonuçlar ve yok-
sullaşma meydana getirmiştir. Uygulamaya konulan liberalleşme politi-
kaları, yani fiyat kontrollerinin kaldırılmasıyla ortaya çıkan yüksek enf-
lasyon, ücretlerin liberalleştirilmesi, kamu varlıklarının özelleştirilmesiy-
le işsizliğin artması, üretimde meydana gelen ciddi azalmalar ve eski ka-
mu işletmelerinin çoğunun atıl kalması veya rekabetçi bir yapıya kavuş-
turulamaması bu süreci hep hızlandıran unsurlar olmuştur.77 Bu ülke-
lerde sıkı para ve maliye politikaları başarılı bir istikrar programı duru-
munda bile resesyona yol açarak gelir dağılımı üzerinde olumsuz etki 
yapmaktadır. Fiyatların liberalleşmesi bu ülkelerde yüksek enflasyona 
yol açarak düşük gelir grupları üzerinde olumsuz etkilere neden olmuş-
tur. Bu gurupta yer alan kimselerin çoğu da daha çok merkezi bütçeli 
kuruluşlarda çalışanlar, çiftçiler, tekstil, makine imalatı ve savunma sa-
nayi çalışanlarıdır. Diğer taraftan, varlıklı gruplar ise çeşitli şekillerde 
enflasyondan korunmanın yollarını bulmuştur. Dolayısıyla geçiş süre-
cinde yaşanan yüksek enflasyon gelir dağılımı üzerinde olumsuz bir etki 
meydana getirmiştir.78 

Bu ülkelerde yoksulluk düzeyinin artmasında bir başka neden ise, 
çok hızlı şekilde yapılan özelleştirme uygulamaları nüfusun belirli bir ke-
siminin hızla zenginleşmesine yol açarken, bu kurumlarda çalışanların 
çoğunun işsiz kalmasına yol açmıştır. Özellikle eski yöneticilerin içerden 
bilgi alarak işletmeleri çok ucuza kendilerinin satın alması, yapılan bir-
çok özelleştirmede servetin bürokrat ve eski işletme yöneticilerinin elinde 
birikmesine neden olmuştur.79 Özelleştirme programının istihdam üze-
rindeki etkisi de olumsuz olmuştur. 1993 yılında sanayi işletmelerinin 
                                                           
77 Vlademir Mikhalev (2003), “Inequlity and Transformation of Social Structure during in 
the Transition, Palgreve Macmillian: Ctalogue Page, June 2003, 
     http://www.palgrave.com/products/catalogue.aspx?= 140390801 
78 Miynat, s. 349, 2004. 
79 Yıldız, s. 552, 2004. 
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%80’den fazlası iflasa sürüklenmiştir. Dolayısıyla uygulanan programlar 
yoksullaşma ve kitlesel işsizliği beraberinde getirmiştir. Sonuç olarak bu 
ülkelerin bazılarında kamusal varlıkların özelleştirilmesinde izlenen yak-
laşım ve ekonominin büyük ölçüde kayıt dışına kayması gelir dağılımın-
daki eşitsizliğin derinleşmesine, bunun sonucunda de yoksulluğun art-
masına neden olmuştur.80 

Aşağıdaki tablo 1990-2008 yılları arasında Türkistan ülkelerinde kişi 
başında düşen GSYİH’yı göstermektedir. Bu tabloda en fazla dikkat çe-
ken hususlardan biri 1990’li yılların başında kişi başına düşen GSYİH 
rakamlarına ancak 2000’li yıllarda tekrar ulaşılabilmesidir. İkinci bir hu-
sus bu ülkelerde kişi başına düşen GSYİH’la yıllar itibariyle dalgalı bir 
seyir izlemektedir. Ancak kişi başına GSYİH’nın 10 bin dolara ulaştığı 
ülke yoktur. Kişi başına düşen GSYİH’nın en fazla olduğu ülke Kazakis-
tan ve Azerbaycan olmuştur. Kişi başına GSYİH’nın en düşük olduğu ül-
keler ise Tacikistan ve Kırgızistan olmuştur. 

Tablo 10: Kişi Başına Düşen GSYİH (Dolar) 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

AZE 1.237 397 655 703 763 883 1.045 1.577 2.472 3.851 5.314 

KAZ 1.647 1.288 1.229 1.490 1.658 2.068 2.874 3.771 5.291 6.771 8.513 

KGZ 604 361 278 307 321 380 434 478 545 726 958 

TJK 495 213 139 173 193 243 321 353 424 551 751 

TKM 881 592 645 774 962 1.270 1.432 3.546 4.356 1.903 3.038 

UZB 651 585 558 456 383 396 465 546 643 830 1.022 

Kaynak: World Bank, World Development Indicators 2010’dan alınan verilerle ta-

rafımızdan düzenlenmiştir. 

F. Politik ve Sivil Özgürlükler 

Genel anlamda dünyada küreselleşmeye bağlı olarak özgürlük rüzgâr-
larının estiği bilinen bir gerçektir. Özellikle bu ülkelerin 1990 öncesinde 
perestorika ve glasnost politikaları ile siyasal bağımsızlığını elde ettikleri 
bir yapıda, şimdilerde kendi içlerinde tam aksi politikalar izleyerek, daha 
despotik bir yönetim anlayışına yöneldikleri ileri sürülebilir. Özgürlüklerin 
kaybının ise girişim yapma yeteneğini kısıtlayan, devletine aidiyet duygu-
sunu zayıflatan, yolsuzluğu besleyen ve dolayısıyla üretimi-riski değil, spe-
külasyonu tercih eden olumsuzluklar şeklinde yansımalarının olacağı söy-
lenebilir. Bu da az gelişmişliği derinleştirici etkiler yapmaktadır. 

Aşağıdaki tablo 1991-2007 yılları arasında Türkistan ülkelerinde politik 
haklar ve sivil özgürlükler endeksini göstermektedir. Buna göre Türkistan 
ülkelerinin 1991’den bu yana sergiledikleri performansta, siyasal haklar ve 
bireysel özgürlükler bakımından başlangıç itibarıyla özgür olmayan bir yapı-
da olduğu ve giderek daha totaliter bir yapıya büründüğü söylenebilir. 
                                                           
80 Miynat, s. 351, 2004. 
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Tablo 11: Politik Haklar ve Sivil Özgürlükler Endeksi 

1991 1995 2000 2007  
PR CL PR CL PR CL PR CL 

AZE 5 5 6 6 6 5 6 5 
KAZ 5 4 6 5 6 5 6 5 
KGZ 5 4 4 4 6 5 5 4 
TJK 6 5 7 7 7 6 7 7 
TKM 3 3 7 7 6 6 6 5 
UZB 6 5 7 7 7 7 7 7 

Kaynak: Freedom House, Freedom in the World Country Rating 

V. Sonuç 

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra 25 civarında ülkenin bir bü-
tün olarak planlı ekonomi sisteminden piyasa ekonomisi sistemine geç-
mesine yönelik yapmaya çalıştıkları siyasi ve ekonomik değişiklikler ge-
çiş ekonomisi olarak adlandırılmaktadır. Geçiş ekonomileri kapsamında 
yer alan ve Türkistan ülkeleri olarak adlandırılan Kazakistan, Kırgızis-
tan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan da piyasa ekonomisi siste-
minin yerleşmesi ve sağlıklı ekonomik bir yapının oluşturulması için bir 
dizi reform yapmıştır. Ancak dönüşümün tüm unsurlarının bir arada ve 
eş zamanlı gerçekleşmesi kolay değildir. Bundan dolayı geçiş ekonomile-
rinde dönüşümün iki aşamalı olarak gerçekleştirmeye çalışılmıştır. Bu 
aşamaların birincisinde dönüşüm sürecinin başarısını engelleyen köklü 
sorunlar yapısal reformlarla çözülmeye çalışılmıştır. Bu şekilde piyasa 
ekonomisinin oluşması ve ticaretin ve iş hayatının düzenlenmesi için ge-
rekli ekonomik ve hukuksal kuralların ve değer yargılarının oluşturul-
ması amaçlanmıştır. İkinci aşamada ise etkin bir kamu yönetiminin ve 
kalıcı bir piyasa ekonomisinin oluşturulabilmesi için para ve maliye poli-
tikası alanında önemli reformlar yapılmıştır. Bu doğrultuda maliye politi-
kalarının Maliye Bakanlığında merkezileştirilmesi sağlanmaya çalışılmış 
ve etkili maliye politikalarının uygulanabilmesi için önemli hukuksal dü-
zenlemeler yapılmıştır. İkinci olarak gerek kamu kesimi gerekse de piyasa 
mekanizması için çok önemli olan kamu malları ve hizmetlerinin üretilme-
sinde ihtiyaç duyulan kamu gelirlerinin, özellikle vergi gelirlerinin arttırıl-
ması yönünde düzenlemeler yapılmıştır. Üçüncü olarak mali disiplin ve 
bütçe denkliğinin sağlanması için devlet harcamalarının daraltılması, büt-
çe açıklarının azaltılması ve kamu borçlarının sınırlandırılması gibi tedbir-
lere başvurulmuştur. Dördüncü olarak milli ekonomi içinde özel sektörün 
payının arttırılmasına yönelik olarak geniş kapsamlı özelleştirme uygulama-
ları yapılmıştır. Ayrıca kişilerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal bakımdan 
desteklenmesi için sosyal güvenlik sistemleri oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Türkistan ülkelerinde yirmi yıllık bir uygulama sonrasında ortaya çı-
kan ekonomik performans incelendiğinde uygulanan maliye politikaları-
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nın birbirlerine benzer özellikler göstermelerine rağmen ortaya çıkan 
ekonomik performansın çok farklı olduğu söylenebilir. Öncelikle Türkis-
tan ülkelerinin neredeyse tamamında geçişin ilk yıllarında GSYİH değer-
lerinde azalma olduğu ve ekonomik büyümede negatif sonuçların ortaya 
çıktığı belirtilmelidir. Ancak zamanla bu ülkelerin makro ekonomik gös-
tergelerinde iyileşme yaşanmaya başlanmıştır. Özellikle 2000’li yıllarda 
görülmeye başlanan GSYİH’daki artış, büyüme oranındaki olumlu geliş-
meler, düşüş eğilimi gösteren enflasyon, yapılan büyük ve önemli özel-
leştirmeler ve ortaya çıkan diğer makro ekonomik göstergeler olumlu ge-
lişmeler olarak görülmektedir.  

Öte yandan Türkistan ülkelerinden Azerbaycan, Kazakistan ve Türk-
menistan uyguladıkları maliye politikaları sayesinde bölgenin güçlü eko-
nomileri arasına girmeyi başarmıştır. Ancak Tacikistan ve Kırgızistan 
ekonomik istikrar ve mali disiplini sağlamada başarı gösterememiştir. 
Bu nedenle bu ülkeler hala geçiş sürecinin sorunlu ve yoksul ülkeleri 
arasında gösterilmektedir. 
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Öz 

Kafkaslar, Balkanlar ve Doğu Avrupa tarih boyunca pek çok Türk bo-

yunun geçiş noktası veya yerleşim yeri olmuştur. Bu bölgeye öncelikle 

Hunlar, daha sonra Avarlar, Bulgarlar, Oğuzlar, Peçenekler, Kumanlar 

(Kıpçaklar) gibi Türk boyları gelmiştir. Makalemize konu olan Peçenekler 

VII. yüzyıl ortalarında, Batı Göktürk Devleti’nde başlayan mücadeleler 

sonucunda Batı’ya doğru itilmişler ve Hazar Kağanlığı yakınlarına gel-

mişlerdir. Ancak Hazarlar, Peçeneklerin varlığından rahatsızlık duyarak, 

Peçeneklere karşı Oğuzlarla ittifak kurmuş, bu ittifak sonucunda ise Peçe-

neklerin İdil nehrinin batısına geçmelerine neden olmuşlardır. Peçenekle-

rin bu geçişiyle birlikte, Macarlar yerlerinden oynayarak Bizans tarafın-

dan Trakya’ya yerleştirilen Slavların ortasına yerleşmişler ve Slav dün-

yası arasındaki bağlantının kopmasına neden olmuşlardır. Tarih boyun-

ca, Karadeniz’in kuzeyinden gelen kavimler, Bizans’ı çok ilgilendirmiştir. 

Çünkü bu kavimler, Bizans’ın Balkan topraklarını tehdit etmekte idiler. 

Bizans tarihi boyunca bunlara karşı, iyi geçinme, kendi düşmanlarına 

karşı onları askeri anlamda kullanma ya da bir başka düşman kavimle 

işbirliği yaparak, bunları birbirine kırdırma politikaları izlemiştir. İşte bu 

noktada Bulgar Çarı Symeon’a karşı Peçenekler ile işbirliği yapan Bizans 

için Bulgar tehlikesinin atlatılmasından sonra sınır komşusu olan Peçe-

nekler önemli bir tehdit haline gelmeye başlamıştır. Çünkü artık Peçenek 

akınları Bulgar topraklarına değil, doğrudan Bizans topraklarına yapıl-

maktaydı. Bu ilişkiler ve yapılan savaşlar sürecinde Bizans önemli yenil-

giler almasına rağmen 1091 yılında Kumanlar ile işbirliği yaparak Peçe-

neklerin askeri ve siyasi bir güç olarak ortadan kalkmasına sebep olmuş-
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tur. Peçenekler bundan sonra yine Bizans’a akınlar düzenlese de bunlar 

ehemmiyetsiz kalmış, Bizans, Hunlar, Avarlar ve Bulgarlardan sonra bir 

kez daha Balkanlar’dan gelen önemli bir Türk tehlikesini yine bir Türk 

kavminin yardımıyla atlatmıştır. 

Anahtar kelimeler: Peçenekler, Bizans, Balkanlar, Bulgarlar, Avar-

lar, Hazarlar. 

Abstract 

Political Relations Between the Pechenegs and Byzantine 

The Caucasus, the Balkans and East Europe have been a transit way 

or a residential area for many Turkish klans throughout the history. First 

the Huns had came to this region then Turkish klans such as; the Avars, 

The Bulgarians, the Oguzs, The Pechenegs, the Cumans and the Kipc-

haks came. The Pechenegs who are the main subject of our article had 

been shoved to West in the result of the struggle which they did with 

West Gokturks in the middle of VII th century and they came to a place 

where it is near to Hazar Khan but The Hazars were bothered from co-

ming of The Pechenegs so The Hazars agreed with Oguzs against The 

Hazars, so The Pechenegs passed The west side of Idil river because of 

them. Then as a result of this Hungarians had to moved their place and 

they moved to thrace on the part of Byzantine and placed inset of Slavs. 

And they reasoned to cut off the connection between Slavs. The tribes 

who come from North of Black Sea always deals the Byzantine througho-

ut the history. Because these tribes threaten Byzantine’s lands in The 

Balkans. Byzantine got in well with these tribes and used them against 

its enemies but sometimes Byzantine followed a policy to made these tri-

bes fight to each other by being in cahoots with other enemies. At this po-

int, Byzantine made a treatment with The Pechenegs against The Bulgari-

an czar Symeon but after they had got rid of Bulgars’ danger, The Peche-

negs became a danger for Byzantine because The Pechenegs had been 

raiding to Byzantine’s lands directly not to Bulgarians’ land. Although 

Byzantine had important suffering defeat during these relations and wars, 

Byzantine made a treatment with The Cumans in 1091, so this reasoned 

the Pechenegs to be disappeared as a military and political power. The Pec-

henegs raided to Byzantine’s land again but they cannot be successfull. 

Byzantine got rid of a Turkish danger coming from the Balkans after The 

Huns, Avars and Bulgars again with the assistance of a Turkish tribe. 

Key words: The Pechenegs, Byzantine, The Balkans, Bulgars, The 

Avars, The Hazars. 

Giriş 

Tarih boyunca Orta Asya’dan batıya doğru olan hareketlilik, Balkan-
lar, Kafkaslar ve Doğu Avrupa’ya siyasi, iktisadi ve kültürel değişimi be-
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raberinde getirmiştir. Türk boylarının Asya’dan batıya doğru olan hare-
ketleri, Türk boylarının birbirleriyle olan mücadele veya ittifakları Türk 
tarihini etkilerken, bu münasebetler aynı siyasi ve coğrafi sahayı payla-
şan diğer devletleri de derinden tesiri altına almıştır. Bu kapsamdaki 
münasebetlerin izleri Balkanlarda, Kafkaslarda ve Anadolu’da kendini 
göstermektedir. Zira Balkanlar ve Kafkasya’daki bugünkü güçlü Türk 
varlığı, Anadolu’nun bir Türk yurdu oluşu bunun en güçlü delilidir. 

Türklerin Asya’dan batıya doğru hareketleri milattan önceki dönem-
lerden başlayarak binlerce yıl devam etmiştir. Milattan önceki göçler 
hakkında farklı ve birtakım eksik bilgiler olsa da, milattan sonraki göçler 
ve boylar hakkındaki bilgiler daha net ve kapsamlıdır.1 Türk göçleri coğ-
rafi zorluklar, siyasal ve ekonomik zorluklar gibi zorunlu sebeplerden 
dolayı yapılan göçler olmasına rağmen bu göçler macera ruhu içermeyen 
hedefsiz göçler değillerdi. Bu göçler hedefi olan ve yeni vatanlar edinme 
gayesiyle yapılmış olan göçlerdir. Bu sebepten dolayı, Türkler geldikleri 
coğrafyalarda güçlü siyasi teşekküller oluştururken, dönemin siyasi, 
sosyal ve iktisadi tarihinin akışını değiştirmişlerdir. 

Türk boylarının geldikleri coğrafyalarda başarı kazanmalarının ve ka-
lıcı olmalarının en önemli sebepleri teşkilatçı ruhları, güçlü askeri sis-
temleri ve sosyal yapılarıdır. Tarih boyunca göç eden Türk boyları, farklı 
boyları olmalarına rağmen sahip oldukları siyasi, askeri ve sosyal özel-
likler Türk tarihini sürekli hale getirirken, Türk kimliğini ve tesirini de 
kalıcı kılmıştır. Bahsettiğimiz bu gerçeği, Orta Asya’dan göçerek Karade-
niz’in kuzeyine gelen, Hunlar, Avarlar, Hazarlar, Bulgarlar, Peçenekler 
Kumanlar (Kıpçaklar) gibi Türk boyları gerçekleştirirken, uzun asırlar 
devam eden Türk tarihinin sürekliliğini sağlamışlardır.2 Aynı yönden ge-
len bu göçler Türklerin hareket alanları içerisinde bulunan devletleri, si-
yasi ve sosyal teşekkülleri ve özellikle bunlar içerisinde güçlü bir siyasi 
teşekkül olan Bizans Devleti’ni etkilemiştir. Bu etki zaman zaman müca-
dele ve savaşlar olarak kendini gösterirken zaman zaman da askeri, eko-
nomik işbirliği olarak ortaya çıkmıştır. Orta Asya’dan Batı’ya doğru yapı-
lan Türk göçleri içerisinde yer alan Peçeneklerin göçleri de bu kapsamda 
yer almaktadır. Makalemizde Peçenek-Bizans siyasi ilişkilerini genel hat-
larıyla ele alarak bu ilişkilerin Türk tarihi, Dünya tarihi ve Bizans tarihi-
ne olan etkileri ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
                                                           
1 Hunlar, Orhun bölgesinden Güney Kazakistan bozkırlarına, Türkistan’a ve Avrupa’ya; Ak 
Hunlar Kuzey Hindistan ve Afganistan’a; Oğurlar Güney Batı Sibirya’dan güney Rusya’ya; 
Oğuzlar Orhun bölgesinden Seyhun nehri kenarlarına sonra Maveraünnehir üzerinden 
İran’a ve Anadolu’ya; Avarlar Batı Türkistan’dan Orta Avrupa’ya; Bulgarlar Karadeniz’in ku-
zeyinden Balkanlar’a ve Volga nehri kıyılarına; Macarlarla birlikte Kafkasya’nın kuzeyinden 
Orta Avrupa’ya; Sabarlar Aral’ın kuzeyinden Kafkaslara; Peçenek, Kuman ve Uzlar Hazar 
denizi kuzeyinden Doğu Avrupa ve Balkanlar’a uzanmıştır. (İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli 
Kültürü, 3. Baskı, s. 52, İstanbul, 1984). 
2 Bilgi için bkz. The Chronicle of Theophanes (602-813), (Edited and Translated by. Harry 
Turtledove), University of Pennsylvania Press, Philadelphia, s. 55-58-74-75, 1982. 

123



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4 

1. Peçeneklerin İdil Nehrinin Batısına Geçmeleri ve Bu Hareketin 
    Dünya Tarihi Açısından Önemi 

Peçenekler Batı Göktürk Oğuz Uruglarından bir kavimdir. Kaşgarlı 
Mahmud’a göre Peçenekler Oğuz zümresine mensup olan bir Türk boyu-
dur.3 Bunlar VIII. yüzyıl ortalarında Issık Göl ve Balkaş Gölü yakınların-
da yaşayan, belki de Türgeşlerin bir kısmını teşkil eden boydur. VII. yüz-
yıl ortalarında Batı Göktürk devletinde başlayan mücadeleler sonunda 
Peçenekler batıya doğru itilmişlerdir. Özellikle Karlukların güçlenmesiyle 
birlikte Peçenekler Talas boyundan Sir Derya’nın aşağı taraflarına itil-
mişlerdir. Gelen diğer göçlerin de etkisiyle daha batıya itilen Peçenekler, 
Hazar Kağanlığına bitişik bir sahaya gelmişlerdir. Daha iyi otlaklar bul-
ma düşüncesiyle harekete geçen Oğuzların, IX. yüzyıl ortalarında Tür-
kistan’ın kuzey batısından başlayan bu göç hareketleri, Hazar Kağanlığı 
üzerinden İdil nehrinin batısına kaymış ve yeni bir “Kavimler Göçü”nü 
başlatmıştır. Peçenekler bu göç dalgası nedeniyle Hazarlara yakın bir ye-
re gelmişler ve muhtemeldir ki onlara rahatsızlık vermişlerdir. Bundan 
dolayı Hazarlar, Peçeneklere karşı Oğuzlar ile bir ittifak meydana getire-
rek, Peçeneklere hücum edip onları İdil nehrinin batısına geçmeye zorla-
mışlardır.4  

İdil nehrinin batısına geçemeyen bazı Peçenek zümreleri ise, Yayık 
nehri boyunda Oğuzların hakimiyeti altında kalmışlar ve Bizans İmpara-
toru Konstantin Porphyrogennetos’un kaydettiğine göre fakir bir hayat 
yaşamışlardır.5 

Peçeneklerin İdil nehrini geçerek Batı’ya ilerlemeleri üzerine, vaktiyle 
Karadeniz’in kuzeyinde 375’ten sonra Hunlar ve 558’lerde Avarların ha-
reketlerine benzeyen yeni bir göç hareketi başlamış oldu. Peçeneklerin 
ardından ise Uzlar, Kumanlar (Kıpçaklar) gelmişlerdir. Peçeneklerin Ka-
radeniz’in kuzeyine gelmesiyle birlikte, Doğu, Orta Avrupa ve Balkanlar-
daki, siyasi, etnik gelişme ve kaynaşmada büyük etkileşimler olmuştur. 
Özellikle bu hareket Kiev Rusya’sı ve Macarlar üzerinde büyük etki gös-
termiştir. Peçeneklerin öncelikle Hazarlarla mücadelesi Hazarların güç-
ten düşmesine neden olmuş, bu ise Rusların hâkimiyetini Dinyeper ve 
Kiev şehrine kadar yaymalarını sağlamıştır. Böylece Doğu Avrupa tarihi-
ne yeni bir siyasi güç katılmıştır. Kiev Prensliği ve Peçeneklerin ilerleme-
si üzerine ise Macarlar Don boylarından çekilmek, Tuna ve Tisa nehirleri 
                                                           
3 Laszlo Rasonyı, Tarihte Türklük, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, s. 130, Ankara, 1988. 
4 Constantıne Porphyrogenıtus, De Admınıstrando Imperıo, (Greek text edıted, Gyula Morav-
csık; Englısh Translatıon, R.J.H. Jenkıns), Harvard University, s. 167, Washington, 1967; 
Akdes Nimet Kurat, IV. ve VXIII. Yüzyıllar Arasında Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Kavimleri, 
Murat Kitabevi Yay., s. 44-45, Ankara, 1992; Akdes Nimet Kurat, “Peçenekler”, İslam Ansik-
lopedisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., C. IX, s. 536-537, İstanbul, 1971; Faruk Sümer, “Peçe-
nekler”, İslam Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı Yay., C. 34, s. 213, İstanbul, 2007; Muallâ Uydu 
Yücel, “Balkanlarda Peçenekler”, Türkler Ansiklopedisi, C. II, Yeni Türkiye Yay., s. 714. 
5 Kurat, Karadeniz’in Kuzeyi…, s. 45-46. 
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arasına yerleşmek zorunda kalmışlardır. Bunun neticesinde ise Orta Av-
rupa’da yeni bir siyasi kuvvet olarak Macaristan meydana gelmiştir.6 

Peçenekler, İdil’in batısına geçtikleri sırada Karadeniz’in kuzeyindeki 
bozkırlar tenha olmasına rağmen Don ile Kuban nehirleri arasında Ha-
zarlara tabi olarak Macarlar yaşıyorlardı. Bu nedenle Hazarlar Macarlar 
üzerinde etkin bir rol oynuyor, Macarların üst yönetici zümreleri de Ha-
zarlar tarafından oluşturuluyordu. Aslında Fin-Ugor ırkına mensup olan 
Macarlar, Peçeneklerin İdil’in batısına geçtiği sırada Arpad liderliğinde 
Doneç nehri civarında “Etelközü” denilen yerde devlet teşkilatlarının te-
melini atmışlardı.7 Ancak Peçeneklerin gelmesiyle onların hücumuna da-
yanamayarak yeni yurt bulmak amacıyla batıya doğru hareket ettilerdi. 
Böylece Macarlar Panonya, Kuzey İtalya ve Frank devletinin içlerine ka-
dar Batı Avrupa’ya hücum etmeye başlamışlar. Bir zamanlar Atilla ve 
Bayan Han’ın yaptığı gibi, bu kez Macarlar Avrupa için tehlike olmuşlar-
dı. Ancak bu yarı Asyalı kavim kısa zamanda Avrupa şartlarına ayak uy-
durarak ve Roma Katolikliğini kabul ederek Avrupa kavimlerinden biri 
olup, bu bölgelerdeki Slav unsurları da hakimiyetleri altına alarak, Orta 
Avrupa tarihinde önemli bir rol oynamışlar. Macarların Tuna ve Tissa 
bölgelerini işgal etmesiyle birlikte Polonya ve Bohemya’daki Slavlar ile 
Balkanlar’daki Slavlar arasında bağlantı kesilmiştir. Macarların Orta Av-
rupa’ya gitmesiyle birlikte bu kopukluk ortadan kalkmış, bunun sonuç-
ları ise bir sonraki yüzyılda kendini göstermiştir.8 

Don nehrinden Dinyeper’in batısına kadar olan bozkırlara yerleşen 
Peçenekler, daha sonra Uzların baskısıyla 943-972 yılları arasında Ma-
carların topraklarına yerleşmişler. Kumanların Uzları itmesiyle de birlik-
te 1030 tarihlerinden itibaren hareket eden Uz’lar Peçeneklerin üzerine 
doğru hareket ederek, Dinyeper nehrinin sol sahilini ele geçirmişler. 
Böylece XI. yüzyılın ortalarında Peçenekler aşağı Tuna boyuna ilerleye-
rek bir taraftan Macaristan, bir taraftan da Bizans sınırlarını tehdit et-
meye başlamışlardır.9 

2. Peçeneklerin Karadeniz’in Kuzeyine Gelmesinin 
    Bizans İmparatorluğu Açısından Önemi ve İzlenen Politikalar 

Karadeniz’in kuzeyinden gelen kavimlerin hareketleri Bizans İmpara-
torluğu’nu oldukça fazla ilgilendiriyordu. Çünkü bu kavimlerin hareket-
leri, Bizans’ın Balkan eyaletlerine kadar etkisini gösteriyordu. Daha önce 
                                                           
6 Rasonyı, Tarihte Türklük, s. 130; Kurat, Karadeniz’in Kuzeyi…, s. 46; Kurat, Peçenekler, s. 
537. 
7 Porphyrogenıtus, De Admınıstrando Imperıo, s. 173; Rasonyı, s. 130. 
8 Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, (Türkçeye Çev. Prof. Dr. Fikret Işıltan), Türk Ta-
rih Kurumu Yay., s. 239, Ankara, 1999; Rasonyı, s. 130-131; Kurat, Karadeniz’in Kuzeyi…, 
s. 46-47; Sümer, s. 213; Kurat, Peçenekler, s. 537-538. 
9 Kurat, Peçenekler, s. 536; Ostrogorsky, s. 258. 
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Hunların ve Avarların gelişiyle büyük bir tecrübe yaşayan Bizans İmpa-
ratorluğu10, bu kez de Peçeneklerin gelişiyle yine bir tehlikenin altına gir-
miştir. Bizans’ın barbar diye tabir ettiği bu kavimlere karşı sürdürdüğü 
siyaseti ise bir kavmi bir başka kavime kırdırmak şeklinde olmuştur.11 
Böylece Peçeneklerin Azak Denizi dolayları ve Kırım’a gelişleri, Bizans’ın 
dikkatini çekmiştir. Çünkü daha önce yaşadığı tecrübelerine dayanan 
Bizans, Peçenek tehdidini adeta üzerinde hissetmiştir. 

IX. yüzyıl başlarında Bulgarların başında bulunan Çar Symeon, Bi-
zans için büyük bir tehlike arz etmekteydi. Bizans’ın elinden birçok yeri 
alan Symeon, İstanbul’u tehdit eder hale gelmiştir. Çar Symeon 914 yı-
lında Bizans’ın elinden Edirne’yi almış ve ordularıyla Trakya’yı tahrip et-
miştir. Zor durumda kalan Bizans Karadeniz’in kuzeyine gelen Peçenek-
leri adeta kendisi için bir kurtarıcı saymıştır. Bu nedenle Peçeneklerle ir-
tibata geçmek isteyen Bizans 915 yılında Peçeneklere elçi göndererek ir-
tibat kurmaya çalışmıştır. Bu nedenle Kırım kumandanı Phokas’tan Pe-
çeneklerin Bulgarlara karşı sevk edilmesi istenmiştir. Phokas bu görevini 
başarılı bir şekilde yerine getirmiş ve 917 yılında Peçenekler Bulgarlarla 
savaşmak üzere Tuna’ya doğru hareket etmişlerdir. Ancak söz verilmesi-
ne rağmen Phokas ile Bizans amirali Roman Lecapenus arasındaki bir 
anlaşmazlık yüzünden Peçenekler Tuna’nın öbür yakasına geçirilmemiş-
tir. Bu hareket yüzünden, Peçeneklerin Bizans’a güveni kalmamış ve geri 
dönmüşlerdir.12 Peçenekler geri dönmesine rağmen geniş hazırlıklar ya-
pan Bizans ordusu, Karadeniz kıyısı boyunca ilerleyerek düşman toprak-
larına girmiştir. Ancak bu ordu Akhelos civarında 20 Ağustos 917’de 
Symeon tarafından baskına uğratılarak imha edilmiştir. Bundan sonra 
Symeon, zaferler almaya devam ederek Balkan yarımadasına hakim ol-
muştur.13 

Peçeneklerin Bulgarlara karşı gönderilmesi sırasında onların Tuna’-
nın ötesine geçirilmemesi Peçeneklerin Bizans’a karşı itimatlarının sar-
sılmasına neden olmuştu. Ancak Bizans İmparatorları yine de onlarla 
anlaşma yolları aramaya çalışmıştır.14 Bizans tarih boyunca Karadeniz’in 
kuzeyinden gelen kavimlerle yakından ilgilenmiştir. Çünkü bunlar Kaf-
kasya ve Kırım’ı geçtikten sonra mutlaka Tuna nehrini geçerek Balkan-
lar’a yani Bizans topraklarına girip yerleşmeyi hedeflemişlerdir. Bizans 
ise bu kavimlere karşı akıllıca bir siyaset izleyerek hem onların tehlikele-
                                                           
10 Bkz. Sezgin Güçlüay, “Avar-Bizans Siyasi İlişkileri”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 
Sayı: 267, Mart-2009, s. 18-22. 
11 Işın Demirkent, “14. Yüzyıla Kadar Balkan Yarımadasında Bizans Hakimiyeti”, Bizans 
Tarihi Yazıları Makaleler, Bildiriler, İncelemeler, Dünya Yay., s. 17-18, İstanbul, 2005; Kurat, 
Karadeniz’in Kuzeyi, s. 60. 
12 Yücel, s. 714; Kurat, Karadeniz’in Kuzeyi…, s. 60-61. 
13 Ostrogorsky, s. 245-246. Bkz. Paul Stephenos, Byzantıum’s Balkan Frontıer, Cambridge 
University Press, 2000 
14 Kurat, Karadeniz’in Kuzeyi…, s. 61. 
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rini bertaraf etmek hem de düşmanlarını bertaraf etmek amacıyla bu ka-
vimlerin yardımlarından faydalanmaya çalışmıştır. Bu kez Peçeneklerin 
gelişiyle, Bulgarlara karşı onları kullanmayı hedeflerken, diğer yandan 
da bunlarla dost geçinerek tehlike atlatılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle 
Bizans İmparatoru Konstantin Porpyrogenetos (912-959) oğluna hitaben 
yazdığı Bizans siyasetinin “el kitabı” mahiyetinde olan De Administrando 
Imperio (Devlet İdaresi) adlı eserinde Peçeneklere verdiği önemi ve onlar-
la mutlaka dost geçinmek gerektiğini belirtmiştir. Ve onlarla iyi geçinme-
nin Bizans’a ne gibi faydalar sağlayacağını anlatmıştır.15 Bizans elçileri 
öncelikle Kırım’a ve Khersones16 şehri çevresine ve Dinyeper ile Dinyes-
ter nehirleri arasına gönderilirdi. Khersones’e giden Bizans elçileri Peçe-
neklere haber gönderir onlardan rehinler ve kılavuzlar istemişlerdir. Pe-
çeneklerin adamları gelince rehinler kalede bırakılarak, kılavuz ile yola 
çıkılırdı. Peçeneklerin bulundukları yere gelince Peçenekler onlardan İm-
paratorun hediyelerini ister, elçi bunları verip gerekli işi görünce Kherso-
nes’e döner, rehinleri de salıverirdi. Bu kez rehinler ve kılavuzlar elçiden 
hediye isterlerdi. Dinyeper ve Dinyester arasındaki sahada da Bizans el-
çisi, Karadeniz sahilindeki bir bölgeye gemiyle yanaşır kendisi gemide 
kalarak Peçeneklere rehinler yollar ve Peçeneklerin gelmesini isterdi. Gö-
rüşme bittikten sonra elçi hediyeler dağıtarak, Peçeneklerden İmpara-
tor’a dost olmak isteyenleri gemiyle İstanbul’a götürürdü.17 Bizanslılar, 
Peçeneklerle dostça ilişkiler kurabilmek amacıyla Peçenek reislerine he-
diyeler gönderirlerdi. Aksi takdirde onlardan yardım alamazlardı. Nite-
kim Bizans, en büyük düşmanı olan Bulgarlara karşı Peçeneklerden bir-
çok defa yardım almıştır. Ancak Bulgar kırıcı II. Basil’in Bulgarları kesin 
olarak yenmesinden sonra Bizans-Peçenek ilişkileri yeni bir safhaya gir-
miştir.18 

3. Peçeneklerin Bizans’ın Sınır Komşusu Olmaları ve Her İkisi 
    Arasında Yapılan Savaşlar 

Peçeneklerin 932-934 yıllarında, Kafkaslarda bir yer olduğu anlaşılan 
Bizans’ın Velender kalesini zapt etmesinden bahsedilmektedir. Buraya 
zapt edenlerin ise Hazar Peçenekleri olduğu düşünülmektedir. Bu dö-
nemde Peçenekler ile Bizans arasındaki ilişkiler henüz iyi niteliktedir. 
Üstelik başka kavimlerin saldırısına karşı Bizans, Peçeneklerden yardım 
almıştır. Peçenekler ile Bizans 971 yılında da aralarında anlaşarak Tu-
na’nın güney sahillerine Peçeneklerin girmemesine karar verilmişlerdir. 
Ancak Bulgarların 1022 yılında kesin yenilgiye uğratılmasından sonra 
                                                           
15 Porphyrogenıtus, s. 53; Ostrogorsky, s. 309; Kurat, Karadeniz’in Kuzeyi…, s. 61; Kurat, 
Peçenekler, s. 539; Yücel, s. 714. 
16 Bugünkü Sivastopol’a yakın bir yer. 
17 Kurat, Karadeniz’in Kuzeyi…, s. 61-62. 
18 Yücel, s. 714-715; Kurat, Karadeniz’in Kuzeyi…, s. 62-63. 
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Peçenekler Bizans ile sınır komşusu olmuştur. Böylece Bizanslılar ile Pe-
çenekler arasında sıkı münasebetler başlamıştır. Bizans bu zamana ka-
dar Peçeneklerden müttefikleri olarak kuzeydeki bütün düşmanlarına 
karşı destek almıştır. Peçenekler gerektiği zaman Bulgarlar ve Macarlara 
karşı arkadan saldırıyor, Ruslara ise güney yolunu kapatıyordu. Aynı za-
manda Peçenekler Bizans ordusunda ücretli asker olarak görevlendirili-
yor, Bizans’ın yaptığı savaşlarda önemli rol oynuyorlardı. Ancak Bulga-
ristan’ın tamamıyla ilhakından sonra durum temelinden değişmiştir. 
Çünkü artık Bizans ile Peçenekler arasında bir duvar kalmamıştı. Devlet 
arazisi Tuna kenarına kadar uzanıyor, dolayısıyla Peçeneklerin yağma 
akınları da Bulgarlara değil doğrudan Bizans topraklarına yapılıyordu. 
Bundan sonra Peçenekler Tuna’nın güney sahillerine akın etmeye başla-
dılar. 1026 yılında Bulgaristan’a girerek, Bizans kumandanını esir alıp, 
ordusunun çoğunu yok ettiler. Bulgaristan valisi Konstantin Diogenes 
onları Tuna’nın öteki tarafına kovmayı başardı. Bundan sonra Peçenek-
Bizans dostluğu bozuldu. Bizans, 1030 yıllarında ekonomik tedbirleri 
çerçevesinde Balkanlarda ayni vergi yerine nakdi vergi alınmaya başla-
mış, bu da yer yer isyanların çıkmasına neden olmuştur. Bu durumdan 
yararlanan Peçenekler 1035 yılında Tuna’yı geçerek Trakya’nın büyük 
bir bölümünü tahrip etmişlerdir. 1036 yılında Bizans ülkesine üç defa 
akın yapan Peçenekler, 1048 yılına kadar kendi iç mücadeleleri yüzün-
den bu bölgeye herhangi bir saldırıda bulunmamışlardır. Ancak 1048 yı-
lında yaptıkları mücadeleler sonucunda Peçenekler Tuna’yı geçmeyi ba-
şarmışlardır.19 Peçenekler Dinyeper ırmağından Panonya’ya kadar olan 
yerleri işgal etmelerine rağmen, Peçenek başbuğları Turak ve Kegen ara-
sındaki anlaşmazlık yüzünden bu ilerleme durmuştur. Peçenekler asil 
bir aileden olan Turak’a, cesaretinden dolayı da Kegen’e hürmet ederler-
di. Kegen’i kıskanan Turak, onu öldürmek istemiş bunu fark eden Kegen 
de Bizans İmparatoru IX. Konstantin Monomach’a (1022-1055) sığınmış-
tır. Konstantin ona Tuna boyunda üç kale ve birçok arazi vermiştir. Bu 
durumdan rahatsız olan Turak, Bizans imparatorundan Kegen’i kabul 
etmemesini, kendisine iade edilmesini, aksi takdirde Bizans’ın müttefiki 
olmayacağını söylemiştir. Ancak Bizans imparatoru bunları dikkate al-
mayınca, 1048 yılında Tuna’yı geçen Turak Bizans ülkesini yağmalama-
ya başlamıştır. Bunun üzerine hazırlanan Bizans ordusu harekete geçe-
rek Turak ile beraber 140 Peçenek başbuğunu esir almıştır. Ancak esir-
lerden faydalanmayı düşünen Bizans, onlara dokunmamıştır. Bu zafer-
den sonra Kegen kendisine verilen Tuna boylarına dönerken on binlerce 
                                                           
19 Demirkent, s. 21-22; Kurat, Peçenekler, s. 539; Sümer, s. 214; Ostrogorsky, s. 309; Zeki 
Velidî Togan, Umumî Türk Tarihine Giriş, Enderun Kitabevi, s. 158, İstanbul, 1981; Işın De-
mirkent, Mıkhaıl Psellos’un Khronographıası, Türk Tarih Kurumu Yay., s. 33, Ankara, 1992; 
Charles Dıehl, Bizans İmparatorluğu’nun Tarihi, İlgi Kültür Sanat Yay., s. 103, İstanbul, 
2010; Yücel, s. 715; Akdes Nimet Kurat, Peçenek Tarihi, s. 129-130, Ankara, 1937. 
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Peçenek, Bizans tarafından Bulgaristan’da boş bir sahaya yerleştirilmiş-
tir. Böylece ilk defa büyük bir Peçenek grubu yerleşik hayata geçmiştir.20 

Bizanslılar, Kegen ile Turak arasındaki çekişmeden faydalanarak Pe-
çenekleri Bulgaristan’da yerleştirmek, onları çiftçi yapmak ve böylece ha-
zineye vergi ve orduya asker sağlamak, Selçuklu tehlikesine karşı da on-
ları kullanmayı hedeflemiştir.21 Çünkü Balkan ve Tuna vilayetleri için 
Peçenekler büyük bir tehlike arz ediyordu. Nitekim Bizans imparatoru 
1049 yılında, Selçuklulara karşı kullanmak üzere Peçeneklerden on beş 
bin atlı asker istemiştir. Bu ordunun başına da Peçeneklerden İstanbul’-
da bulunan Sülçe, Selte, Karaman ve Kataleym tayin edilmiştir. Selçuk-
lular üzerine gönderilen Peçenekler tam harekete geçmişken, Bulgaris-
tan’daki soydaşlarıyla birleşme kararı alarak geri dönmüşlerdir. Ancak 
İstanbul’a geldiklerinde Üsküdar’dan kendilerini karşıya geçirecek gemi-
lerin olmadığını görünce boğazı atlarıyla geçmiş, Taras (Bugünkü Bü-
yükdere) dolaylarında karaya çıkmışlardır. Bizanslılar, Peçeneklerin bo-
ğazı geçmelerine de, Rumeli’de ilerlemelerine de müdahale edememişler-
dir. Bunlar, zorla iskan ettirilen Peçenekleri de ikna ederek hep birlikte 
Balkanları geçip Tuna’nın Osmos ırmağı boyunca yerleşmişlerdir. Bi-
zanslılar bunları cezalandırmak istese de Peçenekler onlara karşı muka-
vemet etmeyerek her çeşit meyve ve sebzenin yetiştiği “yüz tepe” dedikle-
ri yere yerleşmişlerdir. Bu durumda Peçeneklerin tek eksiği Bizans sara-
yında esir olan başbuğları Turak idi. Bu arada imparator Peçeneklerle 
mücadele etmenin yollarını öğrenmek üzere Kegen’i İstanbul’a çağırmış 
ancak o yolda bir suikast nedeniyle yaralanmıştır. İmparator, suikastçı-
ları cezalandırmayınca Peçenekler arasında bir hoşnutsuzluk çıkmıştır. 
Bunun üzerine harekete geçen Peçenekler, Yüztepe’deki Peçeneklerle bir-
leşmişlerdir.22 Bunların Bizans topraklarını yağmalaması üzerine Bizans 
Turak’tan istifade etmeyi düşünerek onu Peçeneklerle görüşmeye gön-
dermiştir. Ancak Turak ve diğer Peçenek büyükleri kavimdaşlarının tara-
fına geçerek eski mevkilerini yeniden kazanmışlar ve Bizans ile bir anlaş-
ma sağlanamamıştır. Bundan sonra Bizans Balkanlar’daki Peçenekler 
üzerine ordu göndermişse de, Peçenekler Bizans’ı bozguna uğratarak, 
1049 yılında Bizans ordusunu perişan etmişlerdir. Hiçbir direnişle karşı-
laşmayan Peçenekler, 1049-1050 yılında Trakya’yı yağmalamışlardır.23 

1049 yılı kışını yeni bir ordu hazırlayarak geçiren Bizans, 1050 yılı 
ilkbaharında Peçeneklere karşı bu orduyu Edirne’ye doğru yola çıkar-
mıştır. Ancak Bizans’ın yaptıklarından haberdar olan Peçenekler, 8 Hazi-
                                                           
20 Kurat, Peçenekler, s. 539; Sümer, s. 214; Rasonyi, s. 132; Yücel, s. 716; Kurat, Peçenek 
Tarihi, s. 135-136. 
21 Ostrogorsky, s. 309. 
22 Kurat, Peçenekler, s. 539; Yücel, s. 716; Kurat, Peçenek Tarihi, s. 138-140. 
23 Yücel, s. 716-717. 
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ran 1050 tarihinde Edirne’yi kuşatmışlar ve yağmalamışlardır. Bunun 
üzerine Peçeneklerle savaşmaya cesaret edemeyen Bizans kuvvetleri şe-
hir surlarının arkasında savunma konumunda kalmışlar ancak başbuğ-
ları Sulçe’nin ölümü üzerine de Peçenekler muhasaradan vazgeçmişler-
dir. Bizans bu kez anlaşmak üzere Kegen’i göndermiş ama artık Peçe-
nekler tarafından sevilmeyen Kegen öldürülmüştür. Bizans 1050-1051 
kışında 20.000 kişilik ücretli ordu toplayarak Nikefor Bryennios komuta-
sında Peçeneklerin üzerine göndermiştir. Bu kez uykuda yakalanan Pe-
çenekler baskına uğrayarak yenilmişler ve Balkanlardaki akınları durdu-
rulmuştur. Bundan sonra bir süre de olsa Bizans’a ait yerler yağmalana-
mamıştır. Yine Peçenekleri Tuna’dan çıkarma hayaliyle büyük bir ordu 
toplayan Bizans, Peçenekler tarafından yenilgiye uğratılmış, Peçenekler 
yeniden Trakya’da ve Makedonya’da istedikleri şekilde hareket edebile-
cek duruma gelmişlerdir. Bundan sonra Peçenekler ile daha fazla sava-
şamayacağını anlayan Bizans’ın barış isteği üzerine Peçeneklere vergi 
vermek şartı ile 30 yıl süreli bir barış yapılmıştır.24 

1053 yılından sonra Bizans kaynaklarında Peçenekler ile ilgili fazla 
bilgiye rastlanmamaktadır. Ancak imparator İssak Komnenos’un (1057-
1059) Macarlara karşı yaptığı savaştan sonra nedeni bilinmese de Peçe-
nekler üzerine gittiği bilinmektedir. Dolayısıyla Bizans ile Peçenekler ara-
sında 30 yıl süreli barış anlaşmasının uzun sürmediği görülmektedir. 
Zaten Peçenekler arasındaki iç karmaşa yüzünden de Bizans’a karşı var-
lık gösterilememiştir. Peçenek başbuğu Selt, Tuna boyunda Bizans’a 
karşı savaşmak istemişse de mukavemet edemeyeceğini anlayarak geri 
çekilmiştir.25 İmparator Konstantin X. Dukas 1064-1065 yılı kışında Pe-
çeneklere elçiler ve hediyeler göndererek barışı korumak istemişlerse de, 
Peçenekler Bizans ile barışı korumaya gayret göstermemişlerdir.26 

1065 yılında Balkanlar’da Uz akını başlamış, ancak ani soğuklar ve 
hastalık nedeniyle bunların çoğu hayatını kaybetmiş bunu fırsat bilen 
Peçenekler de onları tamamen yok etmiştir.27 Bundan sonra Tuna boyla-
rının tek hakimi Peçenekler olmuştur. Bu sırada Bizans içerisinde de 
karmaşa yaşanması Peçenekler için avantaj sağlamış ve Tuna boylarında 
serbestçe dolaşmışlardır. Peçenekler bu durumu değerlendirerek, bazı 
şehirleri ele geçirmişler ve Bizans topraklarına akınlar düzenlemişlerdir. 
Ancak Roman Diogenes bu akınları başarıyla durdurarak Peçeneklerin 
birçoğunu öldürmüş, bir kısmını da esir almıştır. Daha önce olduğu gibi 
yine esirlere dokunmayan Bizans, bunları bu kez Selçuklulara karşı kul-
lanmak amacıyla ücretli asker olarak orduya almıştır. Ancak 1071 Ma-
                                                           
24 Kurat, Peçenekler, s. 540; Ostrogorsky, s. 309; Yücel, s. 716-717. 
25 Demirkent, Mıkhaıl Psellos…, s. 202-203. 
26 Yücel, s. 718. 
27 Rasonyı, s. 132. 
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lazgirt Meydan Muharebesinde Peçenek ve Uzlar Selçukluların tarafına 
geçerek Bizans ordusunun yenilmesinde etkili olmuşlardır.28 Bizans adı-
na büyük bir felaket olan bu savaşın izleri artık ebediyen silinmeyecekti. 
Bizans’ın en iyi askerlerini temin ettiği Ermenistan, Kapadokya gibi doğu 
bölgeleri bir daha alınmamak üzere elden çıkmıştı. Konya, İznik gibi 
önemli şehirler Türklerin eline geçerken, Bizans içindeki karışıklıklar ar-
tarak devam ediyordu.29 

1071 yenilgisinden sonra Bizans’ta yeniden iç karışıklıklar ortaya çık-
mış, bundan istifade eden Peçenekler ise Tuna boylarında müstakil dev-
let gibi hareket etmişlerdir. Bu ise zaten karışık olan Bizans dış siyaseti-
ni daha çok zora sokmuş ve Balkanlar’da Bizans hakimiyetini biraz daha 
zayıflatmıştır.30 Bu duruma müdahale etmek isteyen Bizans, saraya ya-
kınlığı ile bilinen Nestor adında birini Tuna boylarındaki şehirlerin valisi 
olarak atamıştır. Ancak Nestor, Silistre’ye hakim olan Peçenek başbuğu 
Tatoş ile anlaşarak imparatora isyan etmiştir. Bu sırada Bizans impara-
toru VII. Michael Parapinakes olmasına rağmen idare hadım Nikefor’un 
elindeydi. Nestor’un isyanı, Nikefor’un kötü yönetimine bağlansa da im-
parator yine de ondan ayrılmamıştır. Bu sırada Filibe dolaylarında yaşa-
yan ve Nikefor’un idaresinden memnun olmayan Bulgar Bogomilleri31 de 
yanına çeken Nestor Peçeneklerle beraber 1074 yılında İstanbul surlarını 
kuşatmışlardır. Ancak imparator ile görüşmeye giden Peçenekler ondan 
kıymetli hediyeler alınca dönüşte şüpheli davranmaya başlamışlar bu 
nedenle onlara güvenmeyen Nestor da kuşatmayı kaldırarak Tuna boyu-
na gitmiştir.32 

1078 yılında Bizans imparatoru VII. Michael’e karşı, Balkan yarım-
adasında Nikefor Bryennios, Anadolu’da Nikefor Botaneiates ayaklana-
rak kendi imparatorluklarını ilan etmişler. Bryennios Balkanlarda özel-
likle Peçeneklere güvense de, Peçenekler herhangi bir tarafa bağlı kalma-
yarak kendi çıkarlarını gözetmişlerdir. Nihayetinde öncelikle VII. Micha-
                                                           
28 Kurat, Peçenekler, s. 540; Sümer, s. 214; Togan, s. 158; Gıles Morgan, Bizans’ın Kısa Ta-
rihi, Kalkedon Yay., s. 84, İstanbul, 2010; Yücel, s. 718; Kurat, Peçenek Tarihi, s. 150-155. 
29 Dıehl, s. 104. 
30 Ostrogorsky, s. 320. 
31 Bogomillik Papas (Pop) Bogomil’in bir öğretisidir. Bu öğreti Bizans tarafından büyük kit-
leler halinde Trakya’ya göç ettirilen Bulgaristan ve Makedonya’nın İslav halkı ile yan yana 
yaşayan Pavlikianların doktirininden esinlenmiştir. Pavlikianlık gibi Bogomillik de dünyaya 
iki prensip iyilik (tanrı) ve kötülük (şeytan) tarafından hükmedildiğini ve bu güçler arasında-
ki mücadelenin bütün dünya olaylarını ve her insanın hayatını düzenlediğini kabul eden 
dualist bir doktrindir. Bu düşünüşe göre gözle görünen bütün dünya şeytanın işidir ve bu-
nun için de kötünün elindedir. Bu nedenle Bogomiller saf bir ruhi dindarlık ve ciddi bir zâ-
hidane yaşama erişmek gayreti içindedirler. Dolayısıyla Bogomiller şiddetle bütün ibadet şe-
killerini, bütün kilise adetlerini ve bütün Hristiyan kilise düzenini reddederler. Bogomillerin 
hakim olan kiliseye karşı isyanları, en güçlü ruhi desteği kilise olan mevcut dünya düzenini 
de reddetmek anlamına geliyordu. Bu hareket hakim olanlara, kudretlilere ve zenginlere 
karşı bir protestonun ifadesi idi. Bkz. Ostrogorsky, s. 250-251. 
32 Yücel, s. 718. 
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el’in haklarını korumak bahanesiyle Bryennios’a karşı yürüyerek Make-
donya ve etrafını yağmalamışlardır. Daha sonra Edirne’yi kuşatmışlar, 
bunun üzerine onlarla mücadele edemeyeceğini anlayan Bryennios, on-
lara değerli hediyeler vererek bu kuşatmanın kaldırılmasını sağlamıştır. 
Bu arada Anadolu’da Nikefor Botaneiates mücadelesini kazanarak tahta 
çıkmış ve Bryennios’a karşı mücadeleye girişmiştir. Bu mücadelede Pe-
çenekler önemli rol oynamıştır. 1078-1079 yıllarında Bulgar Bogomille-
riyle yeniden anlaşan Peçenekler, Sofya ve Niş dolaylarında Bizans’a kar-
şı isyan etmişlerdir. Bunun üzerine başarılı kumandan Aleksi Komnenos 
harekete geçerek Trakya’yı bunlardan temizlemiştir. Ancak kendisine 
“kayser” unvanı verilmeyince isyan ederek Bizans tahtını ele geçirmiştir.33 

Aleksi Komnenos dönemi olayları ile ilgili bilgileri onun kızı Anna 
Komnena’nın yazdığı “Alexiad” adlı eserden öğreniyoruz.34 Aleksi Komne-
nos tahta çıktığında Bizans neredeyse yıkılacak durumdayken, o impa-
ratorluğu yeniden toparlamıştır. İmparatorluk o dönemde iç çalkantıla-
rın yanı sıra Balkanlar’da Peçenek akınları, Anadolu’da ise Selçuklu 
akınları ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durumda her iki taraf ile birden 
baş edemeyeceğini anlayan imparator, Anadolu’daki beyliklerle diploma-
tik barış sağlama, Peçenekler ile de savaşma kararı almıştır. Ancak Bal-
kanlar’da uzun süre Peçeneklerle mücadele edilmesi, Anadolu’da Türkle-
rin kuvvetli bir şekilde yerleşmesine sebep olmuştur. 

1086 yılında Peçenekler Pavlikiyanların isyanına bir kez daha karışa-
rak onları desteklemişler, üzerlerine gönderilen Bizans ordusunu da 
kaçmaya mecbur ederek zafer kazanmışlardır. Bu zaferden sonra Filibe 
civarında Peçenekler uzun süre istedikleri gibi hareket etmişlerdir. Bu-
nun üzerine aslen bir Türk olan Tatik (Tatikios)35 yeni bir ordu kurmakla 
görevlendirilmiş ve Peçenekler üzerine gönderilmiştir. Filibe yakınlarında 
karşılaşan iki ordu birbiriyle savaşmaktan çekinmiştir. Bizans ordusu 
Peçeneklerin çokluğundan, Peçenekler de onların silahlarından çekin-
miştir. Peçenekler bunun üzerine ülkelerine geri dönmüşler, Bizans as-
kerleri onları takip etse de onların hızına yetişememişlerdir. Bu seferin 
Bizans için tek faydası ise Filibe ve çevresinin Peçenek akınlarından kur-
tarılması olmuştur.36 

1087 yılı ilkbaharında daha büyük bir Peçenek ordusu, Macar Kralı 
Solomon ve Kumanların başbuğları Çelgü idaresinde Bizans’a karşı yeni-
                                                           
33 Sümer, s. 214; Ostrogorsky, s. 322-323; Yücel, s. 719; Kurat, Peçenek Tarihi, s. 155-160. 
34 Anna Komnena, Alexıad (Anadolu’da ve Balkan Yarımadasında İmparator Alexios Komne-
nos Dönemi’nin Tarihi) Malazgirt’in Sonrası, Türkçeye Çev. Bilge Umar, İnkılâp Kitabevi, İs-
tanbul, 1996. 
35 Türk asıllı olan bu Bizans kumandanı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Işın Demirkent, “Ta-
tikios (Türk Asıllı Bir Bizans Kumandanı)”, Bizans Tarihi Yazıları Makaleler, Bildiriler, İncele-
meler, Dünya Yay., s. 175-196, İstanbul, 2005. 
36 Sümer, s. 214; Yücel, s. 720; Komnena, s. 211-212; Kurat, Peçenek Tarihi…, s. 168-169. 
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den harekete geçmiştir. Bizans imparatoru Aleksi Komnenos ise, bunlara 
karşı Nikolo Maurokatalon idaresinde bir ordu göndermiştir. Bu ordu 
Skoteinon’da kamp kuran Peçenekleri ansızın baskına uğratarak dağıt-
mıştır. Çelgü ve Macar Kralı Solomon da hayatlarını kaybetmiştir. Böyle-
ce 1087 yılı Peçenek seferi Bizans’ın zaferi ile sonuçlanmıştır. Ancak yine 
de Bizans imparatoru tedbiri elden bırakmayarak kardeşi Andrian Kom-
nenos’u Trakya’ya göndermiştir. Bundan sonra Uz ve Macarlar ile yeni-
den birleşen Peçenekler 80.000 kişilik bir ordu ile Tuna boylarına gele-
rek Hayrabolu ve çevresini yağmalamışlardır. Bunun üzerine yine Bizans 
ordusu bunları yenilgiye uğratarak başbuğlarını da öldürmüştür. Aleksi 
Komnenos Peçenek kabilelerine hediyeler göndererek, onların Bizans’tan 
intikam almalarını engellemek istemişse de, Peçenekler bu oyuna gelme-
mişlerdir. Bunun üzerine 1087 yılı Haziran ayında Aleksi Komnenos bü-
yük bir ordu ile Edirne’ye gelerek Peçenekler üzerine yapılacak seferi or-
ganize etmiştir. Plana göre bir grup ordu Peçenekleri arkalarından tehdit 
ederek Tuna’yı geçmelerini önleyecek, İmparatorun başında bulunduğu 
bir grup da Balkanlar’ı geçip Peçeneklerin asıl kuvvetini imha edecekti. 
Bu sırada Peçenekler, Bizans’tan bir sefer beklemiyor ve dağınık halde 
bulunuyorlardı. Bunun üzerine Bizans’a 150 kişilik bir elçilik heyeti 
göndererek barış istemiş ve her zaman için 30.000 kişilik bir Peçenek or-
dusunu Bizans’ın emrine vereceklerini söylemişlerdir. Ancak İmparator, 
bu heyeti tutuklatarak İstanbul’a göndermiştir. Fakat bunlar yolda kaç-
mayı başararak Peçeneklere gelerek durumu bildirmişlerdir. Bunu du-
yan Bizans imparatoru ise, daha çabuk harekete geçerek Balkanlar’ı ge-
çerek, Biçina nehri boyunca ilerlemiştir. Ancak civarda Peçenek atlıları 
dolaşıyor ve Bizans’ın hareketlerini takip ederek hücum için fırsat bekli-
yorlardı. Nihayetinde bu baskın gerçekleşmiş ve Bizans ordusu paniğe 
kapılmıştır. Tatuş’un elindeki Silistre’yi ele geçirmek isteyen Bizans or-
dusu çok zor duruma düşmüş, şehir Bizans’a karşı mükemmel bir şekil-
de savunulmuştur. Bundan sonra Peçenekler karşı hücuma geçerek ya-
pılan meydan muharebesinde Bizans kuvvetlerini yenilgiye uğratmışlar-
dır. İmparator Aleksi Komnenos ise kaçan ordu ile Goloe’ye gitmiştir. Da-
ha sonra Peçeneklerin elindeki Bizans esirleri para karşılığında Peçenek-
lerden alınmıştır.37 1087 yılında yapılan bu savaşın sonuçlarından Peçe-
nekler, Kumanlar ile anlaşmazlıklarından dolayı pek fazla istifade ede-
memişlerdir. Peçenek başbuğu Tatuş, Bizans’ın Silistre’yi kuşatması sı-
rasında Kumanlara giderek onlardan yardım istemiştir. Ancak Bizans’ın 
saldırısı sırasında Kumanlar yetişememiştir. Savaş sırasında Peçenekle-
rin pek çok ganimet ve esir alması üzerine Kumanlar bundan pay iste-
miş, Peçenekler ise bunu reddetmiştir. Böylece Kumanlar Peçeneklerin 
                                                           
37 Togan, s. 158; Yücel, s. 720-721; Kurat, Peçenek Tarihi…, s. 169-179; Komnena, s. 213-
222. 
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müttefiki olarak gelmelerine rağmen, düşman olarak geri dönmüşlerdir. 
Kumanlar ve Peçenekler arasındaki anlaşmazlıkların bir başka nedeni de 
Bizans tarafından yürütülen politikalardır. Bilindiği üzere Bizans kendi-
sini tehdit eden bir düşman kavmi diğer düşman kavime kırdırma siya-
setini başarılı bir şekilde izlemiştir. Nihayetinde Kumanlar daha güçlü 
oldukları için Peçenekleri yenmişlerdir. Peçenekler daha sonra Bizans’ın 
Balkan topraklarında yağma hareketlerine girişmişler, Bizans ise o sıra-
da Rusya ile mücadele içerisinde olduğundan barış istemek zorunda kal-
mıştır. 1087 yılında yapılan savaş, yapılan barışla sona ermiştir.38 

1087 yılı barışından sonra Peçenekler, kışı geçirmek için Hayrabolu’-
ya gelmişler, bu durum ise yerli halkı rahatsız etmiştir. Bizans imparato-
ru ise, Peçeneklere karşı mücadele etmek için 1088-1089 yıllarında yeni 
kuvvetler toplamaya başlamıştır. Bunun için savaşta ölenlerin oğulların-
dan toplanan orduya “Arkhontopoulos” (Archont oğulları: Bey oğulları) is-
mi verilmiştir. Bu ordu 1088 yılı ilkbaharında Lüleburgaz yakınlarına ge-
len Peçenekler üzerine gönderilmiştir. Ancak bunlar geri püskürtülerek 
300 kadarı da öldürülmüştür. Daha sonra Hayrabolu’nun içinden geçen 
Peçenekler Aspra’ya (Malkara yakınlarına) gelmişler. İmparator bu yıl da 
Peçeneklere karşı kendi kuvvetlerini toplayamamış ve mücadeleler za-
man zaman sürmüştür. 

1088-1089 yıllarında Bizans, hem İznik Sultanı Kılıç Arslan’ın, hem 
de İzmir Beyi Çakanın hücumlarına uğramıştır. Bundan faydalanan Pe-
çenekler Bizans’a karşı harekete geçince, imparator Aleksios Komnenos 
Batı Avrupa Hıristiyan devletlerinden yardım istemeye başlamıştır. Bu 
nedenle Haçlı seferlerinin ortaya çıkmasında Peçeneklerin de etkisinin 
olduğu söylenebilir.39 Peçeneklerin Bizans’ın Çaka Bey ile mücadelesin-
den istifade ederek, Trakya’ya yeniden hareket etmesi üzerine, Bizans 
onlara karşı bir ordu hazırlamıştır. Bu ordu Peçeneklerin küçük bir bö-
lümü tarafından fark edilerek Russion’a (Keşan) kadar takip edilmiştir. 
Peçenekler de Keşan yakınlarındaki Polybotos (Polboton)’da karargâh 
kurmuşlardır. İmparator onların daha fazla ilerlemesini engellemek için 
Neantzes’in kumandasında bir orduyu onlara sevk etmiştir. Ancak Nean-
tez saf değiştirerek Peçeneklerle birlik olmuştur. Peçenekler Haden deni-
len yerde savaş durumu almışlar, imparator da asker toplayarak buraya 
gelmiş ancak her iki taraf da birbirlerine saldırmamış ve Peçenekler çeki-
lip gitmişlerdir.40 Bundan sonra Peçenekler Trakya ve Makedonya’da is-
tedikleri gibi hareket etmişler, imparator ise hastalanmış ve bir süre Ke-
şan’da kalmıştır. Daha sonra Peçeneklerden barış istemesine rağmen Pe-
                                                           
38 Kurat, Peçenekler, s. 540; Yücel, s. 721-722; Kurat, Peçenek Tarihi…, s. 181-182; Kom-
nena, s. 224. 
39 Ostrogorsky, s. 334; Kurat, Peçenekler, s. 540. 
40 Yücel, s. 722. 
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çenekler kabul etmemişlerdir. Bunun üzerine imparator Ouzas (Oğuz, 
Uzan) adlı bir Türk başbuğunu Peçenekler üzerine göndermiş, bu Baş-
buğ da Peçeneklere saldırarak atlarını ve adamlarını ele geçirmiştir. 
Bundan sonra harekete geçen Peçenekler, Bizans tarafından geri püs-
kürtülmüş, imparator Çorlu’ya kadar gelerek Peçeneklerin ilerlemesini 
durdurmaya çalışmıştır. Peçeneklerin de Çorlu’ya gelmesi üzerine onlar-
la baş edemeyeceğini anlayan imparator muhasarayı kaldırmış, 1088-
1090’da Bizans ile Peçenekler arasında bir barış yapılmıştır.41 

4. Bizans İmparatorluğunun Peçeneklere Karşı Kumanlar İle  
    İşbirliği ve Peçeneklerin Siyasi ve Askeri Kuvvet Olmaktan 
    Çıkmaları 

Peçenekler 1089-1090 yılı kışında Ergene boylarına gitmişlerdir. Bun-
ların bir kısmı Büyük Çekmece ile Küçük Çekmece arasındaki Khoiro-
bakkhoi’ye (Chirobakchi) yaklaşmış ve imparator başkentten bunlar üze-
rine hareket etmiştir. Burada Peçenekleri yenen imparator başkente geri 
dönmüştür.42 Peçenekler ise bu yenilginin intikamını 1090-1091 Şuba-
tında İstanbul surlarını tehdit ederek almışlardır. Bizans bu durumda 
bir yandan Peçeneklerle bir yandan Çaka Bey ile uğraşmak zorunda kal-
mıştır. Üstelik Peçeneklerle Çaka Bey karadan ve denizden Bizans’a sal-
dırmak için anlaşmışlardır. Bunun üzerine Bizans hem kendi ülkesinde 
asker toplamaya başlamış hem de Kumanlardan yardım istemiştir. Peçe-
neklerin 1091 yılı ilkbaharında aniden harekete geçmeleri Bizans’ı zor 
durumda bırakmıştır. Kumanlardan beklenen yardım da henüz gelmedi-
ği için imparator kurtuluş ümidinin olmadığını düşünmüştür. Peçenek-
ler ise Bizans ordusunu imha edebilecek durumdayken saldırıya geçme-
miş, muhtemelen Çaka Bey’in gelmesini beklemişlerdir. Bu arada Bizans 
ordusu kendini toparlamış, Kumanlar yardıma gelerek üç gün içinde Pe-
çenekleri imha edeceklerini bunun karşılığında elde edilen ganimetin ya-
rısını alacaklarını söylemişlerdir. 29 Nisan 1091 tarihinde yapılan mey-
dan savaşında Kumanların sayesinde Bizans Peçenekleri büyük bir ye-
nilgiye uğratmıştır. Bu durumda Peçenekler, Balkanlar’daki siyasi faali-
yetlerine son veren bir darbe almışlardır. Bizans’a esir düşen Peçenekler 
kılıçtan geçirilmiştir.43 Böylece Bizans 1048 yılından itibaren başlayan 
Peçenek tehlikesinden kurtulmuştur. Bizans Peçeneklerin askeri gücüne 
de son vererek geri kalan Peçenekleri topraklarına yerleştirmiş ve onlar-
dan imparatora özel kıtalar oluşturmuştur. Gerek Normanlara gerek 
Anadolu Selçuklularına karşı yapılan savaşlarda Bizans ordusunda Pe-
                                                           
41 Dıehl, s. 110; Yücel, s. 722; Kurat, Peçenek Tarihi…, s. 207. 
42 Yücel, s. 722-723; Kurat, Peçenek Tarihi…, s. 208; Komnena, s. 243-245. 
43 Ostrogorsky, s. 332-333; Rasonyı, s. 133; Dıehl, s. 110; Yücel, s. 722-723; Kurat, Peçe-
nek Tarihi, s. 214-227; Komnena, s. 247-258. 
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çenek kuvveti bulundurulmuştur.44 Görüldüğü gibi 1091 yenilgisinden 
sonra Peçenekler askeri ve siyasi bir güç olmaktan çıkmıştır. Bununla 
beraber Peçenekler Tuna boylarında zayıf bir durumda da olsa varlıkları-
nı sürdürmüşlerdir. Zaman zaman Bizans topraklarına akınlar düzen-
lense de bunların çoğu sonuçsuz kalmış, bu akınların sonuncusu da 
1197 yılında yapılmıştır. Daha sonra Peçeneklerin bir kısmı Macaristan’a 
giderek, onuncu yüzyılda buraya göç etmiş olan diğer Peçeneklere katıl-
mışlardır.45 

Sonuç 

Bizans tarihi boyunca, Karadeniz’in kuzeyinden gelen kavimlerin ha-
reketlerinden oldukça fazla etkilenmiştir. Çünkü bu kavimlerin hareket-
leri her şekilde Bizans’ın Balkan eyaletlerine kadar etkisini göstermiştir. 
Bizans barbar diye tabir ettiği bu kavimler karşısında zarar görmemek 
veya bunlardan faydalanmak için farklı siyasetler geliştirmiştir. Bizans’ın 
geliştirdiği en önemli siyaseti ise, Kavimler göçüyle birlikte Got kavimle-
rine karşı başlattığı bir barbar kavmi bir başka barbar kavime kırdırmak 
olmuştur. Bizans’ın sürdürdüğü bu politika onu Batı parçası olan Ro-
ma’dan daha avantajlı hale getirirken, daha sonraki dönemlerde de pek 
çok tehdit ve tehlikeden korumuş veya az zarar görmesine vesile olmuş-
tur. Yani Bizans’ın sürdürdüğü bu politika onun uzun yaşamındaki sır-
larından biri olmuştur. Hiç şüphesiz ki Bizans’ın bu politikayı hayata ge-
çirmesinde Bizans’ın sahip olduğu ekonomik güç önemli rol oynamıştır. 
Zira üzerine gelen bu baskıların büyük bir kısmının yönünü vergi veya 
tazminat ödeyerek ancak değiştirebilmiş, çoğu kere de kavimleri karşı 
karşıya getirmeyi başarmıştır. Ancak zamanla ekonomik gücünün zayıf-
lamasına rağmen aynı politikayı sürdürmeye çalışması Bizans’ın siyasi, 
iktisadi ve sosyal problemlerle karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur. 
Yani Bizans’ı güçlü tutan stratejisi bir başka noktada onu zayıflatan ve 
parçalayan sebep olabilmiştir. 

Daha önce Hunların ve Avarların gelişiyle büyük bir tecrübe yaşayan 
Bizans İmparatorluğu, bu kez de Peçeneklerin gelişiyle yeni bir tehlikeyle 
karşı karşıya kalmıştır. Peçeneklerin Azak Denizi dolayları ve Kırım’a ge-
lişleri Bizans’ın dikkatini çekmiştir. Çünkü daha önce yaşadığı tecrübe-
lerine dayanan Bizans, Peçenek tehdidini adeta üzerinde hissetmiştir. 
Ancak Peçeneklerin gelişi Bizans için aynı zamanda sevindirici olmuştur. 
Çünkü Bizans tarihi boyunca izlediği politikaların bir sonucu olarak Pe-
çenekleri o sırada gerçekten önemli düşmanları olan Bulgarlar, Ruslar 
ve Türklere karşı kullanmayı hedeflemiştir. Bu konudaki denemeleri 
1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nde Peçeneklerin saf değiştirmesi 
                                                           
44 Rasonyı, s. 133; Ostrogorsky, s. 342; Yücel, s. 724; Komnena, s. 346. 
45 Kurat, Peçenekler, s. 540-541; Sümer, s. 214; Ostrogorsky, s. 349; Rasonyı, s. 133. 
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veya Çaka Bey ile işbirliği içerisine girmeleri gibi hareketleriyle başarısız 
olsa da, Bizans bu politikasından vazgeçmemiştir. Öncelikle Peçeneklerle 
iyi geçinme politikaları güderek onları düşmanlarına karşı kullanan Bi-
zans, fırsat bulduğu anda da onlarla savaşmaktan çekinmemiştir. Bi-
zans’ın Peçeneklere karşı Kumanlardan yardım almasıyla birlikte 1091 
yılı yenilgisinden sonra Peçenekler askeri ve siyasi bir güç olmaktan ve 
Bizans için bir tehlike oluşturmaktan çıkmışlardır. Ortaçağ boyunca 
Balkanların tarihinde hep var olan Bizans VII. yüzyıldan sonra Slav ka-
bilelerinin burada irili ufaklı devletler kurmasına rağmen bu duruma 
hep geçici gözle bakmış, eski topraklarını almak için her zaman mücade-
le etmiştir. Askeri ve siyasi üstünlüğünü kaybettiği dönemlerde bile bu 
amacından vazgeçmemiştir. Dolayısıyla Peçeneklerin gelişinden önce 
Hunlar, Avarlar ile nasıl mücadele edilmiş ise Peçeneklerle ve Peçenek-
lerden sonra Oğuz, Kuman gibi Türk kavimleriyle ve Balkanlar’da Os-
manlı Devleti ile mücadele edilmiştir. 

Bizans İmparatorluğunun Türk boylarıyla olan temas ve mücadelele-
ri, Türk ve dünya tarihi açısından da oldukça önemli sonuçlar doğur-
muştur. Zira Bizans karşı karşıya kaldığı bu tehlikelerle bir yandan mü-
cadele ederken, bir yandan da mücadele ettiği unsurlardan askeri ve 
ekonomik olarak istifade edebilmiştir. İşte bu noktadan bakıldığında, Bi-
zans’ın Türk boylarıyla mücadele ve teması, Bizans’ın ömrünü kısaltmış 
mı, yoksa uzatmış mıdır? sorusunun cevabını vermenin çok kolay olma-
dığı söylenebilir. Bu gelişmelerin Türk tarihi açısından değerlendirilmesi 
de çok kolay olmamakla beraber, Bizans engelinin Türklerin Batıya iler-
leyişini durduramadığı, Türk varlığının siyasi ve kültürel olarak Avrupa, 
Balkanlar ve Anadolu’da yerleştiği kesindir. 
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27 MAYIS DARBESİNİN 
TRABZON’DA YANSIMALARI VE DP TRABZON 

MİLLETVEKİLLERİNİN İFADELERİ 

Zehra ARSLAN* 

Öz 

27 Mayıs 1960 darbesi ile Trabzon’da mülki idare, Garnizon Komu-

tanlığı tarafından teslim alınmıştır. Belediye Başkanlığı ve Valilik görevini 

birlikte yürüten Askeri Vali Necmettin Ergüven, 12 Haziran 1960 tarihine 

kadar bu görevde kalmıştır. 12 Haziran’a kadar hemen her gün yayınla-

nan tebliğlerde, birtakım yasaklamalar getirilmiş ve bu yasaklar gittikçe 

yumuşatılmıştır. Trabzon’un merkezinde ve ilçelerinde 27 Mayıs kutlama-

ları yapılmış ve bu hareketin halk tarafından benimsenmesi amaçlanmış-

tır. 27 Mayıs darbesinin hemen ardından Demokrat Partili Trabzon millet-

vekilleri tutuklanmış ve ifadeleri alınarak, Yassıada Mahkemelerinde yar-

gılanmışlardır. 

Anahtar kelimeler: Darbe, Asker, Bayram. 

Abstract 

Reflections of 27th May Coup D’état In Trabzon and Statements 

of Trabzon Deputies of Democratic Party 

Following the coup d’etat on 27th May 1960, civil administration in 

Trabzon was taken over by Garrison Command. Military Governor Nec-

mettin Ergüven, who carried out the duties of Mayor and Governor at the 

same time, remained in office until 12th June 1960. In the declarations 

published almost everyday until 12th June, a number of prohibitions were 

done and these prohibitions were gradually softened. 27th May celebrati-

ons were held in Trabzon city centre and towns, and the action was 
                                                           
* Rize Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Okutmanı, zehra_arslan2009@hotmail.com 
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aimed to be adopted by the community. Democratic Party Trabzon deputi-

es were arrested right after the 27th May coup d’etat, their statements 

were taken and they were judged in Yassıada Courts. 

Key words: Pulse, Soldiers, Feast. 

Giriş 

27 Mayıs askeri müdahalesi sonrasında, Cumhurbaşkanı Celal Bayar 
ve Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere devlet ve hükümet ileri 
gelenleri tutuklanmış, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Milli Birlik Ko-
mitesi oluşturularak, başkanlığına Orgeneral Cemal Gürsel getirilmiştir. 
Bu komitenin ilk önemli icraatı, DP döneminde cezalandırılan basın suç-
lularının affedilerek bu çerçevede kapatılan gazetelerin faaliyetlerine de-
vam etmelerine izin verilmesi, DP döneminde konulmuş olan örfi idare 
kumandanlıklarının tüm yasaklarının kaldırılması, tutuklu subay ve öğ-
rencilerin serbest bırakılması yönünde alınan kararlar olmuştur.1 Milli 
Birlik Komitesi, geçici anayasayı hazırlamaları için profesörlerden oluşan 
bir gurubu Ankara’ya çağırmış ve ortak bir bildiri yayınlanmıştır.2 Bildi-
rinin yayınlanmasının ardından 29 Mayıs günü Milli Birlik Komitesi’nin 
ilk kabinesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan istifa eden Orgeneral Ce-
mal Gürsel’in başkanlığında kurulmuş3 ve bu komite, 24 Haziran 1960 
tarihinde Millet Meclisi’nde yemin etmiştir.4 

Komisyon tarafından dört bölüm, 27 madde olarak hazırlanan geçici 
anayasa, 12 Haziran 1960 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yü-
rürlüğe girmiş ve 12 Ağustos’ta kabul edilen 55 sayılı yasayla anayasa-
daki “geçici” sıfatı kaldırılmıştır.5 Bu anayasaya DP’lilerin yargılanması 
için Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı’nın kurulmasına dair 
hükümler konulmuştur. Celal Bayar’ın da yargılanabilmesi için 13 Tem-
muz 1960 tarihinde bir karar metni yayınlanmıştır.6 

Milli Birlik Komitesi, Turhan Fevzioğlu tarafından hazırlanmış olan 
“Kurucu Meclis Yasası” Aralık ayında kabul etmiştir. Yasaya göre “Kuru-
                                                           
1 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1184, 28.05.1960. 
2 Bu gurupta Sıddık Sami Onar, Naci Şensoy, Hüseyin Nail Kubalı, Hıfzı Veldet Validedeoğlu, 
Ragıp Sarıca, Tarık Zafer Tunaya, İsmet Giritli, Muammer Raşit Sevig, Tevfik Çavdar, Türkiye’-
nin Demokrasi Tarihi (1950’den Günümüze), 3. Baskı, İmge Kitabevi, s. 87, Ankara, 2004. 
3 29 Mayıs günü oluşturulan kabinede yer alan isimler şunlardır: Başbakan ve Milli Savun-
ma Bakanı Orgeneral Cemal Gürsel, Devlet Bakanları Amil Arküs ve Şefik İnan, Adalet Ba-
kanı Abdullah Gözübüyük, İçişleri Bakanı Tümgeneral Muharrem İhsan Kızıloğlu, Dışişleri 
Bakanı Salim Sarper, Maliye Bakanı Ekrem Alican, Milli Eğitim Bakanı Fehmi Yavuz, Bayın-
dırlık Bakanı Danış Koper, Ticaret Bakanı Cihat İren, Ziraat Bakanı Feridun Üstün, Sağlık 
Bakanı Nusret Karasu, İmar ve İskân Bakanı Orhan Kubat, Münakalat (Ulaştırma) Bakanı 
Tuğgeneral Sıtkı Ulay, Basın Yayın ve Turizm Bakanı Zühtü Tarhan, Sanayi Bakanı Muhtar 
Uluer, Çalışma Bakanı Cahit Talas, Gümrük ve İnhisarlar (Tekel) Bakanı Fethi Aşın. Hakimi-
yet Gazetesi, Sayı: 1185, 30.05.1960. 
4 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1204, 25.06.1960. 
5 Çavdar, a.g.e., s. 91. 
6 Çavdar, a.g.e., s. 95. 
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cu Meclis”, Temsilciler Meclisi’nden oluşacak ve yeni anayasa ile seçim 
kanunu en kısa zamanda tamamlanarak, en geç 29 Ekim 1961 tarihinde 
iktidarı yeni seçilecek olan TBMM’ne devredecekti. Kurucu Meclis’in 
Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan yasa, 27 Mayıs 1961 tarihin-
de kabul edilmiş ve 9 Temmuz 1961 tarihinde %61,7 oranında “Evet” 
oyu almıştır.7 Anayasa’nın kabulünün ardından 15 Ekim 1961 tarihinde 
yapılan genel seçimlerde Demokrat Parti’nin mirasına sahip çıkan Adalet 
Partisi’nin 158 milletvekili kazanması ve CHP’nin beklendiği gibi tek ba-
şına iktidar olamaması 27 Mayıs’ın halk tarafından büyük oranda onay-
lanmadığının göstergesi olmuştur.8 

1. Trabzon Garnizon Komutanlığı’nın Yayınladığı Tebliğler 

27 Mayıs Darbesi ile birlikte Trabzon’da idareyi, Alay Komutanı Yar-
bay Mehmet Uysal devralmış ve Garnizon Komutanlığı’nın 27 Mayıs ak-
şamı yayınladığı tebliğle, 19.00 ila sabah 5.00 saatleri arasında sokağa 
çıkma yasağı konulmuştur.9 Halkın normal hayatını sürdürebilmesi 
amacıyla yayınlandığı bildirilen 27 Mayıs tarihli ve Garnizon Komutanı 
Yarbay Mehmet Uysal imzalı, 27 maddelik tebliğde, Trabzon’da mülki 
idarenin Garnizon Komutanlığınca devralındığı, Emniyet Müdürlüğü’ne 
Yarbay Rıza Salgır’ın tayin edildiği, sivil cezaevlerinin jandarma tarafın-
dan güvenliğe alındığı, tüm parti toplantılarının yasaklandığı hükümleri 
yer almaktadır. Ayrıca Garnizon Komutanlığının izni olmadan telefon, 
telgraf, telsiz konuşmalarının yasaklanması, tüm ulaşım araçları kontro-
le alınması, içki yasağı konulması, kahvehanelerin ve bankaların kapa-
tılması, halkın beş kişiden fazla guruplar halinde toplanmaması, düğün, 
nişan gibi törenlerin ikinci bir emre kadar yasaklanması ve Belediye te-
sislerinin kontrole alınması askeri yönetimin Trabzon’da koyduğu ilk ku-
rallardandır. 27 Mayıs tebliğinde sağlık ve eğitim kurumlarına herhangi 
bir yasaklama getirilmemiş ve 13. madde ile eczanelerin, 18. madde ile 
de okulların normal mesailerine devam edecekleri belirtilmiştir. Tebliğde 
yangın risklerine karşı itfaiye personelinin hiçbir suretle görevleri başın-
dan ayrılmamaları, cenazesi olan vatandaşların, merasim yapabilmeleri 
için Emniyet Komutanlığı’ndan izin almaları şartı getirilmiştir.10 

27 Mayıs günü Trabzon Askeri Komutanlığına tayin edilen Kurmay 
Albay ve Askeri Vali Necmettin Ergüven11 tarafından 28 Mayıs günü “5 
Numaralı” tebliğ yayınlamıştır. Bu tebliğde, kurallara riayet ettiği için 
                                                           
7 Çavdar, a.g.e., s. 100. 
8 15 Ekim 1961 seçimlerinde partilerin aldıkları oylar şu şekildedir: AP 3.527.435 oy 158 
milletvekilliği, CHP 3.724.752 oy 173 milletvekilliği, CKMP 1.415.390 oy 54 milletvekilliği, 
YTP 1.391.934 oy 65 milletvekilliği. Çavdar, a.g.e., s. 114. 
9 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1183, 27.05.1960. 
10 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1184, 28.05.1960. 
11 Doğu Gazetesi, Sayı: 1742, 27.05.1960; Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1184, 28.05.1960. 
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Trabzon halkına teşekkür edilmiş ve ödül olarak gece dışarı çıkma yasa-
ğının, 22.00 ila 04.00 arasında uygulanması kararı verilmiştir. 28 Mayıs 
tebliği ile Trabzon’da bankalar hariç tüm resmi kurumların normal mesai-
lerine başladığı bildirilerek, gece çalışmak zorunda olanların nüfus cüz-
danları ve fotoğrafları ile birlikte Garnizon Komutanlığına müracaat etme-
leri istenmiştir. Ayrıca bu tebliğle içki yasağı devam etmiş ve yolculuğa 
çıkacaklara kimliklerini göstermeleri halinde izin verildiği bildirilmiştir.12 

30 Mayıs günü Garnizon Komutanı Kurmay Albay Necmettin Ergin’in 
7 ve 8 numaralı tebliğleri ile Trabzon’da hayat normale dönmeye başla-
mıştır. 13 maddeden oluşan “7 numaralı tebliğle”, dışarı çıkma yasağı 
23.00 ile 03.00 arasındaki saatler için geçerli olmuş, nişan düğün gibi 
toplantılara Emniyetten izin alınması halinde yapılabilme hakkı ile siyasi 
amaçlı olmayan cemiyetlerin açılmasına izin verilmiştir. Tebliğle içki iç-
mek ve satmak, siyasi toplantı yapmak, silah taşımak, komutanlıktan 
izin alınmadan ilan vermek ve gazete satmak gibi yasaklar devam ettiril-
miştir. Ayrıca pavyon ve gazino gibi eğlence yerlerinin çalışmaları yasak-
lanmış, sekiz kişiyi geçmemesi ve Emniyet Komutanlığı’ndan izin alın-
ması şartları ile toplantı yapılmasına müsaade edilmiştir. Cenaze tören-
lerinin bir kayda tabi olmadığının belirtildiği tebliğde, bankalara verile-
cek emirlere göre uygulama yapma hakkı tanınmıştır. Bu tebliğin son 
maddesinde, kötü niyetli kimselerin yapacakları uydurma ve bozguncu 
faaliyetlere inanılmamasını ve bu gibi faaliyetlerde bulunmaya çalışanla-
rın hemen Garnizon Komutanlığına bildirilmeleri istenmiştir. Aynı gün 
yayınlanmış olan “8 Numaralı Tebliğ” Trabzon’un bazı köylerinde yapılan 
olumsuz propagandaları hedef almıştır. “Dumlu Köyü”nde Trakya’dan, 
başında 50-60 general bulunan bir ordunun Trabzon’a geldiği ve darbe-
nin en kısa sürede bastırılacağı yönünde yapılan olumsuz propagandala-
rın gerçek dışı olduğunun belirtildiği tebliğde, 27 Mayıs’ın milli bir hare-
ket olduğu vurgusu yapılmıştır. 7 Numaralı Tebliğ’de olduğu gibi, bu 
yönde kötü amaçla hareket eden kişilerin vakit kaybetmeden emniyete 
ihbar edilmeleri istenmiştir.13 

Garnizon Komutanlığı’nın “9 Numaralı Tebliği” ile gece dışarı çıkma 
yasağı ve “11 Numaralı Tebliği” ile içki yasağı 7 Haziran 1960 gününden 
itibaren Trabzon’da kaldırılmış, fakat siyasi toplantı yasağı devam ettiril-
miştir. Dört maddeden oluşan “11 Numaralı Tebliğ” ile de Trabzon halkı-
na, gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür edilmiştir. Ayrıca siyasi ya-
sakların devam ettiği bildirilerek, dernek ve cemiyetlerin yıllık toplantıla-
rını yapmalarına izin verilmiştir.14 
                                                           
12 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1184, 28.05.1960; Hizmet Gazetesi, Sayı: 800, 28.05.1960; Do-
ğu Gazetesi, Sayı: 1743, 28.05.1960. 
13 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1185, 31.05.1960; Demokrat Çaykara Gazetesi, Sayı: 2246, 
31.05.1960. 
14 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1194, 09.06.1960; Hizmet Gazetesi, Sayı: 805, 03.06.1960. 
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Necmettin Ergüven başkanlığındaki Trabzon Askeri idaresinin son 
tebliği, 12 Haziran günü yayınlanmıştır. Ergüven, 27 Mayıs 1960 tari-
hinde itibaren yapmakta olduğu Valilik ve Belediye Başkanlığı görevleri-
ni, 12 Haziran 1960 gününden itibaren Vali Fethi Tansuk’a devrettiğini 
belirterek, görev süresince kendisine yakın ilgi gösteren Trabzon halkına 
teşekkürlerini iletmiştir.15 

2. 27 Mayıs Darbesi’ne Halkın Tepkisi ve Trabzon’da Yapılan  
    İdari Düzenlemeler 

27 Mayıs Darbesi’nin ardından askeri idarenin koyduğu kurallar ve 
yayınladığı tebliğler, Trabzon’da yaşamı şekillendirmiştir. Üç gün süreyle 
Trabzon’da, dışarıdan haber alınması mümkün olmamıştır. Ancak 30 
Mayıs günü İstanbul ve Ankara’dan havayolu ile gazeteler gelmiş ve hal-
kın ilgisi nedeniyle Merkez Komutanlığı’nda yapılan dağıtımda büyük bir 
izdiham oluşmuştur.16 27 Mayıs’ın ardından ilk dikkat çekici faaliyet, 
“Hürriyet Bayramı” adı ile yapılan mitingler olmuştur. 2 Haziran 1960 
tarihinde Trabzon’da, 7 Haziran’da Sürmene’de ve 4 Temmuz’da Çayka-
ra’da 27 Mayıs, “Hürriyet Bayramı” adı altında kutlanmış ve mitingler 
yapılmıştır. 

2 Haziran günü Trabzon’da yapılan ve “Hürriyet Yürüyüşü” olarak ad-
landırılan, yaklaşık on bin kişinin katıldığı belirtilen mitingde, Trabzon 
halkı ordu ve Cemal Gürsel lehine tezahüratlar yapmıştır. Atatürk’ün 
heykeli önüne çelenkler konulmuş, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe 
Hitabesi hep bir ağızdan okunmuştur. Bu mitingde özellikle kız öğrenci-
ler tarafından “Hürriyetimizi geri aldık” şeklinde sloganlar atılmıştır. Mi-
tingin ardından Trabzonlular adına Orgeneral Cemal Gürsel’e, Kemal 
Alemdar, Metin Egen, Ertan Kutsal, Ümran Baran ve Cumhur Odabaş 
imzası ile bir telgraf çekilmiştir.17 

3 Haziran günü Akçaabat ve Beşikdüzü ilçelerinde de orduya övgüler 
dizilen mitingler yapılmıştır. Silahlı kuvvetlere bağlılık bildirmek amacı 
ile yapılan bu mitinglerde şehirler bayraklarla donatılmış, halkın coşku-
su karşısında duygulanan Akçaabat Kaymakamı, bir teşekkür konuşma-
sı yapmıştır. Daha sonra şehitler uğruna saygı duruşu, İstiklal Marşı ve 
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi okunmuş ve DP döneminin sonlarında ya-
şanan olaylarda bacağından yaralanarak sakat kalan Tıp Fakültesi öğ-
rencisi Mevlüt Kudun bir konuşması ile Akçaabat’ta düzenlenmiş olan 
orduya destek mitingi tamamlanmıştır. Yine 3 Haziran’da Beşikdüzü’nde 
dönemin basınına göre yaklaşık 10.000 kişinin katılımı ile gerçekleştiri-
                                                           
15 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1194, 13.06.1960. 
16 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1185, 31.05.1960. 
17 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1189, 03.06.1960; Hizmet Gazetesi, Sayı: 805, 03.06.1960; 
Hizmet Gazetesi, Sayı: 07.08.1960; Demokrat Çaykara Gazetesi, Sayı: 2272, 06.07.1960; Do-
ğu Gazetesi, Sayı: 1745, 02.06.1960. 
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len orduya destek mitinginde de benzer olaylar yaşanmıştır.18 3 Haziran 
günü bir diğer gelişme, Trabzon’un Askeri Valisi Kurmay Albay Necmet-
tin Ergüven, basının karşısına çıkarak 27 Mayıs sonrası Trabzon’un ge-
nel durumu hakkında bilgi vermesi olmuştur. İl sınırları içerisinde her-
hangi bir güvenlik sorunu bulunmadığının altını çizen Güven, halkın 27 
Mayıs’ı bayram ve şenliklerle kutlamasından duyulan memnuniyeti dile 
getirmiştir.19 

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününe denk gelen 7 Haziran’da, 27 
Mayıs, Sürmene’de Hürriyet Bayramı olarak kutlanmıştır. Bu kutlama-
larda, “Kahrolsun Diktatörlük, Diktatörlüğe Paydos”, “Yaşasın Türk Genç-
liği”, “Yaşasın Ordu” şeklinde tezahüratlar yapılarak orduya bağlılık ifa-
de edilmiştir. Sürmene mitinginde, milli marşlar söylenmiş, ordu lehine 
ve DP’liler aleyhinde sloganlar atılmış ve ilk konuşmayı yapan sivil Kay-
makam İhsan Mumbuç, diktatör bir rejimden halkı kurtardığı için Silahlı 
Kuvvetlere teşekkür etmiştir. Askeri Vali Necmettin Ergüven’in de hazır 
bulunduğu ve bir konuşma yaptığı mitingde, Sürmene Ortaokulu Türkçe 
Öğretmeni Sebahattin Bey, şiirleri ve konuşması ile katılımcıları etkile-
miştir.20 

9 Haziran günü Şalpazarı’nda “Hürriyet Bayramı” kutlamaları yapıl-
mış ve ordu aleyhinde propaganda yapanlar tutuklanmıştır. Darbe aley-
hine propaganda yaptıkları için tutuklanan kişiler şunlardır: Şevket 
Genç, Ali Kalaycı, Harun Şentürk, Cemal Üçüncü, Hasan Emral, Halit 
Koç, DP Merkez İlçe Başkanı Haydar Üçüncü. DP Eski İl Başkanı Hasan 
Günerkan, arananlar listesinde olup 10 Haziran gününe kadar yakala-
namamıştır. Ayrıca Emniyet teşkilatı tarafından Trabzon DP İl Başkanlı-
ğı binası gözetim altında tutularak, burada sıkı aramalar yapılmıştır.21 

Askeri yönetim tarafından Trabzon Valiliği’ne tayin edilen eski Vali 
Fethi Tansuk, 12 Haziran günü Trabzon’a gelmiş ve askeri Vali Kurmay 
Yarbay Necmettin Ergüven bir tebliğ yayınlayarak Belediye Başkanlığı ile 
Valilik görevlerini Tansuk’a devrettiğini bildirmiştir.22 Böylece 12 Hazi-
ran’dan itibaren Trabzon’da Fethi Tansuk devri başlamıştır. 26 Haziran 
1960 tarihinde yapılan 19 Mayıs törenlerinde bir konuşma yapan Fethi 
Tansuk, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile 27 Mayıs’ın birbirlerini ta-
mamladığını söylemiştir.23 16 Temmuz günü bir basın toplantısı düzen-
leyen Trabzon Belediye Başkanı ve Valisi Fethi Tansuk, Trabzon’un alt-
yapı hizmetlerinin devam ettirileceğini söylemiş, sağlık ve yol gibi konu-
larda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. 
                                                           
18 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1190, 04.06.1960. 
19 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1190, 04.06.1960. 
20 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1190, 04.06.1960. 
21 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1223, 18.07.1960; Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1192, 10.06.1960. 
22 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1194, 13.06.1960. 
23 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1207, 29.06.1960. 
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18 Aralık 1960 tarihinde Trabzon’dan Kurucu Meclis üyeliğine Cemal 
Reşit Eyüboğlu seçilmiştir.24 Şubat 1961’de Devrim Hükümeti’nin ilk 
Trabzon Valisi Fethi Tansuk Ankara’ya atanırken, Erzurum Valisi Kamu-
ran Çuhruk Trabzon Valiliği görevine getirilmiştir.25 

3. 27 Mayıs’ın Etkili İsimlerinin Trabzon’a Yaptıkları Ziyaretler 

19 Temmuz 1960 günü askeri bir uçakla Hükümet Başkanı Orgene-
ral Cemal Gürsel Trabzon’a gelmiştir. Trabzon’da yayınlanan Hâkimiyet 
Gazetesi’nin “Türkiye’nin ikinci kurtarıcısı şehrimize geldi” şeklinde de-
ğerlendirmeler yaptığı Cemal Gürsel’e, İçişleri Bakanı Tümgeneral Mu-
harrem Kızıloğlu, Başbakanlık Müsteşarı Albay Alparslan Türkeş, Milli 
Birlik Komitesi’nden Albay Mucip Atak ve Binbaşı Fazıl Akkoyunlu refa-
kat etmiştir. Trabzon’a gelişi nedeni ile 21 pare top atılan Cemal Gürsel, 
Trabzon Belediye’sinin balkonundan halka hitap etmiştir. Trabzonluların 
yapılan hareketin manasını anlamış olduklarını söyleyen Gürsel, yapılan 
işin çok önemli olduğunu ve eğer darbe olmasaydı belki de vatandaşların 
birbirinin kanını akıtacaklarını iddia etmiştir. Cemal Gürsel, konuşma-
sında darbeyi kimin yaptığı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştır: 

“…Aziz Trabzonlular! Bu hareketi ben yapmış değilim. Bu hareketi si-

lahlı kuvvetler yaptı. Hayır, o da yapmış değildir. Gençlerimiz yaptı. 

O da değildir arkadaşlar. Türk milleti, sizler yaptınız. Eğer sizlerin 

sağduyusuna, fikri selimine, asalet ve vakarına güvenmeseydik, biz 

başlı başına orduca bu işi asla yapamazdık…”26 

21 Eylül 1960 tarihinde başka bir önemli konuk olan Milli Birlik Ko-
mitesi Üyesi Kurmay Yarbay Ahmet Yıldız, Trabzon’a gelmiştir. Belediye 
balkonundan halka hitap eden Yıldız, “Aziz Hemşerilerim” diyerek başla-
dığı konuşmasında 27 Mayıs’ın gerekli olduğunu savunmuştur.27 

4. 27 Mayıs’ın Ardından Trabzon’da Siyasi Faaliyetlerin Başlaması 

1960 yılının Temmuz ayı sonlarında Trabzon’da gençler tarafından, 
“Trabzon Devrimciler Derneği” adı altında bir dernek oluşturulması için 
faaliyete geçilmiş ve bu dernek, 16 Temmuz’da resmen kurulmuştur.28 
27 Temmuz, aynı zamanda Trabzon’da Polis günü kutlamalarının yapıl-
dığı gündür. Atapark’ta yapılan kutlamalara, Trabzon’da misafir olarak 
bulunan Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencileri, polisler ve Trabzon’da 
okuyan öğrenciler katılmıştır. Toplantıda DP iktidarı aleyhinde konuş-
malar yapılmış ve başta Cemal Gürsel olmak üzere orduya şükran duy-
                                                           
24 Ses Gazetesi, Sayı: 141, 28.04.1961. 
25 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1389, 06.02.1961. 
26 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1225, 20.07.1960. 
27 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1277, 22.09.1960; Hizmet Gazetesi, Sayı: 840, 16.08.1960. 
28 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1228, 23.07.1960; Hizmet Gazetesi, Sayı: 845, 27.07.1960. 
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guları dile getirilmiştir.29 26 Ağustos 1960 tarihinde Türk Kültür Derne-
ği’nin Trabzon şubesi kurulmuştur.30 

13 Ocak 1961 tarihinde siyasi faaliyetler kısmen serbest bırakılmış,31 
1 Nisan’da propaganda yasak olmak üzere, kongre yapılmasına izin ve-
rilmiştir.32 Siyasi yasaklar kalktıktan sonra başta Adalet Partisi Genel 
Başkanı Ragıp Gümüşpala olmak üzere siyasiler Trabzon’a gelmeye ve 
parti kongreleri düzenlenmeye başlanmıştır. 9 Temmuz 1961 tarihinde 
Anayasa referandumu yapılmış ve seçime katılan Trabzon halkının 
%58.8’i “Evet”, %41.29’u “Hayır” oyu kullanmıştır. Ayrıntılı olarak Trab-
zon’da 243.804 seçmenin 134.756’sı referanduma katılmış, bunların 
80.155’i “Evet” ve 55.220’si “Hayır” oyu vermiştir.33 15 Ekim 1961 tari-
hinde Yüksek Seçim Kurulu’nun yayınladığı bildiriye göre, Demokrat 
Parti döneminde 12 milletvekili çıkartan Trabzon’un milletvekili sayısı 
9’a indirilmiştir.34 1961 seçimlerinde DP’nin mirasına sahip çıkan AP 
90.012 oy ve 51.5 oranla en fazla oyu alan parti olmuş ve beş milletvekil-
liği kazanmıştır. Bu seçimlerde Trabzon’da ikinci parti olan CHP 69.014 
oy ve 39.5 oranla dört milletvekilliği kazanabilmiştir.35 AP senato üyesi 
seçimlerinde 90.502 oy ve 52.4 oranla Trabzon’dan 3 senatörlüğün tü-
münü almıştır.36 

6 Nisan 1962 günü Trabzon’da, siyasi faaliyetlerin serbest bırakılması 
ile birlikte, Demokrat Parti’yi kuranlar, Trabzon Sulh Ceza Mahkeme-
si’nde yargılanmıştır. Kurucu İl Yönetim Kurulu’ndan Rıza Egemen, İh-
san Birincioğlu, Halit Mollaoğlu, Ragıp Hacısalihoğlu, Haşim Karanis, 
Hasan Günerkan, Ferit Demeli ve Hasan Hayali hakkında dava açılmış-
tır.37 

5. Demokrat Parti Trabzon Milletvekillerinin İfadeleri ve Aldıkları 
    Cezalar 

Anayasa Davası’na dair 23 Ağustos 1960 tarihinde Mahmut Goloğlu 
ve Sabri Dilek’in ifadeleri alınmıştır.38 Mahmut Goloğlu ifadesinde, 1950 
yılından itibaren DP milletvekili olduğunu, 27 Mayıs sabahı saat 5’de ne-
zarete alındığını ve gece 22.30’da bırakıldığını fakat 1 Haziran günü tek-
rar nezarete alındığını belirtmiştir. Goloğlu, Cumhuriyet prensiplerine 
                                                           
29 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1231, 28.07.1960. 
30 Hizmet Gazetesi, Sayı: 870, 27.08.1960. 
31 Ses Gazetesi, Sayı: 53, 13.01.1961. 
32 Ses Gazetesi, Sayı: 114, 28.03.1961. 
33 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1512, 12.07.1961. 
34 Hakimiyet Gazetesi, Sayı: 1521, 24.07.1961. 
35 DİGM (Devlet İstatistik Enstitüsü) 1960-62 İstatistik Yıllığı, Ankara 1963, s. 205. 
36 DİGM, 1960-62 İstatistik Yıllığı, s. 207. 
37 Ses Gazetesi, Sayı: 427, 07.04.1962. 
38 B.C.A., Yassıada Tutanakları, 10.09.1/2.1.3. 
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aykırı hareket etmediğini, Meclis Başkanlığı görevinde bulunduğunu ve 
bu süreçte çok partili hayatın Türkiye’de tam olarak yerleşmesi için elin-
den geleni yaptığını ve bunu başaramayacağını anlayınca da son devrede 
“başkanlık adaylığı” teklifini reddettiğini söylemiştir. Mahmut Goloğlu, 
ifadesinin devamında DP Hükümeti’nin birtakım antidemokratik uygula-
malarda bulunduğunu örnekler vererek anlatmıştır. Goloğlu Tahkikat 
Komisyonu, Salahiyet Kanunu gibi uygulamalara karşı çıktığını ve aleyh-
te oy kullandığını da ayrıca belirtmiştir.39 

Mahmut Goloğlu ile benzer şeyler söyleyen Sabri Dilek ifadesine, 
1954 yılından itibaren DP milletvekili olduğunu ve 27 Mayıs günü neza-
rete alındığını, şahsiyeti gereği dikta rejimlerine karşı olduğunu ve bu 
nedenle 1946 yılında DP’ye kayıt yaptırdığını belirterek başlamıştır. 1955 
tarihli DP kongresinde bazı milletvekillerinin hazırladıkları İspat Hak-
kı’ndaki takriri, kendilerinden gizli olarak idareye vermeye kalkıştıkları-
nı, bu kanunu, açık olarak verselerdi en az 150 kişinin altında imzası 
olacağını ve Partiden bu kadar milletvekili atmanın imkânı olmayacağını 
ifade etmiştir. Kongreye bile alınmadan bu milletvekillerinin ihraç edil-
miş olmalarının, hukuk düzeni içerisinde çalışmaya olan inancını zedele-
diğini söyleyen Dilek, siyasette yükselmek istediği için görevine devam 
ettiğini ima etmiştir. Dilek ayrıca 1957 seçimlerinde CHP’nin tavırlarının 
ortamı gerginleştirdiğini ve Tahkikat Komisyonu’nun kuruluşunda Trab-
zon’da olduğunu, Salahiyet Kanunu’nun guruptan geçmeden Meclis’e 
havale edildiğini ve kanun aleyhinde oy veren yedi muhalif arasında bu-
lunduğunu söylemiştir.40 

Mahmut Goloğlu ve Sabri Dilek dışındaki DP Trabzon milletvekilleri-
nin ifadeleri, 30 Ağustos 1960 tarihinde alınmıştır. 1954 tarihinden iti-
baren DP milletvekili bulunduğunu, 27 Mayıs günü önce nezarete alınıp 
sonra serbest bırakıldığını ve 1 Haziran günü tekrar nezarete alındığını 
belirten Osman Turan, ifadesinin başında söylediği sözlerle cesareti ve 
dürüstlüğünü ortaya koymuştur: 

“…Ben DP’nin ve iktidarın dikta rejimi kurmak anayasa hükümlerini ıl-
ga ve iptal ve Cumhuriyet ve demokrasi prensiplerine aykırı olarak devlet 
idaresinin bir şahsın veya ferdin eline geçmesine müncer olacak fiil ve ha-
reketlerde bulunduğunu kabul etmiyorum.” 

Bu sözlerin ardından, hürriyetleri zedeleyecek bazı kanunlar çıkmışsa 
bile bunların ülkeyi diktatörlüğe getirecek düzeyde olmadığını ve kendi-
sinin bu tür kanunlara karşı koyduğunu belirtmiştir.41 Osman Turan 
ifadesinin her satırında mensubu bulunduğu parti ve iktidara sahip çık-
mış ve bir buçuk yıl cezaevinde kaldıktan sonra, Yüksek Adalet Divanı 
                                                           
39 B.C.A., Yassıada Tutanakları, 10.09/1.2.1, 28.08.1960. 
40 B.C.A., Yassıada Tutanakları, 10.09/1.2.1, 28.08.1960. 
41 B.C.A., Yassıada Tutanakları, 10.09/1.4.1, 30.08.1960, s. 59-66. 
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beraatına karar vermiştir.42 Osman Turan serbest kaldıktan sonra Fa-
kültedeki görevine dönmek istediğinde yönetimin katı tavrını kıramamış-
tır. Danıştay’ın Osman Turan lehinde karar alması ve maaş ödemesinin 
başlanmasına rağmen yine Fakülte öğretim üyeliğine dönememiş ayrıca 
1948 yılında üye olduğu Türk Tarih Kurumu üyeliğinden hiçbir sebep 
gösterilmeden çıkartılmıştır.43 

Tıpkı Osman Turan gibi Mustafa Reşit Tarakçıoğlu44 da 30 Ağustos 
1960 tarihinde verdiği ifadesinde, iktidarın dikta rejimi kurmak ve cum-
huriyet prensiplerini ihlal ederek, devlet idaresini bir fert veya zümrenin 
eline bırakmak üzere faaliyetlerde bulunduğunu kabul etmediğini söyle-
miştir. 27 Mayıs’tan itibaren nezarette bulunduğunu belirten Tarakçıoğ-
lu, iktidara seçimle gelen DP’nin dönemi boyunca, Anayasa’ya aykırı bir 
kanun çıkartmadığını dile getirdikten sonra Tahkikat Komisyonu kurul-
ması lehinde oy kullandığını söylemekten çekinmemiştir.45 Trabzon mil-
letvekilleri arasında idamı istenilen tek sanık olan Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu,46 mensubu olduğu partiye olan bağlılığının cezasını beş yıl ağır 
hapis cezasına çarptırılarak ödemiştir.47 

İsmail Şener ifadesine, Osman Turan ve Mustafa Reşit Tarakçıoğlu gi-
bi Hükümetin, bir dikta rejimi kurmak ve cumhuriyet prensiplerini ihlal 
etmek gibi hareketlerde bulunduğunu kabul etmediğini söyleyerek baş-
lamıştır. Seçimle iktidara gelen bir partinin sadece seçimle gidebileceğini 
kabul eden bir parti olduklarını ve Türkiye’nin sisteminde bir kanunun 
Anayasa’ya aykırı olup olmadığını kontrol edecek kurum bulunmadığını 
hatırlatmıştır. Şener böyle bir kurum mevcut olmadığından, Meclis’te ka-
bul edilen bir tasarının Anayasa’ya aykırı olduğunun iddia edilemeyece-
ğini, Tahkikat Komisyonu kurulmasında lehte oy kullandığını ve Salahi-
yet Kanunu görüşmelerinde Avrupa’da olduğu için bulunamadığını söy-
lemiştir.48 Şener’in ifadesi gibi aldığı ceza da Mustafa Reşit Tarakçıoğlu 
ile aynı olmuş ve Anayasayı ihlal suçundan beş yıl ağır hapis cezasına 
çarptırılmıştır.49 

Pertev Sanaç 30 Ağustos 1960 günü verdiği ifadesinde, Mustafa Reşit 
Tarakçıoğlu, Osman Turan ve İsmail Şener’le aynı noktalara değinmiştir. 
Sanaç, Anayasa Mahkemesi olmadığı için Meclis’in kabul ettiği kanunla-
                                                           
42 Türk Parlamento Tarihi, X. Dönem 1954-57, Cilt: II, s. 885. 
43 Trabzon 2006 İl Yıllığı, s. 326. 
44 Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, Milli Mücadele döneminde Trabzon’un önde gelen isimlerin-
den birisi olup, Cumhuriyet’le birlikte 1924 tarihinde Trabzon Türk Ocağı’nı açmıştır. Zehra 
Arslan, “Trabzon Türk Ocağı’nın Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 178, Ocak-Şubat 2009, s. 112. 
45 B.C.A., Yassıada Tutanakları, 10.09/1.4.1, 30.08.1960, s. 58. 
46 Ses Gazetesi, Sayı: 205, 17.07.1961. 
47 Trabzon 2006 İl Yıllığı, s. 322. 
48 B.C.A., Yassıada Tutanakları, 10.09/1.4.1, 30.08.1960, s. 57. 
49 Türk Parlamento Tarihi, X. Dönem 1954-57, Cilt: II, s. 882-883. 

148



ZEHRA ARSLAN / 27 MAYIS DARBESİNİN TRABZON’DA YANSIMALARI 11 

rın geçerli olduğunu, Tahkikat Komisyonu lehinde oy kullandığını özel-
likle vurgulamış50 ve Yüksek Adalet Divanı tarafından, Anayasayı ihlal 
suçundan beş yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştır.51 

Salih Zeki Ramoğlu ifadesine, DP iktidarının tutumunu müdafaa et-
meyeceğini suçun kendisine isnat edildiğinden dolayı kendi tavrını orta-
ya koyacağını belirterek başlamıştır. Ramoğlu, iktidara seçimle gelinip 
seçimle gidilebileceğine inandığını, milletvekilliği sırasında barınacak bir 
evi dahi bulunmadığını ve hükümet çevrelerinin uzağına düşen bir mil-
letvekili olduğunu söylemiştir. Bununla birlikte hükümetin dikta rejimi-
ne gittiği yönündeki iddiaları kabul etmediğini vurgulayan Ramoğlu, eğer 
böyle bir durum olsaydı buna karşı büyük reaksiyonlar olacağının ayrıca 
iktidarın dikta rejimi kuracak güçte bulunmadığının altını çizmiştir. 
Tahkikat Encümeni kurulmasındaki amacın bir parlamento anketi aç-
mak olduğunu belirten Ramoğlu, bu komisyon kurulması lehinde oy 
kullandığını ve görüşmeler sırasında olaylar olunca Fikri Karanis’le bir-
likte Meclis’ten ayrıldıklarını söylemiştir.52 

Hasan Polat da ifadesinde, cumhuriyet prensiplerine olan bağlılığını 
dile getirmiş ve iktidarın dikta rejimine gittiği suçlamasına karşı çıkmış-
tır. Polat, Anayasa’nın 17.nci maddesinin bu tür rejimler karşısında gü-
vence olduğunun altını çizerek, Demokrat Parti meclis guruplarında hür 
bir şekilde tartışmalar yaşandığını belirtmiştir. Tahkikat Encümeni ku-
rulmasına dair meclis görüşmelerinde, mevcut huzursuzluk ve iftira dolu 
yazılar ortada dolaştığı için olumlu oy verdiğini fakat Kanun görüşmele-
rinde abisinin hastalığı nedeniyle bulunamadığını söylemiş ve bu kanu-
nun Anayasa’ya aykırılık teşkil etmediğini eklemiştir.53 

3 Haziran 1960 gününden itibaren tutuklu bulunan Osman Nuri Ler-
mioğlu, DP iktidarında Cumhuriyete veya Anayasa’ya aykırı bir durum 
oluşturulmadığını ifadesinde belirttikten sonra, Başbakan Adnan Men-
deres’in hiçbir zaman bırakın Meclis’i, gurubunu dahi baskı altına al-
mak gibi bir çabası olmadığını bu nedenle de üç defa istifaya mecbur 
edildiğini fakat bu istifaların resmiyete dökülmediğini belirtmiştir. İfade-
sinde Adnan Menderes’in adını anarak, onu müdafaa eden tek Trabzon-
lu milletvekili olan Lermioğlu, basın ve CHP’nin faaliyetlerini incelemek 
için Meclis kararı ile oluşturulan Tahkikat Encümeni kurulmasına 
olumlu yönde oy verdiğini itiraf etmiştir. Lermioğlu, bu Encümene ola-
ğanüstü yetkiler tanıyan 7468 Sayılı Kanunun ise aleyhinde bulunduğu-
nu söylemiştir.54 
                                                           
50 B.C.A., Yassıada Tutanakları, 10.09/1.4.1, 30.08.1960, s. 56. 
51 Türk Parlamento Tarihi, X. Dönem 1954-57, Cilt: II, s. 880-881. 
52 B.C.A., Yassıada Tutanakları, 10.09/1.4.1, 30.08.1960, s. 54-55. 
53 B.C.A., Yassıada Tutanakları, 10.09/1.4.1, 30.08.1960, s. 53-54. 
54 B.C.A., Yassıada Tutanakları, 10.09/1.4.1, 30.08.1960, s. 51-52. 
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31 Mayıs 1960 tarihinden itibaren tutuklu bulunduğunu belirterek 
ifadesine başlayan Selahattin Karayavuz, Mahmut Goloğlu ve Sabri Di-
lek dışındaki diğer Trabzon milletvekilleri gibi cumhuriyet prensiplerine 
ne kendisinin ne de partisinin ters düşmek gibi bir durumu olmadığını 
söylemiştir. 1955 yılındaki Matbuat Kanunu’nda yapılan düzenlemeler 
sırasında daha mutedil bir matbuat rejimine gidilmesi gibi teknik bazı 
uyarılarda bulunduğunu belirten Karayavuz, Tahkikat Encümeni oluş-
turulması yönünde oy kullandığını fakat bu Komisyona olağanüstü yet-
kiler veren 7468 sayılı Kanun görüşmelerine İstanbul’da olduğu için bu-
lunamadığını ifade etmiştir.55 Selahattin Karayavuz, mahkeme sonunda 
beş yıl ağır hapis cezasına çarptırılan DP Trabzon milletvekilleri arasında 
yer almıştır. 

Fikri Karanis, 27 Mayıs günü tutuklanıp sonra serbest bırakılmış ve 
7 Haziran günü tekrar tutuklanmıştır. 30 Ağustos günü verdiği ifadesi-
ne, 1950 yılından beri ülkeye demokratik esasları getireceğine inandığım 
DP’nin üyesiyim sözleri ile başlamış olan Karanis, 1957 yılında Meclis’e 
girdiğini ve DP’nin dikta rejimi kurmaya yönelik amacının olmadığını be-
lirtmiştir. Tahkikat Komisyonuna, Başbakan’ın gurupta yaptığı toplantı-
da CHP’nin yer altı örgütleri gibi çalıştığı ve basına komünistlerin sızdığı 
şeklindeki sözleri üzerine olumlu oy verdiğini söyleyen Karanis, 7468 sa-
yılı Kanun’a ise karşı çıktığını, DP gurubunda bazı kişilerin kontrolü ele 
geçirmek istediklerini bu faaliyetlere karşı bazı arkadaşları ile harekete 
geçerek Sami Ergin’in evinde toplantılar yaptıklarını ve liste hazırladıkla-
rını anlatmıştır. Fikri Karanis bu listeyi Başbakan Menderes’in onayla-
madığını ve Vatan Gazetesi’nde “Trabzon’da meclis idare amirlerinin par-
tizanca hareket etmemesi gerektiği” ile ilgili bir demeç verdiği için Parti’de 
savunmasının alındığını da ifadesinde belirtmiştir.56 

30 Ağustos günü verdiği ifadesine hukukçu olmadığını söyleyerek başla-
yan Haluk Çulha, Meclis’ten çıkan kanunların önce komisyonlarda incelen-
diği göz önünde bulundurulduğunda Tahkikat Komisyonu kurulmasında 
Anayasa’ya aykırı bir durum görmediği için olumlu oy kullandığını belirt-
miştir. Haluk Çulha, DP iktidarının dikta rejimi kurmasının söz konusu ol-
madığının altını çizmiş ve muhalefetin Meclis’i çalışamaz duruma getirdiği 
için kontrol edilmesinin doğal bir durum olduğu görüşünü savunmuştur.57 

15 Eylül 1961 tarihinde Yüksek Adalet Divanı, Anayasa’yı ihlal su-
çundan sanık olan ve içlerinde Trabzon milletvekilleri Sabri Dilek, Mah-
mut Goloğlu, Fikri Karanis, Osman Nuri Lermioğlu ve Osman Turan’ın 
da bulunduğu 45 kişinin beraatına karar vermiştir.58 Böylece tutuklu 
                                                           
55 B.C.A., Yassıada Tutanakları, 10.09/1.4.1, 30.08.1960, s. 48-49. 
56 B.C.A., Yassıada Tutanakları, 10.09/1.4.1, 30.08.1960, s. 47. 
57 B.C.A., Yassıada Tutanakları, 10.09/1.4.1, 30.08.1960, s. 45. 
58 B.C.A., Yassıada Tutanakları, 10.09/5.17.2, 15.09.1961, s. 1-2. 
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bulunan 12 Trabzon milletvekilinden beşi, 1961 yılının 15 Eylül günün-
de serbest kalmıştır. Yine Anayasa’yı ihlal suçundan 15 Eylül 1951 tari-
hinde Selahattin Karayavuz, Pertev Sanaç, İsmail Şener ve Mustafa Reşit 
Tarakçıoğlu’na beşer yıl; Haluk Çulha, Salih Zeki Ramoğlu ve Hasan Po-
lat’a 4’er yıl 2’şer ay ağır hapis cezası verilmiştir.59 Yüksek Adalet Divanı, 
8 Ekim 1961 tarihinde de İsmail Şener hakkında ağır hapis mahkûmiye-
tini kesinleştirmiştir.60 Hasan Polat, 18 Ekim 1962 tarihinde 4 yıllık ce-
zası affedilerek serbest bırakılmıştır.61 Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, sağlık 
problemleri nedeni ile tutuklu bulunduğu dönemde bir süre tedavi gör-
müş ve 1962 yılının Şubat ayında tahliye edilmiştir.62 

Sonuç 

27 Mayıs darbesi ile birlikte Trabzon’da askeri yönetim idareyi ele al-
mış ve 12 Haziran’a kadar geçen sürede Askeri Vali Necmettin Ergüven, 
Valilik ve Belediye Başkanlığı görevlerini birlikte yürütmüştür. Milli Bir-
lik Komitesi’nin yaptığı atamalar sonucu Trabzon Valiliği’ne Fethi Tan-
suk’un getirilmesi ve 12 Haziran 1960 günü Trabzon’a gelerek görevi 
Necmettin Ergüven’den devralması ile sivil idare yönetimde hakim olma-
ya başlamıştır. Halk, il merkezi ve ilçelerde toplanan mitinglerle 27 Ma-
yıs’ı kutlamış olmakla birlikte 15 Ekim 1961 seçimlerinde Adalet Partisi’-
nin Trabzon’dan birinci parti olarak çıkması, Trabzon’da çoğunlunun 
darbeyi desteklemediğinin kanıtı olmuştur. 

3 Mayıs 1963 tarihli 2739 sayılı kanuna ek olarak 221 sayılı kanunla 
1960 darbesisin, “27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı” olarak kut-
lanmasına karar verilmiştir. Rejimi benimsetme amacı taşıyan bu ka-
nun, ilk olarak 13 Haziran 1962 tarihinde AP-CHP koalisyonu zamanın-
da Meclis’e sevk edilmiş fakat görüşülmemiştir. CHP-CKMP-YTP partile-
rinin oluşturduğu ikinci koalisyon hükümeti döneminde tekrar gündeme 
gelen Kanun teklifi, 3 Nisan 1963 tarihinde 294 üyenin katıldığı ve 149 
üyenin ise bulunmadığı oylamada Meclis’te görüşülmüş, 291 üyenin ka-
bul yönünde oy kullanması ile yasallaşmıştır.63  

27 Mayıs’ın Hürriyet Bayramı olarak kutlanmasını öngören Kanun, 
1980 darbesi sonrasında 17 Mart 1981 tarihli ve 2429 sayılı kanunla 
yürürlükten kaldırılmıştır.64 
                                                           
59 B.C.A., Yassıada Tutanakları, 10.09/420.1261.2, 22.03.1962; B.C.A., Yassıada Tutanak-
ları, 10.09/423.1266.1, 17.08.1962; B.C.A., Yassıada Tutanakları, 10.09/423.1266.1, 
27.06.1962; B.C.A., Yassıada Tutanakları, 10.09/425.1270.2, 12.03.1962; Ses Gazetesi, Sa-
yı: 257, 16.09.1961. 
60 B.C.A., Yassıada Tutanakları, 10.09/420.1260.2, 08.10.1961. 
61 B.C.A., Yassıada Tutanakları, 10.09/423.1266.1, 18.10.1962. 
62 Ses Gazetesi, Sayı: 392, 22.02.1962. 
63 Millet Meclisi Tutanakları, C: 15, B: 66, s. 190-193. 
64 Resmi Gazete, Sayı: 17284, 19.03.1981. 
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MEHMEDAĞA ŞAHTAHTILI VE XIX. YÜZYIL 
TÜRKİYESİ 

Samire HASANOVA* 

Öz 

Seçkin gazeteci, eğitimci, yazar ve bilim adamı Mehmedağa Şahtahtılı 

XIX. yüzyılın son çeyreğinde Türk dünyasının Mekkesi niteliğini taşımış 

olan İstanbul’da oturmuş, Rusya büyükelçiliğinde çalışmış, İstanbul’da 

çıkan basın yayın organlarıyla ve aydın devlet adamlarıyla işbirliği yap-

mış, Osmanlı İmparatorluğunda eğitim, kültür ve edebiyat konularında 

bir dizi makaleler, kitaplar yazmış, Osmanlı yazar ve aydınlarının eserle-

rini Rusçaya aktarmış, onları Petersburg’da bastırmıştır. Mehmedağa 

Şahtahtılı’nın 1901’de Paris’te Fransızca basılmış “Türkiye’yi Nasıl Kur-

tarmalı?” kitapçığı ayrıca dikkate değer eserlerinden biridir. Yazarın 

“Konstantinopol’dan Mektuplar” eseri de büyük önem arz etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Mehmedağa Şahtahtılı, Nahçıvan, Türkiye’yi 

Nasıl Kurtarmalı?, Ahmet Şakir Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa. 

Abstract 

Mahammadaga Shahtakhtinsky and Turkey in the XIX. Century 

Distinguished Azerbaijani journalist, educator, writer and scholar Ma-

hammadaga Shahtakhtinsky lived in Istanbul which was like Holy Mak-

kah of Turkish World in the last quarter of XIX. Century for a while and 

he worked at Russian Embassy during this time. With cooperation some 

media organs and the enlightened statesmen of Istanbul, he wrote in a 

series of articles and books about education, culture and literature of the 

Ottoman Empire. He translated into Russian the works of writers and in-

tellectuals of the Ottoman and published them in St. Petersburg. A book 

by Mahammadaga Shahtakhtinsky called “How One Must Save the Tur-
                                                           
* Nahçıvan Pedagoji Üniversitesi Öğretim Görevlisi. 
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key?” published in French in Paris in 1901 is also remarkable. The aut-

hor’s another book called “Letters from Constantinople” is of great impor-

tance as well. 

Key words: Mahammadaga Shahtakhtinsk, Nakhichevan, Save the 

Turkey, Ahmed Shakir Pasha, Gazi Ahmet Muhtar Pasha. 

XIX. ve XX. yüzyıl Türk dünyasının seçkin gazeteci, eğitimci ve bilim 
adamlarından biri, Mehmedağa Şahtahtılı (Mehemmed Taki Sultan oğlu 
Şahtahtinski)’dır. Şahtahtılı (1846-1931), Azerbaycan’ın Nahçıvan bölge-
sinin Şahtahtı köyünde doğdu. 14 yaşında Tiflis’e gelen Mehmedağa bu-
rada eğitim gördü, tahsilini devam ettirmek için 1865 yılında Rusya’nın 
başkenti Petersburg’a gitti; orada özellikle dil eğitimini daha da derinleş-
tirdi, sonra Almanya’ya gitti, Laypzig üniversitesinin tarih, felsefe ve ede-
biyat fakültesinde okudu.1 Daha sonra Paris’e geçen ve Sorbon üniversi-
tesinde bilimle uğraşan Şahtahtılı, babasının ölümü üzerine Tiflis’e dön-
dü ve XIX. yüzyılın 80’li yıllarının başlarına kadar burada çalıştı. Sonra 
basın-yayın hayatına atıldı; Kafkasya, Tiflisskiy Listok, Novoye Obozreni-
ya gibi yayın organlarında neşredilen makaleleriyle basın dünyasında ta-
nındı. Bu dönemde söz konusu yayın organlarında “Konstantinopol’dan 
Mektuplar”, “Müslümanlarda Mektep Hayatı” gibi dizi makaleler yazdı. 
Bunlarda devrin güncel meselelerini yansıttı. Hayatının Tiflis döneminin 
önemli olaylarından biri de 1879’da Tomson matbaasında Rusça yayın-
ladığı “Geliştirilmiş Müslüman Alfabesi” kitabıdır. Bu eser, seçkin Azer-
baycan düşünürü Mirza Fethali Ahundzade (Ahundov)’den (1812-1878) 
sonra, Arap alfabesinin sadeleştirilmesine hasredilmiş ikinci yeni alfabe 
taslağıydı. 

Bu dönem M. Şahtahtılı’nın gazetecilik faaliyetinin ilk dönemi sayılır. 
Yazarın dünyaya bakışında o dönemin eğitimcilerinin etkisi açıkça görü-
lür. İlk makalelerinde kültür konusu ağır basar. Kafkasya gazetesinde 
basılmış ilk makalelerinde Türkiye konusu da mühim yer tutar. 

Şahtahtılı 80’li yılların başlarında Petersburg’a davet edilmiş, Moskov-
skie Vedomosti ve Novoye Vremya gazetelerinin Yakın Doğu muhabiri 
olarak tayin edilmiştir. İş icabı sık sık İran’a ve Türkiye’ye gönderilmiş, 
muhabir sıfatıyla İstanbul’da çalışırken aynı zamanda merkezî ofisi İs-
tanbul’da bulunan Uluslararası Ticaret Mahkemesinde Rusya’nın daimi 
temsilcisi olarak görev yapmıştır. Türklüğe tüm varlığı ile bağlı olan bu 
ünlü gazeteci, burada çalışırken Türkiye hükümetinin iç ve dış politika-
sına büyük ilgi göstermiştir. O tarihte kudretli bir ülke olarak tanınan 
bu devletin, özellikle Abdülhamit döneminde çok sarsıldığını müşahede 
etmiş, bunun sebeplerini tesbit etmek için araştırmalar yapmıştır. Şah-
tahtılı’nın düşüncesine göre, bunun temel sebebi sultanın şiddetli istib-
                                                           
1 Mehmedağa Şahtahtılı, Seçilmiş Eserleri, yayına hazırlayan: İsa Habibbeyli, s. 6, Bakü, 
2006. 
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dat (despotizm) uygulaması ve rejimin çürümesinden ibarettir. Bu du-
rum milli kalkınma ve terakkinin kurallarına tamamen aykırıdır. 

Şahtahtılı bir düşünür olarak zulme, istibdada, halkı soyup talan 
eden sömürgecilere, monarşi düzenine karşı çıkan terakkici Genç (Jön) 
Türkler hareketinin mensuplarına sempati duymuş, bu terakkici hareket 
konusunda Türk basınında Mehmet Bey imzasıyla dikkate değer maka-
leler yayımlamıştır.2 

Şahtahtılı, Türk dünyasının kültürel başarılarını Avrupa ve Rusya’da 
tanıtmak için çaba göstermiştir. Mesela Osmanlı devletinin Petersburg’-
daki eski konsolosu, ünlü politikacı Ahmet Şakir Paşa’nın bir eserini 
Rusçaya çevirmiş ve yayımlamıştır.3 Yazar aynı zamanda İstanbul’da 
Fransızca basılan Stambul gazetesinde paşanın bu çalışmasını övmüş-
tür.4 Bilindiği gibi XVIII. yüzyıla kadar Bozok ve Yeni-il ayanlığı yapan 
Çapanoğulları sülalesine mensup olan Ahmet Şakir Paşa, ilk Türk gaze-
tecisi Agâh Efendi’nin kardeşidir. Ahmet Şakir Paşa, müşirliğe kadar 
yükselmiş bir asker; vali yardımcılığında, mutasarrıflıkta, belediye baş-
kanlığında, çeşitli komisyon üyeliklerinde, bazı kuruluşların başkanlı-
ğında bulunmuş bir mülkî idareci, beş yıl süreyle Yıldız sarayında yaver-
i ekrem sıfatıyla görev alan bir danışmandı. Anadolu ıslahatı gibi çok 
hassas bir meselede umûm müfettişlik görevi verilecek derecede kabili-
yetli, güvenilir ve iyi yetişmiş bir Osmanlı bürokratıydı.5 Ayrıca iki yıl bü-
yükelçilik yapan bir diplomattı. Yazar Ahmet Şakir Paşa’yı iyi tanımış ve 
muhtemelen onunla dostluk ilişkilerine sahip olmuştur. Belki bu neden-
lerden dolayı Şahtahtılı “Türkiye’yi Nasıl Kurtarmalı?” eserinde Ahmet 
Şakir Paşa’nın İstanbul’dan uzaklaştırılmak için Anadolu’ya gönderildi-
ğinden söz eder.6  

Bu dönemde aynı zamanda o, Ahmet Cevdet Paşa’nın “Kısas-ı En-
biya ve Tevarih-i Hulefa” kitabını Rusçaya çevirmiş ve yayımlamaya 
çalışmıştır. Ama sansür bu kitabın yayımlanmasına izin vermemiştir.7 

Bilindiği gibi, Osmanlı devletinin saygın hukukçu, tarihçi, müellif ve 
devlet adamlarından biri olan Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895) uzun 
süre sarayda vezirlik yapmış, birtakım vilayetlerin valiliğinde bulun-
muştur. 

Osmanlı başkentinde bulunduğu esnada Şahtahtılı, edebiyat ve kül-
türe dair birtakım makaleler yazmış ve bunları İstanbul’da Fransızca 
neşredilen “Stambul” gazetesinde ve “Doğu Edebiyatı” dergisinde yayınla-
                                                           
2 E. Aliyev, XIX. Yüzyıl Sonu XX. Yüzyıl Başlarında Azerbaycan-Fransa Edebi İlişkileri, Dok-
tora Tezi, s. 91, Bakü, 1998. 
3 Şakir Paşa Axmed, Solneçnıe Kalendari, Perevod s Turetskogo, Moskova, Tipolit, 1897. 
4 Mehmedbey Shahtaktinsky, Bibliographie, “Stamboul”, Stanboul, 30 Mars, 1893. 
5 Ali Karaca, Anadolu Islahatları ve Ahmet Şakir Paşa, Eren Yayıncılık, İstanbul, 1993. 
6 Şahtahtılı, Seçilmiş Eserleri, s. 41-42. 
7 Rusya Federasyonu Merkezi Devlet Tarih Arşivi, fond 777, liste 4, dosya 96. 
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mıştır.8 Onun Rusçaya tercüme ettiği eserlerden biri de Gazi Ahmet 
Muhtar Paşa’nın “1294 Anadolu’da Rus Muharebesi” isimli eseridir. Ya-
zar bu tercümeyi Petersburg’da çıkan “Voenno-istoriçeskiy sbornik” der-
gisinde dizi makaleler şeklinde yayınlamıştır.9 Ahmet Muhtar Paşa 
(1839-1919) Osmanlı devrinde seçkin devlet adamlarından biriydi. 
1877’de Rus-Türk savaşı başladığında Erzurum’daki 4. Ordunun komu-
tanıydı. 93 Harbinin kahramanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa, 1912 yılında 
sadrazamlık görevine atanmıştır. Aynı zamanda matematik, astronomi, 
takvim ve tarih alanlarında birtakım eserleri bulunmaktadır. 

Şahtahtılı bir süre sonra “Moskovskie Vedomosti” gazetesinin baş edi-
törü Petrovski tarafından Petersburg’a davet edilmiş ve burada üç sene 
çalışmıştır. 1893 yılında yeniden İstanbul’a dönmüş ve burada iki yıl da-
ha kalmıştır. 

Bilindiği gibi XIX. yüzyılın özellikle birinci yarısında Türkiye, batı ser-
mayesinin ve kapitalizminin etki alanına girmişti. Türkiye konusunda 
Fransa ve İngiltere’nin çıkarları çakışıyordu. Onların her biri Türkiye’nin 
iş hayatında öncülüğü ele almak istiyordu. Bu eylemler Türkiye’nin bir 
taraftan bağımsızlığını tehdit ediyor, diğer taraftan devletin ekonomik 
hayatının Avrupalıların eline geçmesine imkân sağlıyordu. 1860’lı yıllar-
da demir yollarının döşenmesi bu bağımlılığın ilk belirtileri idi ve bağım-
lılık meselesi aydınlar arasında tartışılmaktaydı. Şahtahtılı makalelerin-
de bu konuları gündeme getiriyor, ekonomik reformların yapılmasının 
önemli olduğuna işaret ediyordu. Büyük ihtimalle yazar bu dönemde yıl-
lar boyunca Türkiye’de otururken yaptığı gözlemleri yazıya dökmüş ve 
Fransızca olarak “Türkiye’yi Nasıl Kurtarmalı?” isimli kitabını yazmıştır. 
Bu eser ancak 1901 yılında Paris’te yayınlanmıştır. 45 sayfalık bu kitap-
çığın bir nüshası Paris Milli Kütüphanesinde bulunmaktadır. 

Her şeyden önce şunu belirtelim ki bu kitapçık, içerik itibariyle Azer-
baycan toplumsal-felsefi düşünce tarihinin nadir eserlerinden biri niteli-
ğindedir. Eserde XIX. yüzyıl Türkiyesinde toplumsal düzende baş göste-
ren bunalım, ülkedeki derebeylik, Avrupa’nın Türkiye’ye bakışı, mutlak 
yönetim usulünün çürüklüğü, doğu despotizminin irticacı nitelikte olan 
mahiyeti, dinin istismarcıların elindeki rolü, kadın özgürlüğü, eğitim ve 
kültürün gelişmesi ayrıntılı şekilde konu edilmiştir. 

Şunu belirtelim ki, doğu halklarını rezil ve hukuksuz köle durumuna 
sokan, onları her türlü özgürlükten yoksun bırakan despotizmin sert bi-
çimde eleştirisi “Türkiye’yi Nasıl Kurtarmalı?” eserinin esas konusunu 
oluşturmaktadır. Bu bakımdan Şahtahtılı XIX. yüzyıl Türk dünyasının 
önde gelen yazar ve filozoflarından olan Mirza Fethali Ahundzade’nin 
                                                           
8 M. Şahtahtılı, Poezdka v Baku, Novoye Obozreniya, No: 234, 1891. 
9 Muhtar Paşa, İstoriya Russko-Turetskoy Voynı 1877-78 g. v Anadolu, Voenno-İstoriçeskiy 

Sbornik, 1913. 

156



SAMİRE HASANOVA / MEHMEDAĞA ŞAHTAHTILI VE XIX. YÜZYIL TÜRKİYESİ 5 

felsefi mirasının sürdürücüsü olarak dikkat çekmektedir. Yazarın despo-
tizme verdiği açıklama Ahundzade’nin bu kavramı tarifi ile özdeşleşiyor, 
örtüşüyor. Şahtahtılı da despotu toplumsal hükümranlığı ele geçiren, bu 
hükümranlığı halkın çıkarına aykırı, fakat kendi çıkarına uygun olarak 
suistimal eden istismarcı olarak yorumluyor. Sık sık değişen Türkiye 
sultanları despotun tipik temsilcisi, örneği olarak nitelendiriliyor, onların 
kötü idareleri ifşa ediliyor. Eserde somut olarak Osmanlı Türkiyesinde 
hüküm süren feodal-mutlak yönetim usulü timsalinde (örneğinde), doğu 
despotizminin spesifik mahiyeti, çirkinliği aydınlatılıyor. Yazar Osmanlı 
sultanlarının müstebid adamlar olduğunu söylüyor. Mesela Sultan Ab-
dülmecid çevresine liyakatsız, kültürden uzak, cahil, bilimsel terakkinin 
düşmanı olan vezirleri topluyor. Akıllı, eğitimli, kültürlü şahıslar çeşitli 
bahanelerle hakimiyetten uzaklaştırılıyor. İşte bu nedenledir ki, onun 
yönetimi altındaki devlet, kimi zaman Reşit Paşa gibi batı siyasi doktrin-
lerinin yandaşları, kimi zaman da siyasi ideallerini Asya despotizminde 
arayan şahıslar tarafından yönetilmiştir. Rastgele kişilerin devlet işlerin-
de çalışmaları ülkede anarşinin çoğalmasına, başına buyrukluğa, bilim 
ve kültürün zayıflamasına sebep olmuştur. Hakimiyet uğrunda şehzade-
ler arasında olan iç çekişmeler Türkiye’yi uçuruma sürüklemiştir. Halkın 
derdine itina göstermeyen hükümdarlar, maalesef bir şey yapamamışlar-
dır.10 

Şahtahtılı ruhanilerin hakimiyetini toplumsal ilerlemenin ikinci düş-
manı sayar. Yazara göre istibdat ve din terakkiye, toplumsal gelişmeye 
mani olmada birbirini tamamlar. Bu hususta şöyle yazar: “Halkın terak-
kisine her şeyden önce iki şey engel oluyor. Birincisi, siyasi hakimiyeti ele 
geçiren ve onu istediği şekilde kullanan, halkı istismar ve itaatkâr etmek 
için elindeki güçten istifade eden despotizmdir. İkincisi ise ruhanilerin hü-
kümranlığıdır”.11 

Eserde dine münasebet konusu önemli yer tutar. Şahtahtılı, dinin kö-
keni ve mahiyeti meselesinde şöyle düşünür: “Dinlerin meydana gelme-
sinde insanların avamlığı ve riyakâr din görevlilerince dolandırılmaları 
mühim rol oynamıştır. Bu nedenle, geriliği ortadan kaldıran ilim ve eğitim, 
hurafenin yok olmasını sağlayacak başlıca araçlardır.” 

Şahtahtılı, dinin bir süre sonra ruhani despotizm şeklini alarak mad-
di ve manevi gelişime kelepçe vurduğunu, düşünce özgürlüğünü boğdu-
ğunu ileri sürer. Eserinde şunları iddia eder: 

“Birinci olarak, ruhanilerin halkı istismar etmek amacıyla alet olarak 

kullandıkları din, meydana gelişinden itibaren kitlelerde yalnız öfke 

ve şiddet yaratmadı, aynı zamanda istismarın dayanağına dönüştü. 

Ayrıca dinî inancına göre müslümanın müslüman olmayandan üstün 
                                                           
10 Şahtahtılı, Seçilmiş Eserleri, s. 40. 
11 Şahtahtılı, Seçilmiş Eserleri, s. 44. 
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tutulması halklar arasında nifak doğurdu. İkinci olarak, toplumsal ve 

ahlaki meselelerden dolayı tüm felsefi tartışmalar, tek kelimeyle, dü-

şünce özgürlüğü ortadan kaldırıldı. Üçüncü olarak, toplumun geliş-

mesi ile ilgili olarak dinin değişmeyen adet, kanun ve hükümleri hal-

kı ezdi, esarete sürükledi. Dördüncü olarak, insanlığın temelini teşkil 

eden aileyi yıkan ve ahlakını bozan çok eşliliği Türklere din getirdi. 

Bunun sonucu olarak kadınlar yozlaştı, kabalaştı. Kadınların dört 

duvar arasında tutulması onları ruhen sarstı, çocukların eğitimine 

olumsuz tesirler yaptı”.12 

Şahtahtılı dine münasebette Avrupalıların tecrübesine önem veriyor, 
onların dinin ve ruhanilerin ilim ve felsefe üzerindeki hakimiyetine son 
verdiklerini belirterek şöyle yazıyordu: “Dine gelince Avrupalılar ilmin, fel-
sefenin üzerindeki din baskısını kaldırarak kanun yapma hakkını dinin 
elinden aldılar, onu sadece nüfuzu olmayan bir merasim çerçevesinde ko-
rudular, bıraktılar”.13 

Seçkin gazeteci-yazar doğu ülkelerinde kadınların evlerde daima dört 
duvar arasında saklandığını belirterek şöyle diyordu: “Umumiyetle kadın-
ların düştüğü kötü durum zaten anlamsız olan müslüman hayatını cazibe-
siz, şiirsiz yapıyor”.14 

Sultan Türkiyesi hakkında çok değerli bir felsefi eser olan “Türkiye’yi 
Nasıl Kurtarmalı?” kitabında yazar saygı gösterdiği Avrupa eğitim ve kül-
türünün propagandasına özel olarak dikkat etmiştir. O, Avrupalılaşma 
denilince daha çok dünyanın kültürel bakımdan gelişmiş ülkelerinin dü-
zeyine ulaşmayı kastediyordu. 

Söz konusu eserde Şahtahtılı’yı düşündüren meselelerden biri de 
devlet meselesiydi. O, devlet meselesinde ıslahat yapmak, anayasaya sa-
hip cumhuriyet kurmaktan tutun da onu demokratlaştırmak ve nihayet 
halk hakimiyeti kurmak düşüncesini, hakimiyetin sultandan halka dev-
redilmesi fikrini ileri sürmüştür. Onun devlette yapmak istediği bütün 
ıslahatlar ve devrimler halkı hürriyet ve mutluluğa kavuşturmak amacı-
nı taşıyordu. 

Sonuç 

Eserde yazarın ülkenin iktisadi hayatında ön gördüğü yenilikler, M. 
Kemal Atatürk’ün bu sahadaki görüşleriyle örtüşüyor, özdeşleşiyor. Milli 
istiklal uğruna mücadele veren ve Türk halkına güvenen Mustafa Kemal, 
ülkede köklü ıslahatlar yaptı. Bu ıslahatlar içerisinde din, yaşam, eğitim 
ve kültür sahasındaki tedbirler önemli yer tuttu. Ülkede cumhuriyet ilan 
olunduktan az sonra, dinî hükümler üzerindeki kontrol arttırıldı. Okul-
                                                           
12 Şahtahtılı, Seçilmiş Eserleri, s. 46-47. 
13 Şahtahtılı, Seçilmiş Eserleri, s. 43-44. 
14 Şahtahtılı, Seçilmiş Eserleri, s. 50. 
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lar, eğitim ve kültürel kurumlar, Diyanet İşleri Başkanlığından alınarak 
Milli Eğitim Bakanlığına verildi. Avrupa’nın gelişmiş kültüründen yarar-
lanmak için Türk insanına geniş imkânlar sağlandı. Arap alfabesi yerine 
yeni Latin alfabesinin kullanılması Türk halkının kültürel gelişme doğ-
rultusunda attığı en önemli adımlardan biriydi. Milli mekteplerin kurul-
ması ülkenin tarihinde önemli bir hadise oldu. Erkek ve kadınların eşit 
haklara sahip olması hakkında karar alındı, bir sözle, medenî inkılap ya-
pıldı. 

Bunların dışında Şahtahtılı, Osmanlı resmi dilinin Türk halkının dili-
ni yansıtmadığını ve onu sadeleştirmenin, ıslah etmenin gerekli olduğu-
nu birçok makalesinde ve sahibi olduğu “Şark-ı Rus” gazetesinde sık sık 
seslendirdi. Ayrıca yazarın Avrupa’nın sosyal yaşamı hakkında görüşleri-
ni anlatan geniş bir makalesi de vardır.15 
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KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN HAN İÇİN 
YAZILAN İKİ MERSİYENİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Yrd. Doç. Dr. Uğur GÜRSU* 

Öz 

Kanunî Sultan Süleyman Han saltanatı süresince Osmanlı Devletine 

altın bir çağ yaşatmış, Avrupalılarca “Muhteşem Süleyman” olarak anıl-

mış kudretli bir padişahtı. Bu makalede, ölümü büyük bir üzüntü ve sar-

sıntı yaratmış olan Kanunî Sultan Süleyman Han hakkında yazılmış olan 

iki mersiyeyi karşılaştırmalı olarak ele almaya çalışacağız. 

Anahtar kelimeler: Kanunî Sultan Süleyman Han, Bakî, Gelibolulu 

Mustafa Âlî, Mersiye. 

Abstract 

A Comperative Research on two Elegies Written About  

Kanunî Sultan Süleyman Han 

Kanunî Sultan Süleyman Han was a great sultan in whose reign 

the Ottoman Empire experienced a golden age and who was known 

as “Suleiman the Magnificent” by the Europeans. In this article, we 

will try to analyze comperatively two elegies written about Kanunî 

Sultan Süleyman Han whose death created a great sorrow and tra-

uma. 

Key words: Kanunî Sultan Süleyman Han, Bakî, Gelibolulu Mustafa 

Âlî, Elegy. 

Mersiyenin Tanımı 

Ölüm olgusu, her kültürde derin izler bırakmış ve bu izler edebiyat 
alanına yansımıştır. Her toplumda sevilen, önem verilen kişilerin ölümle-
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Bilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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rinden duyulan acıları anlatan eserler yazılmıştır. Örneğin Fransız edebi-
yatında mersiyenin karşılığı sayılabilecek “élégie” türü mevcuttur. İngiliz 
edebiyatında ise aynı türü karşılayan sözcük “elegy”dir, “elegist” ise 
mersiye yazan kişi anlamındadır. 

İslamiyet öncesi Türk edebiyatında görülen “sagu” türü de ölen kişile-
rin arkasından yazılan ve onlara duyulan saygıyı ifade eden, hece ölçüsü 
ile yazılan manzumelerdir. Türk toplumunun Müslüman olmadan önceki 
hayatının en önemli merasimlerinden biri olan Yuğ adlı yas törenlerinde 
sagulara önemli yer verilmiştir. Saguya örnek olarak Divânü Lügati’t-
Türk’te geçen, Alp Er Tunga için yazılmış şiiri örnek verebiliriz. Sonraki 
devirlerde “sagu” “ağıt” adını alarak varlığını günümüze değin sürdür-
müştür. 

Mersiye, Arap edebiyatı kaynaklı bir edebi türdür. Genellikle terkîb-i 
bend şeklinde yazılır. Ayrıca kaside ve tercî’-i bend biçiminde yazılmış 
mesneviler de vardır. 

Mersiyeler genellikle padişahlar, şehzadeler, vezirler gibi devlet adam-
larının ölümlerinden duyulan üzüntüyü ifade etmek için yazılırlar. Bu-
nun yanı sıra aile bireyleri, akrabalar ve dostlar için de mersiye yazılabi-
lir. Savaşta kaybedilen yerler ve kentler için de mersiyeler yazılmıştır. Fi-
libelizâde Asım ile Namık Kemal’in birlikte yazdıkları “Vatan Mersiyesi” 
buna örnektir. Ölümüne üzüntü duyulan hayvanlar için de mersiyeler 
yazılmıştır. Meâlî’nin ölen kedisi için yazdığı “Hirrenâme” bu tür mersiye-
lere örnek olabilir. Tasavvuf edebiyatında ise ehl-i beyt sevgisini dile geti-
ren ve Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişini anlatan mersiyeler önemli 
yer tutar. Bu tür mersiyelerin en ünlüleri Fuzulî ve Kazım Paşa tarafın-
dan yazılmışlardır. 

16. yy’de Taşlıcalı Yahya Bey’in Rüstem Paşa’nın ölümü üzerine yaz-
dığı mersiye ise ölümden duyulan üzüntü yerine hicvi (hatta nefreti) ifa-
de etmesi bakımından ilginçtir.1 

Mersiyeler genellikle dünyanın geçici ve boş olduğunu anlatan bir bö-
lümle başlar. Daha sonra, ölen kimse için duyulan üzüntü anlatılır. Öle-
nin yiğitlik, cömertlik gibi özellikleri sayılır.2 

Mersiyenin Anlatım Kalıbı 

Mersiyelerde anlatım, gelişigüzel bir dağınıklığa değil, tam tersine, ge-
leneğin belirlediği belli bir anlatım kalıbına bağlıdır. Geleneğe göre mer-
siye, önce felekten ve onun zulmünden şikayet, dünyanın gelip geçiciliği 
ve ona aldanmamak gerektiği üzerine sözler içeren bir giriş kısmı ile baş-
lar. Daha sonra ise, övgü ve yasın iç içe geçtiği, ölen kişinin üstün nite-
liklerinden ve onu kaybetmenin verdiği üzüntünün büyüklüğünden bah-
                                                           
1 Mustafa İsen, Acıyı Bal Eylemek, Akçağ Yayınları, s. 179-181, Ankara, 1993. 
2 A.g.e., s. XV. 
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seden bir bölüm vardır. Bu bölümü ölenin ruhuna edilen dua ve geride 
kalanlar için iyi dileklerin dile getirildiği bölüm izler. Ele aldığımız, Bakî’-
nin ve Âlî’nin mersiyeleri gibi bazı mersiyelerde ise, en son olarak, yeni 
padişaha veya bir devlet büyüğüne övgü bölümü de yer alabilir. Tabii bu, 
padişahlar için yazılan mersiyelerde söz konusudur. Mersiyelerdeki bu 
anlatım kalıbı, şekil özellikleriyle tamamen örtüşmez, anlam olarak yeni 
bir bölüm başlarken şekil olarak yeni bir bölüm başlamayabilir.3 

Kanunî İçin Mersiye Yazan Şairler 

I- Bakî (1526-1600) 

İstanbul’da doğdu, asıl adı Mahmud Abdülbakî’dir. Yoksul ailesinin 
geçimine yardımcı olmak için saraç çıraklığına girdi. Daha sonra medre-
seye girdi. Zamanın ünlü bilginlerinden ders görüyor, bir yandan da şiir-
ler yazıyordu. Devrin ünlü şairlerinden Zatî’nin Beyazıt Camii avlusun-
daki aktar dükkanına devam ediyor ve ondan şiirin inceliklerini öğreni-
yordu. Henüz 19 yaşında iken İstanbul’un tanınmış şairlerinden biri ol-
du. 38 yaşında müderris oldu, daha sonra sırasıyla kadılıklarda, Anado-
lu ve Rumeli, kazaskerliklerinde bulundu. Çok istediği şeyhülislamlığa 
ulaşamadı. 

Bakî’nin en önemli özelliği söz sanatlarını büyük bir ustalıkla uygula-
masıdır. Tasavvuftan etkilenmemiştir, din dışı konuları işlemiş, şairlik 
gücünü daha çok kaside ve gazellerinde göstermiştir.4 

Bakî, Kanunî’nin de hayranlığını kazanmış, onun yakınlarından birisi ol-
muştur. Kanunî onun gibi bir şairi bulup, himaye etmenin saltanatının en 
haz duyduğu işlerinden biri olduğunu belirtmiştir.5 Yaşadığı devirde büyük 
bir şöhret kazanmış olan Bakî, “Sultânü’ş-şuarâ” lakabıyla anılmıştır. 

Bakî’nin Arapçadan çevirdiği bazı mensur eserleri ile Divan’ı vardır. 
Bu divan Sadettin Nüzhet Ergun tarafından 1935’te yeni harflerle yayın-
lanmıştır. Bakî’nin Divanı’nda divanlarda genellikle rastlanan tevhid, 
münacaat, naat gibi dini konularda örnekler yoktur. 

Dünyanın gelip geçiciliği, günü gün etmenin, eldeki fırsatları kaçır-
manın gerekliliği üzerinde durur. Kanunî’nin ölümü üzerine yazdığı ter-
kîb-i bend tarzındaki mersiyesi çok ünlüdür.6 

II- Gelibolulu Mustafa Âlî (1541-1600) 

Tarihçi ve şairdir. Devrinin ünlü bilginlerinden ders alarak yetişmiş 
ve müderris olmuştur. Bu eserini 1558’de II. Selim’e sunarak onun hi-
                                                           
3 İsen, a.g.e., s. XXXII-XLIV. 
4 Özlem Ercan, “Baki Divanındaki Müzeyyel Gazeller”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 173, s. 217-232, İstanbul, 2008. 
5 Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, 1. cilt, s. 567, İs-
tanbul, 1971. 
6 Cevdet Kudret, Divan Şiirinde Üç Büyükler: Baki, İnkılap Kitabevi, s. 5-22, İstanbul,1985. 
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mayesine girmiş ve bir süre II. Selim’in divan kâtipliğini yapmıştır. Daha 
sonra ise Şam valisi olan Lala Mustafa Paşa’nın divan kâtipliğine geç-
miştir. 

Bundan sonra çeşitli yerlerde divan kâtipliği, tezkirecilik, defterdarlık, 
yeniçeri kâtipliği gibi görevlerde bulunduktan sonra 1595’te Sivas defter-
darı ve Amasya paşası olarak İstanbul’dan ayrılmıştır. Daha sonra Kay-
seri sancak beyi olmuş ve 1599’da atandığı son görevi olan Cidde beyli-
ğinde bir yıl kadar bulunduktan sonra, orada ölmüştür. 

Âlî mensur eserleriyle tanınmakla birlikte aynı zamanda şair ve hat-
tattır. Tarihe, biyografiye, sanata, ahlaka, edep kurallarına, siyasete, di-
ne ve tasavvufa dair, bir kısmı manzum, telif veya tercüme elli kadar 
eser bırakmış, Türkçe ve Farsça şiirleri için ayrı divanlar oluşturmuştur. 
En önemli eseri 1591-1597 yılları arasında yazdığı Künhü’l-ahbâr’dır. 

Fatih’in tahta çıkışına kadar olan kısmı, beş cilt halinde basılmıştır 
(1860-1868). Henüz basılmamış olan kısımları, özellikle Âlî’nin yaşadığı 
devirlere ait olanları, 1597 yılına kadar olan Osmanlı tarih ve biyografisi 
için değerli bir kaynaktır. Divanı ile Künhü’l-ahbâr dışındaki başlıca 
eserleri şunlardır: Menâkıb-ı Hünerverân (1926’da basılmıştır), Nasiha-
tü’s-Selâtin, Ravzatü’l-Letâif, Enisü’l-Kulûb, Heft Meclîs, Zübdetü’t-Tevâ-
rih, Nusretnâme, Fursatnâme, Mirkatü’l-Cihâd, Miratü’l Avâlim (1870’de 
basılmıştır), Nevâdirü’l-Hikem, Kavâidü’l-Mecâlis, Fusulü’l-Halli ve’l Akd 
ve Usûlü’l-Harci ve’n-Nakd (basılmıştır), Hâlâtü’l-Kâhire Mine’l-Âdâti’z-Zâ-
hire, Mehâsinü’l-Âdâb, Hilyetü’r-Ricâl-Câmi‘ü’l-Hubûr der Mecâlis-i Sûr.7 

Bakî’nin Yazdığı Mersiye 

Bakî’nin Kanunî Sultan Süleyman Han için yazdığı mersiyenin türün 
anlatım biçimine uygun olduğu görülmektedir. Terkîb-i bend şeklinde 
yazılan bu mersiyede geleneğe uygun olarak ilk bende dünyanın gelip ge-
çiciliğinden ve felekten şikayet eden birkaç beyit ile başlanmış, daha 
sonra da padişaha övgü ile onun ölümünden duyulan üzüntünün iç içe 
geçtiği, şiirin en uzun bölümüne geçilmiştir. Bu bölüm de altıncı bendin 
sonlarına doğru biter ve iki beyitten oluşan dua-temenni bölümüne geçi-
lir. Sonraki iki bendden ilki yeni padişah II. Selim’i, sekizinci ve sonuncu 
bend ise Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’yı övmek içindir. Bu anlatım sı-
ralaması Mustafa İsen’in belirttiği sıralamayla tamamen örtüşmektedir.8 

Şiirin vezni mef‘ūlü fā ilā tü mefā ī lü fā ilün’dür. 

1. Bend 

Ey pây-bend-i dâmgeh-i kayd-ı nâm ü neng 
Tâ key hevâ-yı meşgale-i dehr-i bî-direng9 

                                                           
7 Banarlı, a.g.e., s. 611-613. 
8 A.g.e., s. XXXII-XLVIII. 
9 A.g.e., 1. Bend, 1. Beyit, s. 33. 
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Ey şana ve üne düşkünlüğün tuzağına ayaklarından bağlanmış olan! 
Fani dünyanın işlerine olan bu sevgin ne zamana kadar (sürecek)? 

Bakî mersiyenin ilk beytine geleneğe uyarak dünyanın gelip geçiciliği-
ni vurgulayarak başlıyor. Şairin bunu yapmaktaki amacı, şiirine doku-
naklı bir söylev havası vererek okuyucuları etkilemek ve şiirini ibret alın-
ması gereken bir eser haline getirmektir. Bu mersiyeyi okuyanlar kendi-
lerine bir çekidüzen verme gereğini duyacak ve dünyanın faniliğini hep 
hatırda tutacaklardır. Şair, beyitte bir tuzak istiaresi kullanıyor. Bu isti-
arede insanlar av, şan ve şöhret tuzağa konulan yem, gelip geçici olan 
dünya ise tuzaktır. Şana ve şöhrete kapılıp kalanlar dünyanın tuzağına 
ayaklarından yakalanmışlardır. 

An ol güni ki âhır olup nev-bahâr-ı ‘ömr 
Berg-i hazâna dönse gerek rûy-i lâle-reng10 

Yaşamın ilkbaharının bittiği günü an, o gün lale renkli yanağın son-
bahar yaprağına döner. 

Kırmızı yanaklı olmak sağlıklı, güçlü kuvvetli olmanın belirtisi olarak 
kabul edilir. Sararmak ise aksine, sağlığın bozulmasının, hastalığın ve 
hatta ölümün simgesidir. Bu iki zıt simge tezad sanatı oluşturacak ve bir 
ilkbahar-sonbahar ikilemi yaratacak şekilde birlikte kullanılıyor. Bu iki-
lemi yaratan ise lale renginin kırmızı, hazan yaprağının ise sarı olması-
dır. 

Âhır mekânuñ olsa gerek cür’a gibi hâk 
Devrân elinden irse gerek câm-ı ‘ıyşa seng11 

Son mekanın yudum gibi toprak olacaktır, eğlence kadehine feleğin 
elinden taş erecektir. 

Bakî bu beyitte eğlence meclislerindeki bir âdete gönderme yapmak-
tadır: Kadehteki son yudum içki yere dökülmektedir. İnsanın da içki yu-
dumu gibi sonu toprağa varmak olacaktır. Bu durum ise içki içilen ka-
dehin feleğin attığı taşla kırılmasına benzer: İçki toprağa dökülerek tü-
kenmiş, kadeh kırılmıştır; meclis kurmak, yani eğlenmek, hayattan zevk 
almak devri artık sona ermiştir. Beyitte tenasüp sanatı vardır: Cür’a ve 
câm-ı ‘ıyş içki meclisine ait kavramlardır, toprak ve taş da birbiriyle ilin-
tili sözcüklerdir. 

İnsân odur ki âyineveş kalbi sâf ola 
Sînende n’eyler âdem isen kîne-i peleng12 

İnsan odur ki ayna gibi kalbi saf olur; eğer insansan kalbinde kaplan 
kininin ne işi var? 
                                                           
10 A.g.e., 1. Bend, 2. Beyit, s. 33. 
11 A.g.e., 1. Bend, 3. Beyit, s. 33. 
12 A.g.e., 1. Bend, 4. Beyit, s. 33. 
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Eskiden aynalar camdan değil, gümüş, çelik vb. metallerden yapılırdı. 
Bu metaller gerektiği gibi parlatılırsa görüntü de iyi ve saf olurdu. Şair 
buna gönderme yaparak insanın gönlünün de saf olması gerektiğini söy-
lüyor. İyi ve kötü, doğru ve yanlış ancak böyle saf bir aynada yansıyarak 
insana yol gösterecektir. İnsanın kin tutması, hele hele kaplan kini gibi 
kolay kolay geçmeyen bir kin tutması ise kalp aynasının pak olmasını 
engeller, onu lekeler. Bu durum da, insan olmanın özüne aykırıdır, bu 
yüzden de şair tarafından kınanmaktadır. 

İbret gözünde niceye dek gaflet uyhusu 
Yetmez mi sana vâkıa-i şâh-ı şîr-i ceng13 

İbret alması gereken gözünde gaflet uykusu ne zamana dek sürecek! 
Savaş aslanı şahın durumu sana yetmez mi? 

Bakî insanların dünyanın gelip geçiciliği karşısındaki tutumlarını 
eleştiriyor, bunu gözlerini kapalı tutmalarına yol açan gaflet uykusuna 
benzetiyor. Bu uykudan uyanmak için ise 46 yıl hüküm süren, her türlü 
ihtişam ve azametle dünya nimetlerine sahip olan padişahın durumuna 
bakmak yeterlidir. Bu beyit bir geçiş beytidir; dünyanın gelip geçiciliğin-
den, feleğin acımasızlığından bahseden bölüm bitmekte ve padişahın üs-
tün niteliklerini sayıp döken, bir yandan da onu kaybetmenin yarattığı 
üzüntüyü anlatan ikinci bölüm başlamaktadır. 

Ol şeh-süvâr-ı mülk-i saâdet ki rahşına 
Cevlân deminde arsa-i ‘âlem gelürdü teng14 

O mutluluk ülkesinin usta binicisi ki atına, gezinti zamanında yeryü-
zü dar gelirdi. 

Padişahları överken onların çeşitli özellikleri ve sahip oldukları 
zenginliklerin yanında atlarından da bahsedilmesi Divan edebiyatında 
sıkça görülen bir durumdur. Hatta padişahın atının üstün özellikle-
rinden bahseden rahşiyeler de yazılmıştır. Padişahın atının övülmesi-
nin asıl amacı dolaylı yoldan, padişahın yiğitliğinin, usta biniciliğinin, 
sorunları çözmekteki hızının vurgulanmak istenmesidir. Bu beyitte 
Bakî de aynı şeyi yapmış ve Kanunî’nin üstün niteliklerini anlatmak 
istemiştir. Beyitte mübalağa sanatından yararlanılmış olduğu görül-
mektedir. 

Baş eğdi âb-ı tîgına küffâr-ı Engürus 
Şemşîri gevherini pesend eyledi Freng15 

Kılıcının suyuna Macar kâfirleri baş eğdi, Avrupa kılıcının cevherini 
beğendi. 
                                                           
13 A.g.e., 1. Bend, 5. Beyit, s. 33. 
14 A.g.e., 1. Bend, 6. Beyit, s. 33. 
15 A.g.e., 1. Bend, 7. Beyit, s. 33. 
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Beyitte Osmanlı Devletinin Kanunî zamanındaki tüm ihtişamı göze 
çarpmaktadır. Bu devirde dünyada Osmanlı Devleti ile boy ölçüşebilecek 
bir güç kalmamıştı. Bakî de buna gönderme yaparak Kanunî’nin savaş-
masına bile gerek kalmadan Macaristan’ın ve diğer Avrupalı güçlerin 
onun üstünlüğünü kabul ettiğini belirtiyor. Kılıçla ilgili âb-ı tîġ, şemşîr 
ve gevher sözcükleri kullanılarak tenasüb sanatına başvurulmuştur. 

Yüz yire koydu lutf ile gül-berg-i ter gibi 
Sandûka saldı hâzin-i devrân güher gibi16 

Yüzünü, taze gül yaprağını koyar gibi lütufla yere koydu; zamanın 
hazinecisi de elmas saklar gibi sandukasını üzerine örttü. 

Beyitte hem hüsn-i talil, hem de teşbih sanatı vardır. Padişahın ölme-
si, bir gül yaprağının nazikçe yere koyulması, gömülmesi de bir elmasın 
hırsızlardan korunmak için saklanması olaylarına benzetilmiş ve böylece 
tabii ve ürkütücü bir olay olan ölüm ve defin işlemi güzel ve olağanüstü 
bir vaka haline getirilmiştir. Kanunî hem yere konulan bir gül yaprağına 
hem de çok değerli bir elmasa benzetilmiştir. Bu iki benzetme arasında 
da renk bakımından bir uyum söz konusudur. 

2. Bend 

Hakkâ ki zîb ü ziynet-i ikbâl ü câh idi 
Şâh-ı Sikender-efser ü Dârâ-sipâh idi17 

Doğrusu baht ve rütbenin süsü idi, İskender taçlı ve Dara askerli şah 
idi. 

Padişahlar değerli olmaları bakımından mücevhere ve süse benzetilir-
ler. Beyitte geçen Dara ululuk ve ihtişam sembolüdür. Dara tarihteki 
Pers kralı Darius’tur. İskender ile yaptığı savaşta ölmüştür. İskender de 
cihangirliği nedeniyle pek çok kez beyitlerde karşımıza çıkar, özellikle 
padişah övgülerinde çok kullanılır.18 

Gerdûn ayağı tozuna eylerdi ser-fürû 
Dünyâya hâk-i bârgehi secdegâh idi19 

Felek ayağının tozuna baş eğerdi, divanının tozu dünyaya secdegâh 
idi. 

Bakî mübalağa sanatına başvurarak zalim ve acımasız olan feleğin bi-
le padişahın büyüklüğü karşısında eğildiğini ve padişahın divanının ku-
rulduğu yerin tozunun dünya için mescit gibi olduğunu söylüyor. 
                                                           
16 A.g.e., 1. Bend, 8. Beyit, s. 33. 
17 A.g.e., 2. Bend, 1. Beyit, s. 33. 
18 İskender Pala, “Dârâ” maddesi, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ötüken Neşriyat, s. 99, 
İstanbul, 1999. 
19 A.g.e., 2. Bend, 2. Beyit, s. 33. 
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Kemter gedâyı az atâsı kılurdu bay 
Bir lütfu çok mürüvveti çok pâdişâh idi20 

Fakir kulu az ihsanı bay kılardı; bir lütfu ve cömertliği çok padişahtı. 
Padişahların niteliklerinin övülmesinde cömertlik de önemli bir yere 

sahiptir. Padişahların cömertliği, yardımseverliği sıkça vurgulanır. Bu 
beyitte de şair, padişahın en az, söylenmeye değmeyecek ihsanının bile 
fakirleri zengin kıldığını söyleyerek onun cömertliğini övüyor. 

Hâk-i cenâb-ı hazreti dergâh-ı devleti 
Fazl u belâgat ehline ümmidgâh idi.21 

Padişahın huzuru ve devletinin kapısı fazilet ve belagat sahiplerinin 
ümit kapısıydı. 

Bakî bu beyitte hem kalıplaşmış bir övgüyü kullanıyor, hem de tarihî 
bir gerçeği vurguluyor. Padişahların yiğitliği ve cömertliği gibi alim ve sa-
natçıları koruması da, mersiyelerin padişahı öven ve onun ölümünden 
duyulan acıyı anlatan bölümlerinde yer alır.Kanunî, saltanatı devrinde 
pek çok sanatçı ve bilim adamını himaye etmişti. Bu sayede gelişen ilim 
ve sanat dallarının başarılı temsilcilerinden biri de Bakî’dir. Kanunî’nin 
Bakî’yi himaye etmenin saltanatının en önemli işlerinden olduğunu söy-
lediği bilinmektedir. 

Hükm-i kazâya virdi rızâyı egerçi kim 
Şâh-ı kazâ-tevân ü kader-destgâh idi22 

Gerçi kazaya karşı güçlü ve kaderi elinde tutan padişah idi, ama Al-
lah’ın verdiği hükme rıza gösterdi. 

Burada Bakî, İslam dininin kaza ve kader anlayışının sınırlarını da 
epey zorlayarak, padişahın kader ve kazaya karşı bile aciz olmadığını fa-
kat Allah’ın kendisi hakkındaki hükmüne rıza gösterdiğini söylüyor. Be-
yitte hüsn-i talil sanatı vardır; ecel kulun rızasına bağlı gibi gösterilmiş-
tir. 

Gerdûn-i dûna zâr ü zebûn oldı sanmanuz 
Maksûdı terk-i câh ile kurb-i ilâh idi23 

Alçak feleğe karşı zayıf ve aciz düştü sanmayın, amacı mevkisini terk 
ederek Allah’a yaklaşmaktı. 

Bir önceki beyitte olduğu gibi bu beyitte de hüsn-i talil sanatına baş-
vurulmuştur: Padişahın ölümü doğal nedenlere değil, Allah’a yakın ol-
mak için makam ve mevkisini terk etme amacına bağlanmıştır. Bu ba-
                                                           
20 A.g.e., 2. Bend, 3. Beyit, s. 33. 
21 A.g.e., 2. Bend, 4. Beyit, s. 33. 
22 A.g.e., 2. Bend, 5. Beyit, s. 33. 
23 A.g.e., 2. Bend, 6. Beyit, s. 33. 
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kımdan padişah alçak feleğe yenildi denmemelidir, tam tersine o Allah’a 
yaklaşmak arzusuyla dünyevî arzulardan geçerek feleği de, bir anlamda, 
yenmiştir. 

Cân ü cihânı gözlerimiz görmese n’ola 
Rûşen cemâli âleme hurşîd ü mâh idi24 

Bakî padişahı dünyayı aydınlatan güneşe ve aya benzetiyor. Bu ay-
dınlık artık var olmadığı için insanın ne padişahı ne de dünyayı gözünün 
görmemesi çok doğaldır. “Gözün görmemesi” ifadesi deyim olarak düşü-
nüldüğünde ise insanların kendilerini ve dünyayı düşünecek durumda 
olmamaları anlamı ortaya çıkar ki, bu da beytin anlamına uygun ve onu 
güçlendirici niteliktedir.  

Hûrşid, cihân ve mâh kelimeleri bir arada kullanılarak tenasüb sana-
tına başvurulmuştur. 

Hurşîde baksa gözleri halkın dola gelür 
Zîrâ görünce hâtıra ol meh-likâ gelür25 

Güneşe baksa halkın gözleri dolar, çünkü güneşi görünce hatırlarına 
o ayyüzlü (Kanunî) gelir. 

Padişahlar ihtişamları ve güçleri sebebiyle güneşe benzetilmişlerdir. 
Bakî de bu benzetmenin iyice yerleşmiş olmasından yararlanarak, güne-
şin halka, yitirdikleri padişahı hatırlatıp gözlerini yaşartacağını söylüyor. 
Padişahın beyitte mehlika (ayyüzlü) olarak geçmesinin amacı hem onun 
güzelliğini vurgulamak, hem de hurşîd sözcüğüyle birlikte tenasüb sana-
tına başvurmaktır. 

3. Bend 

Döksün sehâb kaddin eğüp katre katre kan 
İtsün nihâl-i nârveni nahl-ı ergavân26 

Bulut boyunu eğip damla damla kan döksün ve karaağaç fidanını er-
guvan nahline döndürsün. 

Beyitte kişileştirme sanatı vardır: Bulut, tıpkı bir insan gibi, iki bük-
lüm olarak gözlerinden kanlı yaşlar dökmektedir. Bulutun kanlı gözyaş-
ları da karaağaç fidanını, balmumundan yapılan erguvan ağacı maketine 
benzetmektedir, bu paralelliği sağlayan da gözyaşı ve erguvan ağacının 
aynı renkte olmalarıdır. 

Bu acılarla çeşm-i nücûm olsun eşk-bâr 
Âfâkı tutsun âteş-i dilden çıkan duhân27 

                                                           
24 A.g.e., 2. Bend, 7. Beyit, s. 33. 
25 A.g.e., 2. Bend, 8. Beyit, s. 33. 
26 A.g.e., 3. Bend, 1. Beyit, s. 34. 
27 A.g.e., 3. Bend, 2. Beyit, s. 34. 
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Bu acılarla, yıldızlara benzeyen gözlerim çok yaş döksün, gönlümün 
ateşinden çıkan duman ufukları sarsın. Şair çektiği acıları anlatırken 
mübalağa sanatına başvuruyor: Gözlerinden ırmak gibi yaşlar dökülme-
lidir, yanan gönlünden çıkan duman ufukları dahi sarmalıdır. Bakî yaşlı 
gözlerinden bahsederken onları yıldızlara benzetiyor. 

Kılsun kebûd câmelerin âsmân siyâh 
Geysün libâs-i mâtem-i şâhı bütün cihân28 

Gökyüzü mavi elbiselerini siyahla değiştirsin, bütün dünya Şah’ın 
mateminin elbisesini giysin. 

Bakî, siyahın yas rengi olmasından yararlanarak bir söz oyunu yapı-
yor: Gökyüzü her zamanki mavi elbisesini siyahla değiştirecek ve böylece 
tüm dünya siyaha bürünecektir. Böylece tüm dünya Kanunî’nin yasını 
tutmak için siyah elbiseler giymiş gibi kararacaktır. 

Yaksun derûn-i sîne-i ins ü perîde dâg 
Nâr-ı firâk-ı Şâh Süleymân-ı kâmrân29 

Mutlu Süleyman Şah’ın ayrılığının ateşi insanların ve perilerin kalple-
rinin derinliklerinde yanık yaraları açsın. 

Şair, bu beyitte Hz. Süleyman ile ilgili bilgilere gönderme yapmaktadır, 
padişahın adının da Süleyman olması bu göndermeyi daha da ilginç hale 
getirmektedir. Hz. Süleyman, peygamberliğinin yanında, aynı zamanda in-
sanlara ve cinlere hükmeden bir padişahtı.30 Şairin, Kanunî ile ilgili olarak 
söylediği “ins ü peri” sözcükleri Hz. Süleyman’ı çağrıştırmaktadır. 

Kıldı firâz-ı küngüre-i arşı cilvegâh 
Lâyık değildi şânına hakkâ bu hâkdân31 

Arşın kubbesinin tepesinin üzerini gezinti yeri kıldı; doğrusu bu dün-
ya şanına layık değildi. 

Şair, daha önceki iki beyitte yaptığı gibi yine hüsn-i talil sanatına 
başvuruyor: Padişahın kendisine layık olmayan bu dünyadan ayrılıp, 
kendi isteğiyle arşın tepesine gittiğini ve orada mutlulukla yaşadığını 
söylüyor. Kubbenin üzerine oyun yeri yapmaktan bahsetmesi, cami kub-
belerini mesken tutan güvercinleri çağrıştırıyor. Canın kimi zaman kuşa 
benzetilmesi de bu çağrışımı güçlendirmektedir. 

Murg-ı revânı göklere irdi hümâ gibi 
Kaldı hazîz-i hâkde bir iki üstühân32 

                                                           
28 A.g.e., 3. Bend, 3. Beyit, s. 34. 
29 A.g.e., 3. Bend, 4. Beyit, s. 34. 
30 Ahmet Talât Onay, “Süleyman” maddesi, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Türkiye Di-
yanet Vakfı Yayınları, s. 410-411, Ankara, 1993. 
31 İsen, a.g.e., 3. Bend, 5. Beyit, s. 34. 
32 A.g.e., 3. Bend, 6. Beyit, s. 34. 
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Uçan kuşu hüma gibi göklere erdi, yerin en aşağısında bir iki kemik 
kaldı. 

Şair, padişahın ruhunu hüma kuşuna benzetmektedir. Hüma, efsa-
nevî bir kuştur. Kaf Dağı’nda, Okyanus adalarında veya Çin’de yaşadığı-
na inanılırdı. Bu kuş kemikle beslenirmiş.33 Şair, beyitte padişahın ru-
hunun hüma gibi göğe yükseldiğini ve yerin en aşağı kısmında bir iki ke-
mik bıraktığını söylüyor. Bu anlatım, akla ölen birinin göğe yükselen ru-
hunu ve mezarda kalan kemiklerini getirmektedir. Dolayısıyla beyitte de 
hüsn-i talil sanatından bahsedilebilir: Ölüm olayı korkutucu olmaktan 
çıkarılarak masalsı bir havaya büründürülmüştür. 

Çâbük süvâr-ı arsa-ı kevn ü mekân idi 
İkbâl ü izzet olmuş idi yâr ü hem-inân34 

Varoluş arsasının hızlı süvarisi idi; baht ve yücelik atbaşı birlikte git-
tiği dostları olmuştu. 

Beyitte Kanunî’nin yaşamının ne kadar büyük güzelliklerle dolu oldu-
ğu vurgulanmış, baht ve yücelik hep beraber olduğu arkadaşlara benze-
tilmiştir. 

Serkeşlik itti tevsen-i baht-ı sitîze-kâr 
Düşdi zemîne sâye-i eltâf-ı Kirdigâr35 

Kavgacı bahtın dikbaşlı atı itaatsizlik etti, Allah’ın lütuflarının gölgesi 
(Kanunî) yere düştü. 

Şair, önceki beyitteki binici benzetmesini bu beyitte de sürdürmek-
tedir: Padişahın yere düşmesinin sebebi talih atının huysuzluğu ol-
muştur. Padişahın ölümü bir binicinin yere düşmesine benzetilmiştir. 
Beyitte padişah için kullanılan “Allah’ın lütuflarının gölgesi” ifadesi, Os-
manlı devletinde padişahın Zıllullah (Allah’ın gölgesi) olduğu inancına 
uygundur. 

4. Bend 

Olsun gamında bencileyin zâr ü bî-karâr 
Âfâkı gezsün ağlayarak ebr-i nev-bahâr36 

İlkbahar bulutu gamın yüzünden benim gibi gözü yaşlı ve kararsız ol-
sun; ağlayarak ufukları gezsin. 

Bakî, kendisiyle ilkbahar bulutu arasında bir paralellik kuruyor: Şair 
nasıl gözleri yaşlı ve kendini bilmeden dolaşıp duruyorsa, bulut da onun 
gibi ufukları ağlayarak, yani yağmur yağdırarak, dolaşıp durmalıdır. 
                                                           
33 Pala, a.g.e., “hüma” maddesi, s. 194. 
34 İsen, a.g.e., 3. Bend, 7. Beyit, s. 34. 
35 A.g.e., 3. Bend, 8. Beyit, s. 34. 
36 A.g.e., 4. Bend, 1. Beyit, s. 34. 
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Tutsun cihânı nâle-i murgân-ı subh-dem 
Güller yolunsun âh ü figân eylesün hezâr37 

Dünyayı kuşların seher vaktindeki ağlamaları doldursun; güller yo-
lunsun, bülbüller ah edip inlesin. 

Şair, padişahın ölümüne yalnız insanların değil, tüm canlıların üzül-
mesi gerektiğini düşünüyor ve bir ağlayıp sızlama sahnesi kurguluyor: 
Sabahleyin kuşların ağlaması tüm dünyayı doldurmuştur. Gül, üzün-
tüyle saçlarını yolan kadınlar gibi yapraklarını yolmaktadır, bülbüller de 
ah edip inlemektedirler. Beyitte tevriye sanatı vardır; “hezâr” sözcüğü 
hem “bülbül” hem de “bin” anlamına gelir. “Bülbül” anlamı kastedilmekle 
birlikte, “bin” anlamı da beytin anlamını bozmamaktadır. 

Sünbüllerini mâtem idüp çözsün ağlasun 
Dâmâna döksün eşk-i firâvânı kühsâr38 

Dağ, sümbüllerini matem edip çözsün, ağlasın ve eteğine bol bol göz-
yaşı döksün. 

Beyitte teşhis sanatı vardır: Dağ ölen sevgilisi için yas tutan, gözyaşı 
döken bir kadına benzetilmiştir. Bu kadın, sümbüle benzeyen saçlarını 
çözüp ağlamakta ve gözyaşlarını eteğine akıtmaktadır. Daman (etek) söz-
cüğü hem kadının eteği, hem de dağın eteği olabilecek şekilde kullanıl-
mıştır. Asıl kastedilmek istenen uzak anlam olan “kadının giysisinin ete-
ği” olduğu için kinaye sanatından bahsedilmelidir. “Saçını çözüp ağla-
mak” deyimi Yunus Emre’nin bir şiirinde de karşımıza çıkan oldukça es-
ki bir mazmundur.39 

Andıkça bûy-ı hulkunı derdünle lâleveş 
Olsun derûn-ı nâfe-i müşg-i Tatar târ40 

Tatar miskinin göbeğinin iç kısmı, yaradılıştan gelen kokunu andıkça 
lale gibi karanlık olsun. 

Miskin çıktığı yer, ceylanın karın kısmının içindedir ve misk siyah 
renkli bir maddedir. Şair, miski, karnın içinde olması ve rengi yüzünden 
lalenin içindeki siyah kısma benzetiyor. Misk, Kanunî’nin doğuştan ge-
len güzel kokusunu andıkça onun ölümünü hatırlayacak ve yasından la-
lenin iç kısmı gibi kararacaktır. 

Gül hasretinle yollara tutsun kulağını 
Nergis gibi kıyâmete dek çeksün intizâr41 

                                                           
37 A.g.e., 4. Bend, 2. Beyit, s. 34. 
38 A.g.e., 4. Bend, 3. Beyit, s. 34. 
39 Cevdet Kudret, Halk Şiirinde Üç Büyükler: Yunus Emre, İnkılap Kitabevi, s. 91, İstanbul, 
1985. 
40 İsen, a.g.e., 4. Bend, 4. Beyit, s. 34. 
41 A.g.e., 4. Bend, 5. Beyit, s. 34. 
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Gül hasretinle yollara kulağını tutsun; nergis gibi kıyamete dek beklesin. 
Gül şekli dolayısıyla kulağa, nergis ise geleneğe uyularak, göze benze-

tilmiştir. Gül kulağını yollara tutarak Kanunî’nin ayak sesini duymak 
için bekleyecek ve aynı zamanda, tıpkı nergis gibi, kıyamete dek onun 
yolunu gözleyecektir. “Nergis” ve “gül” sözcükleri kullanılarak tenasüp 
sanatına başvurulmuştur. 

Deryâlar itse âlemi çeşm-i güher-feşân 
Gelmez vücûda sencileyin dürr-i şâhvâr42 

Kanlı yaş döken göz, alemi derya etse bile senin gibi büyük bir inci 
oluşmaz. 

Eskiden incileri su damlalarının oluşturduğuna inanılırdı. Nisan mev-
siminde sahile çıkan sadef, kapakçığını açarmış. O sırada karnına yağmur 
damlası düşermiş. Nisan yağmurunun damlasını yutup denize dönermiş. 
Bu damlayı kendi salgıladığı bir sıvıyla birleştirerek inciyi oluştururmuş.43 
Bakî, gözyaşları ne kadar çok olursa olsun, yine de böylesi büyük bir inci-
nin (Kanunî’nin) tekrar vücuda gelmeyeceğini söylüyor. Güher ve dürr-i 
şâhvâr sözcükleri arasındaki ilgiden dolayı beyitte tenasüp sanatı vardır. 

Ey dil bu demde sensin olan bana hem-nefes 
Gel nây gibi inleyelim bâri zâr zâr44 

Ey gönül bana bu zamanda dost olan sensin, gel bari ney gibi acıyla 
inleyelim. 

Neyin sesi hüzünlüdür, acılı bir inleyiş gibi akmaktadır. Şairin gönlü 
de acı doludur, gönlündeki acıyla inlemesinin sonucunda şair de ney gi-
bi acıklı sesler çıkaracaktır. 

Âheng-i âh ü nâleleri idelüm bülend 
Ashâb-ı derdi cûşa getürsün bu heft bend45 

Ah ve ağlama cümbüşünü artıralım; dert sahiplerini bu yedi bend 
coştursun. 

Şair, insanların yas dolu ağlayıp sızlama seslerini hoş bir musiki 
meclisine benzetiyor, bu sesler artırılmalıdır bu şekilde bütün dert sa-
hipleri coşup kendinden geçecektir. İnsanlar Bakî’nin yedi bendlik eseri-
ni okuyarak ağlayıp sızlanmaktadırlar. 

5. Bend 

Gün doğdı şâh-ı âlem uyanmaz mı hâbdan 
Kılmaz mı cilve hayme-i gerdûn-cenâbdan46 

                                                           
42 A.g.e., 4. Bend, 6. Beyit, s. 34. 
43 Pala, a.g.e., “dürr” maddesi, s. 116. 
44 İsen, a.g.e., 4. Bend, 7. Beyit, s. 34. 
45 A.g.e., 4. Bend, 8. Beyit, s. 34. 
46 A.g.e., 5. Bend, 1. Beyit, s. 35. 
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Gün doğdu alemin şahı uyanmaz mı uykudan? Felek kadar yüksek 
eşiği olan çadırından çıkmaz mı? 

Şair, Kanunî’nin ölümünü kabul edememekte ve bunu bir uyku gibi 
kabul edip tecahül-i arif sanatına başvurmaktadır. Mustafa İsen’in ese-
rinde bu beyitte “tınâb” sözcüğü kullanılmakla birlikte, Atilla Şentürk’ün 
“Osmanlı Şiiri Antolojisi” adlı eserinde bu beyitle ilgili olarak verdiği bilgi-
ler ışığında, bazı nüshalarda yer alan “cenâb” sözcüğü tercih edilmiştir.47 

Yollarda kaldı gözlerimiz gelmedi haber 
Hâk-ı cenâb-ı südde-i devlet-meâbdan48 

Gözlerimiz yollarda kaldı, o şerefli padişahın yüce eşiğinin tozundan 
haber gelmedi. 

Divan edebiyatında sevgilinin eşiğinin tozunun sürme olması sıkça 
kullanılan mazmunlardandır. Bu sürme göze hem güzellik hem de görüş 
kuvveti vermektedir.49 Bakî de padişahı sevgili olarak kabul edip onun 
eşiğinin tozunu gözüne sürmeyi diliyor, çünkü bu toz yalnız sürme ola-
rak kullanılmayacak, aynı zamanda padişahtan haber de getirecektir. 
Fakat şair, istediğine ulaşamamış durumdadır. 

Reng-i izâr gitti yatur kendi huşk-leb 
Şol gül gibi ki ayru düşübdür gül-âbdan50 

Yanağının rengi gitti, kendisi de dudakları kurumuş olarak yatar; gül-
suyundan ayrı düşen gül gibidir. 

Bakî, ölüm olayıyla ilgili bir gerçeği dile getirmekte ve bunu gülle ilgili 
bir durumla karşılaştırmaktadır. Ölüm anında insanın kanı çekildiği için 
yanaklarının ve dudaklarının rengi solar. Gül de kuruduğu zaman suyu 
çekilir ve rengi bozulur. Bakî, padişahı zarif bir şekilde güle benzetmek-
tedir. 

Gâhî hicâb-ı ebre girer hüsrevâ felek 
Yâd eyledükçe lütfuñı terler hicâbdan51 

Ey padişah! Kimi zaman felek, bulut örtüsüne girer ve lütuflarını an-
dıkça utancından terler. 

Şair, mersiyesinde pek çok kez yaptığı bir şeyi tekrarlıyor: Doğa olay-
larının oluş sebebini padişahın ölümü ile ilişkilendirerek hüsn-i talil sa-
natına başvuruyor. Bu beyitte de, havanın kararıp yağmur yağması bir 
insanın utancından yüzünü örtüp terlemesine benzetilmiştir. Felek insa-
                                                           
47 Ahmet Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi, Yapı Kredi Yayınları, s. 456, İstanbul, 
1999. 
48 İsen, a.g.e., 5. Bend, 2. Beyit, s. 35. 
49 Pala, a.g.e., “gubar” maddesi, s. 154. 
50 İsen, a.g.e., 5. Bend, 3. Beyit, s. 35. 
51 A.g.e., 5. Bend, 4. Beyit, s. 35. 
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na ait özelliklere büründürüldüğünden beyitte teşhis sanatı da bulun-
maktadır. Hicâb kelimesi ilk mısrada örtü, ikinci mısrada ise utanç ma-
nasında kullanılarak cinas sanatına başvurulmuştur.52 

Tıfl-ı sirişki yerlere girsün duâm odur 
Her kim gamından ağlamaya şeyh ü şâbdan53 

Duam odur ki yaşlılardan ve gençlerden her kim üzüntüsünden ağla-
mazsa gözyaşı çocuğu toprağa girsin. 

Padişahın ölümünün üzüntüsünün tüm insanlarca paylaşılmasını ar-
zulayan şair, bu üzüntüye katılmayanlara beddua ediyor. Yas için ağla-
mayan kişiler, bu bedduanın etkisiyle ağlayacaktır. Gözyaşı kimi zaman 
çocuğa benzetilmiştir.54 Şair de bu mazmunu kullanarak şeyh, şâb ve tıfl 
sözcükleriyle tenasüp sanatına başvuruyor. 

Yansun yakılsun âteş-i hecrinle âftâb 
Derdinle kara çullara girsün sehâbdan55 

Güneş ayrılığının ateşiyle yansın yakılsın, derdinle buluttan kara çul-
lara girsin. 

Şair, önceki beyitlerde olduğu gibi yine hüsn-i talil sanatına başvura-
rak padişahın yasını cansız varlıkların da paylaşması gerektiğini söylü-
yor. Güneşin yanması padişahtan ayrılmanın acısına, siyah bulutların 
ardına girmesi de yas giysilerine bürünmeye benzetiliyor. Ayrıca güneş 
insanlara ait özelliklere büründürülerek teşhis sanatı yapılmıştır. 

Yâd eylesün hünerlerini kanlar ağlasun 
Tîguñ boyunca karaya batsun kırâbdan56 

Kılıcın hünerlerini anıp kanlar ağlasın, kınından boyunca karaya batsın. 
Padişahların yiğitliği de, onların övülen niteliklerindendir. Şair, bu 

beyitte hem padişahın kılıç kullanmaktaki maharetini övüyor, hem de 
cansız bir varlık olan kılıcı da mateme büründürüyor. Kılıç hem üzüntü-
sünden kan ağlamakta, hem de tıpkı güneş gibi o da örtünmekte; kının 
içine girerek siyahlara bürünmektedir. Kılıç, insana özgü ağlamak ve ka-
ralara bürünmek gibi özelliklerle kişileştirilmiş, teşhis sanatı yapılmıştır. 
Kan (kırmızı) ve kara sözcükleri arasında renk bakımından paralellik ku-
rulmuştur. 

Derd ü gamuñla çâk-i girîbân idüp kalem 
Pîrâhenini pârelesün gussadan alem57 

                                                           
52 Şentürk, a.g.e., s. 458. 
53 İsen, a.g.e., 5. Bend, 5. Beyit, s. 35. 
54 Şentürk, a.g.e., s. 457. 
55 İsen, a.g.e., 5. Bend, 6. Beyit, s. 35. 
56 Dilçin, a.g.e., 5. Bend, 7. Beyit, s. 261. 
57 İsen, a.g.e., 5. Bend, 7. Beyit, s. 35. 

175



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 16 

Kalem dert ve üzüntünle yakasını yırtsın, bayrak üzüntüsünden göm-
leğini parçalasın. 

Şair, padişahın ölümünden duyulan yasa cansız varlıkları katmaya 
devam etmektedir: Kalemin ucunun kesilmesi aşığın yakasını yırtması-
na, bayrağın rüzgar sonucu yırtılması da aşığın gömleğini yırtmasına 
benzetilmiştir. Kalem ve bayrak kişileştirilerek teşhis sanatına başvurul-
muştur. 

6. Bend 

Tîguñ içirdi düşmene zahm-ı zebânları 
Bahs itmez oldu kimse kesildi lisânları58 

Kılıcın düşmana dil yaraları içirdi, dilleri kesildi, kimse konuşmaz oldu. 
Beyitte Kanunî’nin düşmanlara saldığı korkudan bahsedilmektedir: 

Padişahın kılıcı düşmana sanki dil yaraları açmıştır, bu yaralar yüzün-
den kimsede konuşacak hal kalmamıştır. Zebân ve lisân kelimeleri ara-
sındaki ilişkiden yararlanılarak tenasüp sanatına başvurulmuştur. Bu 
beytin başka bir nüshadaki biçimi şöyledir: 

Tîguñ içürdi düşmene zahm-ı ziyânları 
Bahs itmez oldu kimse kesildi zebânları59 

Zeban ve lisan sözcükleri arasındaki ahenk beytin bu variantında ol-
madığı ve zahm-ı zeban ifadesi zahm-ı ziyan ifadesinden daha anlamlı 
göründüğü için Cem Dilçin’in eserindeki biçimi tercih ettim.60 

Gördi nihâl-i serv ser-efrâz nîzeni 
Serkeşlik adın anmadı bir dahi bânları61 

Servi fidanı gibi baş kaldıran mızrağını gördüler; banlar dikbaşlılığın 
adını bir daha anmaz oldular. 

Kanunî devrinde Osmanlı ordusunun heybeti ve ihtişamını ifade et-
mek isteyen şair, askerlerin mızraklarını servi fidanlarına benzetmekte-
dir; bunlar o kadar çoktur ki adeta ormanı andırmaktadır. Beyitte geçen 
ban sözcüğü Avrupalı Beyler için kullanılan bir terimdir.62 Aynı kelime-
nin söğüt familyasından dik ve uzun dallı bir ağaç olan sorgun63 için de 
kullanılıyor olması sebebiyle, beyitte tevriye sanatına başvurulduğu gö-
rülmektedir: Ban kelimesinin kastedilen anlamı Avrupalı beyzade, sezdi-
rilen anlamı ise sorgun ağacıdır. 
                                                           
58 Dilçin, a.g.e., 6. Bend, 1. Beyit, s. 262. 
59 İsen, a.g.e., 6. Bend, 1. Beyit, s. 35. 
60 Dilçin, a.g.e., s. 262. 
61 İsen, a.g.e., 6. Bend, 2. Beyit, s. 35. 
62 Mehmet Altay Köymen, Neşri Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, II. Cilt, s. 125, 
Ankara, 1984. 
63 Büyük Larousse, “sorgun” maddesi, 20. Cilt, s. 10686. 
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Her kande bassa pây-ı semendin nisâr içün 
Hanlar yolunda cümle revân itdi cânları64 

Atın ayağını nereye bassa, hanlar yoluna saçmak için canları (asker-
leri) yürüttüler. 

Bakî, burada tarihî bir gerçeğe değinmektedir: Krallara taç giydiren 
padişah olarak ünlenen Kanunî, sefere çıktığında hanlar (örneğin Kırım 
Hanı) onun ordusuna katılıp, savaşmaya beraber giderlerdi. 

Deşt-i fenâda murg-ı hevâ durmayup döner 
Tîguñ Hudâ yolunda sebîl itdi kanları65 

Yokluk çölünde heves kuşu durmayıp döner; kılıcın Allah yolunda 
kanları sebil etti. 

Şair, bu beyitte Kanunî’nin din uğruna yaptığı gazalardan bahset-
mektedir. Savaş alanı yokluk çölüne benzetilmektedir, dünya hevesiyle 
dolu olanlar burada durmazlar, geri dönerler. Gerçek gaziler ise savaş-
tan kaçmazlar ve kanlarını sebil edercesine akıtıp savaşırlar. 

Bu beytin diğer bir variantı ise şöyledir: 

Deşt-i fenâda murg-ı hevâ durmayup konar 
Tîguñ Hudâ yolunda sebîl itdi cânları66 

Atilla Şentürk “Osmanlı Şiiri Antolojisi” adlı eserinde beytin bu biçimi-
ni tercih etmiş ve sebîl sözcüğünün beyitte Kanunî’nin öldürdüğü düş-
man cesetlerinin çokluğunu ifade etmek için kullanıldığını belirtmekte-
dir. Bu durumda beyitten “Senin kılıcın Allah için öyle çok kan sebil etti ki 
yokluk çölü olan bu dünyada yahut savaş meydanlarında hala ölüm kuş-
ları konar dururlar” şeklinde bir anlam çıkmaktadır.67 

Şemşîr gibi rûy-ı zemîne taraf taraf 
Saldun demir kuşaklı cihân pehlevânları68 

Demir kuşaklı cihan pehlivanlarını yeryüzünü her tarafına kılıç gibi 
saldın. 

Beyitte Kanunî’nin çeşitli ülkelere yaptığı seferlere gönderme yapıl-
maktadır. “Demir” ve “şemşîr” sözcükleri birlikte kullanılarak tenasüp 
sanatına başvurulmuştur. 

Aldın hezâr büt-gedeyi mescid eyledin 
Nâkûs yerlerinde okutdun ezânları69 

                                                           
64 İsen, a.g.e., 6. Bend, 3. Beyit, s. 35. 
65 Dilçin, a.g.e., 6. Bend, 4. Beyit, s. 262. 
66 İsen, a.g.e., 6. Bend, 4. Beyit, s. 35. 
67 Şentürk, a.g.e., s. 459. 
68 A.g.e., 6. Bend, 5. Beyit, s. 35. 
69 A.g.e., 6. Bend, 6. Beyit, s. 35. 
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Bin kiliseyi alıp mescit eyledin, çan çalınan yerlerinde ezan okuttun. 
Bakî, burada bir geleneğe değinmektedir: “Türkler bir yeri fethedince 

oranın en büyük mabedini “Fetih Hakkı” olarak camiye çevirirlerdi, bu ca-
mi Türk hâkimiyetinin sembolü olurdu.”70 Bu beyitten, şairin Kanunî’nin 
binlerce yer fethettiğini vurgulamak istediği anlaşılıyor. 

Âhır çalındı kûs-ı rahîl itdin irtihâl 
Evvel konağın oldu cinân bûstânları71 

Sonunda göç davulu çaldı, göç ettin. İlk konağın cennet bahçeleri oldu. 
Eskiden göç zamanı göç davulları çalınırdı72, şair bu geleneğe gönder-

me yapıyor. Padişahın başına geleni ölüm olarak değil, basit bir göç ola-
rak görüyor. Padişahın ilk konak yeri de cennet bahçeleridir. Beyitte 
hüsn-i talil sanatıyla birlikte tezad sanatı da (âhır-evvel) vardır. Bu beyit 
iki bölümlük dua ve temenni bölümünün de başlangıcı durumundadır. 

Minnet Hudâ’ya iki cihânda kılup saîd 
Nâm-ı şerîfin eyledi hem gâzi hem şehîd73 

Allah’a şükür ki seni iki cihanda mutlu kılıp şerefli adını hem gazi, 
hem şehid eyledi. 

Beyitte hem bir gerçeğin ifadesi, hem de temenni vardır: Kanunî ger-
çekten gazi ve şehittir, şair buna öteki alemde padişahın mutlu olması 
temennisini de eklemiştir. Bu beyitle birlikte, kısa dua ve temenni bölü-
mü sona ermiş, yeni padişaha ve sadrazam Sokullu’ya övgü bölümüne 
geçilmiştir. 

7. Bend 

Bâkî cemâl-i pâdişeh-i dil-pezîri gör 
Mir’ât-ı sun’-ı Hazret-i Hayy u Kadîri gör74 

Bakî sevimli padişahın güzelliğini gör; Hazreti Allah’ın yarattığı o ay-
nayı gör. 

Şair yeni padişahı övmeye onun güzelliğinden başlıyor. Bu güzellik, 
Allah’ın padişahın yüzüne koyduğu bir ayna gibidir. Güzel şeyler burada 
yansıyacaktır, aynaya bakan Bakî padişahın güzelliği ile birlikte, dolaylı 
olarak, kendini de övmektedir. 

Pîr-i azîz-i mısr-ı vücûd itti intikâl 
Mîr-i cevân-ı çâbük-i Yûsuf-nazîri gör75 

                                                           
70 Erol Güngör, Tarihte Türkler, Ötüken Neşriyat, s. 237, İstanbul, 1993. 
71 İsen, a.g.e., 6. Bend, 7. Beyit, s. 35. 
72 Pala, a.g.e., “kûs” maddesi, s. 248. 
73 İsen, a.g.e., 6. Bend, 8. Beyit, s. 35. 
74 A.g.e., 7. Bend, 1. Beyit, s. 36. 
75 A.g.e., 7. Bend, 2. Beyit, s. 36. 
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Vücut ülkesinin yaşlı azizi (hükümdarı) öldü; genç ve çabuk hüküm-
darın Yusuf gibi mükemmelliğini gör. 

Şair, bu beyitte II. Selim’in gençliğini ve hayat dolu oluşunu övmekte-
dir. Beyitte “mısır” sözcüğü tevriyeli kullanılmıştır: Asıl kastedilen anla-
mı “ülke”, sezdirilen anlamı ise “Mısır ülkesi”dir. Ayrıca Mısır, azîz-i mısr 
ve Yusuf sözcükleri de tenasüp sanatı oluşturacak şekilde kullanılmıştır. 
Hz. Yusuf’un yaşamına atıfta bulunulduğu için telmih sanatı da söz ko-
nusudur, ayrıca “pîr” ve “cevân” sözcükleri birlikte kullanılarak tezad sa-
natı da yapılmıştır. 

Gün doğdı şimdi gâyete irdi sepîde-dem 
Ruhsâr-ı hûb-i hüsrev-i rûşen-zamîri gör76 

Şimdi sabahın erken saatinde güneş doğdu; aydınlık yürekli padişa-
hın yüzünün güzelliğini gör. 

Beyitte, II. Selim güneşe benzetilmiştir. Kanunî’nin ölümüyle güneş 
batmış ve oğlunun tahta geçişiyle yine güneş doğmuş, sabah olmuştur. 

Behrâm-ı vakti gûra yetürdü bu saydgâh 
Var eşiğine hizmet-i Şâh Erdşîri gör77 

Zamanın Behrâm’ını bu av yeri mezara götürdü. Sen Şah Erdşîr’in 
eşiğine varıp onun hizmetini gör. 

Beyitte bahsedilen Behrâm İran hükümdarlarındandır, gûr (yaban 
eşeği) avlarken bir çukura düşüp ölmüştür. 

Gûr aynı zamanda mezar demek olduğu için iki anlamda kullanılır. 
Erdşîr de İran’da hüküm süren şahlardan birinin adıdır.78 Beyitte eski 
padişahın artık öldüğü, yeni padişaha hizmet etmek gerekliliği vurgulan-
maktadır. “Gûr” sözcüğü tevriyeli olarak kullanılmıştır: Kastedilen anla-
mı “mezar”, sezdirilen anlamı ise “yaban eşeği”dir. “Saydgâh” sözüyle de 
dünya kastedilmiştir. 

Berbâd kıldı taht-ı Süleymânı rûzgâr 
Sultân Selîm Han-ı Sikender serîri gör79 

Zaman Süleyman’ın tahtını darmadağın etti, İskender tahtlı Sultan 
Selim Han’ı gör. 

Bakî, bu beyitte önce Kanunî’yi Hz. Süleyman’a benzeterek övmekte, 
sonra da II. Selim’in de ondan aşağı kalmadığını anlatmak için onu da 
İskender’e benzetmektedir. Süleyman sözcüğü tevriyeli olarak kullanıl-
mıştır: Kastedilen kişi Kanunî, sezdirilen ise Hz. Süleyman’dır. Hz. Sü-
leyman’ın tahtına da telmihte bulunulmuştur: Rüzgar sözcüğünün uzak 
                                                           
76 A.g.e., 7. Bend, 3. Beyit, s. 36. 
77 A.g.e., 7. Bend, 4. Beyit, s. 36. 
78 Pala, a.g.e., “Behram” ve “Erdşir” maddeleri s. 63 ve s. 128. 
79 İsen, a.g.e., 7. Bend, 5. Beyit, s. 36. 
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anlamı olan “yel” berbâd sözüyle ilişkilidir. Aynı anlama gelen “taht” ve 
“serîr” sözcükleri de birlikte kullanılmıştır. 

Vardı peleng-i kûh-i vegâ hâb-ı râhata 
Kühsâr-ı Kibriyâda duran nerre şîri gör80 

Savaş dağının kaplanı rahat uykusuna vardı; ihtişam dağında duran 
erkek aslanı gör. 

Bakî, yeni padişahı överken, daha önceki beyitlerde olduğu gibi yine 
onu Kanunî ile kıyaslıyor. Bunun nedeni Kanunî’nin çok büyük bir hü-
kümdar olması ve oğlunun da babası gibi büyük bir padişah olarak gös-
terilmek istenmesidir. Bunun sonucu olarak, baba kaplan, oğlu ise as-
lan olarak eşit oranda övülmektedir. 

Cevlâna gitti ravzaya tâvûs-i bâğ-ı Kuds 
Ferr-i hümâ-yı evc-i saâdet-mesîri gör81 

Cennet bağının tavusu bahçeye dolaşmaya gitti; saadet ülkesinin do-
ruğunda uçan hümayı gör. 

Şair, Kanunî’yi cennet kuşlarından biri olan tavusa benzetirken, oğlu 
II. Selim’in de ondan aşağı kalmadığını anlatmak için yeni padişahı mut-
luluk burcunda uçan hüma olarak nitelemektedir. Merhum padişahın 
mekânının cennet olduğunu vurgulamak için tavusun, yeni padişahın 
bahtının açıklığını anlatmak için ise devletin sembolü olan hümanın se-
çilmesi oldukça zarif teşbihlerdir. 

İkbâl ü baht-ı hüsrev-i âfâk müstedâm 
Rûh-ı revân-ı şâha tahiyyât ve’s-selâm82 

Ufukların padişahının talihi devamlı olsun; eski padişahın uçan ru-
huna dua ve selam olsun. 

Bakî, yeni padişaha övgü bölümünü ona ve babasına dua ile bitir-
mektedir ve sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’yı övmeye başlamaktadır. 
Eserini başlangıçta 7 bend olarak yazan Bakî, II. Selim’den beklediği ilti-
fatı göremeyince ona bir bend daha ekleyerek mersiyesini Sokullu Meh-
med Paşa’ya sunmuştur.83 

Âlî’nin Yazdığı Mersiye 

Âlî’nin yazdığı mersiye de, tıpkı Bakî’ninki gibi, geleneğe uyarak felek-
ten şikâyet ve dünyanın gelip geçiciliğini anlatan bir bölümle başlar. Bu 
bölüm ikinci bendin son iki beytine kadar sürer. Üçüncü bendde hem 
Kanunî’nin ölümünden duyulan üzüntü, hem de yerine geçen II. Selim’in 
                                                           
80 A.g.e., 7. Bend, 6. Beyit, s. 36. 
81 A.g.e., 7. Bend, 7. Beyit, s. 36. 
82 İsen, a.g.e., 7. Bend, 8. Beyit, s. 36. 
83 Şentürk, a.g.e., s. 463. 
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değerli bir padişah olduğu düşüncesi işlenir. Bendin sonundaki beyit 
hem ölen padişaha hem de yeni padişaha yönelik dualar içerir. Bu ba-
kımdan mersiyenin gelişim şemasına aykırı davranılmıştır. Sonraki 
bendde felekten (bu kez padişahı aldığı için) şikâyet vardır. Ölüm olayın-
dan felek sorumlu tutulur. Son bend, dua bendidir. Ama dua yine Kanu-
nî ile birlikte II. Selim’e yöneliktir. 

Şiirin vezni me fâ ‘îlün’dür. 

1. Bend 

Cihân bir pîre-zendür kimseye andan vefâ gelmez 
Ne dirlerse gelür mir’ât-ı tâbından safâ gelmez84 

Dünya ihtiyar bir kadındır, ondan kimseye vefa gelmez; parlak ayna-
sından her şey gelir, vefa gelmez. 

Dünya, tuzaklarla dolu olması bakımından, büyüleriyle insanlara kö-
tülük eden bir cadıya benzetiliyor. Cadının sihirli aynasında nasıl iyi bir 
şey gözükmezse, bu dünyadan da iyilik gelmez. 

Selâmun lâmı gibi bir gelen kaddin dütâ kılsa 
Yine rahm eylemez hergiz dilinden merhabâ gelmez85 

Gelen kişi boyunu selam sözcüğünün lâm (ل) gibi iki kat etse bile, yi-
ne merhamet etmez; asla dilinden merhaba gelmez. 

Şair, selam sözcüğü yazılırken lâm (ل) ve elifin (ا) lâmelif (ال) olarak ya-
zılması olayına gönderme yapıyor. Lamelif yazarken lâm iki büklüm hale 
gelir, feleğin karşısına çıkan kişinin hali de böyledir. Fakat bu bile feleği 
insafa getirmez, insanlara yüz vermez. “Selam” ve “merhaba” sözleri kul-
lanılarak tenasüp sanatına başvurulmuştur. 

Çemen sanman görinen yir yüzin zehr-âba gark itdi 
Bunun gibi amânsız ejder-i merdüm-rübâ gelmez86 

Çimenlik sanmayın görünen yeryüzünü, onu felek zehirli suya gark 
etmiştir; onun gibi insan çalan amansız bir ejderha dünyaya gelmez. 

Feleğin amansız, insan yiyen bir ejderhaya benzetildiği görülmektedir. 
Yeryüzünü o güzelim yeşil renge boyayan da bitkiler değil, bu korkunç 
yılanın kustuğu zehirdir ki bu zehir insanları ölüme götürmektedir. Âlî, 
feleğin korkunç zulmünden şikayet ettiği bu beyitte oldukça zorlama bir 
teşbihte bulunmaktadır. 

Gelen mihmânını dehlîze salur bî-nişân eyler 
Güm olurlar giderler hîç birinden bir nidâ gelmez87 

                                                           
84 A.g.e., 1. Bend, 1. Beyit, s. 37. 
85 A.g.e., 1. Bend, 2. Beyit, s. 37. 
86 A.g.e., 1. Bend, 3. Beyit, s. 37. 
87 A.g.e., 1. Bend, 4. Beyit, s. 37. 
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Gelen konuğunu dehlize salıp izini yok eder; yitip giderler, hiçbirin-
den bir ses gelmez. 

Felek kötü bir ev sahibine benzetilmektedir, bu ev sahibi konuklarını 
güzel yerlerde dolaştıracağına onları dehlize atıp yok eder. Bir daha da 
onlardan hiçbir ses seda gelmez. Kastedilen ölüm olayıdır, ölümün so-
rumlusu olarak da yine felek gösterilmiştir. Güm sözcüğünün bir anlamı 
da “çukur”dur, bu uzak anlam da sezdirilerek tevriye sanatı yapılmıştır. 
Ayrıca gümün uzak anlamıyla “dehliz” sözcüğü de tenasüp sanatını 
oluştururlar. Dehlize düşüp yok olma olayından bahseden Âlî, İran mito-
lojisindeki Behrâm-ı Gûr’a telmihte bulunmaktadır: V. Behram olarak 
bilinen ve on beşinci Sasani hükümdarı olan bu kişi, sürekli yabaneşeği 
avına çıktığı için gûr (yabaneşeği) lakabıyla bilinirmiş. Bir yabaneşeği avı 
sırasında bir çukura düşerek kaybolmuştur.88 

Yakup pervâne gibi nice Behrâmı salur gûra 
Bu denlü şem‘-i pür-nûrun birinden bir ziyâ gelmez89 

Apaydınlık mumlar yakıp bunlarla nice Behrâm’ı mezara atar, fakat 
bu aydınlık mumlardan hiçbiri bir ışık vermez. 

Beyitte şem ile pervâne hikayesine gönderme vardır: Behrâm gibi pek 
çok kişi feleğin yaktığı mumun tuzağına kanıp mezara düşerler, yani 
kendilerini yakarlar. Oysa, mum dibine ışık vermediği gibi, bu parlak 
mumlar da mezarda yatanlara hiçbir ışık vermez. Behrâm ve gur sözcük-
leri İran Şahı Behrâm’ın hikayesini hatırlatarak telmih sanatına örnek 
olurlar. “Gûr” sözcüğünde tevriye vardır: Kastedilen anlamı “mezar” sez-
dirilen anlamı “yaban eşeği”dir. Pervâne, şem‘-i pür-nûr ve ziyâ sözcük-
leri kullanılarak da tenasüp sanatına başvurduğu görülmektedir. 

Hevâsından kuş uçmaz yollarından kârvân geçmez 
Geçen dönmez giden bir dahi artuk bu yana gelmez90 

Havasından kuş uçmaz, yollarından kervan geçmez; geçen dönmez, 
giden bir daha artık bu yana gelmez. 

Feleğin insanları yolladığı mezarın özelliklerinden bahsediliyor: Me-
zardaki insanlar terk edilmiştir; üzerinden kuş bile uçmaz, yakınından 
kervan bile geçmez. Bu gidilen yerden artık dönüş yoktur. 

Güm itdi nice şâhı kûs ü tabl ü cünd ü haşmetle 
Görinmez bir alâmet kûs u tablından sadâ gelmez91 

Nice şahı kös, davul, askeri alaylar ve görkemle yok etti; onların kös 
ve davulundan bir iz görünmez ve ses gelmez. Âlî, bu beyitte feleğin sa-
                                                           
88 Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi: 331, s. 148-150, İstanbul, 2006. 
89 İsen, a.g.e., 1. Bend, 5. Beyit, s. 37. 
90 A.g.e., 1. Bend, 6. Beyit, s. 37. 
91 A.g.e., s. 37, 1. Bend, 7. Beyit. 
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vaş meydanlarında ölümüne sebep olduğu hükümdarlardan bahsetmek-
tedir. Şan ve şerefle, görkemle dolaşan bu hükümdarların azametlerin-
den artık hiçbir iz görünmemektedir. Kûs, tabl ve cünd sözcükleri rezmi 
çağrıştıran sözcüklerdir, bu şekilde tenasüp sanatına başvurulmuştur. 

Sikenderden hayât âbın dirîg iden felekdür bu 
Anunçün muttasıl gülzârına neşv ü nemâ gelmez92 

Bu, İskender’den ölümsüzlük suyunu esirgeyen felektir, bu yüzden 
onun gül bahçesine sürekli canlılık gelmez. 

Beyitte İskender’in öyküsüne gönderme vardır: Rivayete göre İsken-
der, ordusu ile zulmât ülkesinde âb-ı hayâtı aramaya gitmiş ama veziri 
olan Hızır, suyu bulup içtiği halde ona nasip olmamıştır.93 Felek insanla-
ra ölümsüzlüğü vermemiştir, ondaki güzellikler de (gül bahçesi gibi) gelip 
geçidirler. 

Budur tahtı gibi berbâd iden cism-i Süleymânı 
Bunun derd ü gamıdur öldüren bî-çâre Lokmânı94 

Hz. Süleyman’ı, tahtı gibi yerle bir eden budur; zavallı Lokman’ı öldü-
ren bunun dert ve üzüntüsüdür. 

Beyitte Hz. Süleyman’ın ve Lokman Hekim’in yaşamlarına telmihte 
bulunulmuştur. Hz. Süleyman peygamberliğinin yanı sıra, 40 yıl hüküm 
sürmüş, yalnız insanları değil, cinleri de yönetmiş bir hükümdardı.95 
Lokman Hekim ise ölümsüzlüğün sırrını bulduktan sonra kaybeden bü-
yük bir hekimdi. Bu iki insanın da ölümü, feleğin gelip geçiciliğine duy-
dukları üzüntüye bağlanmıştır. Süleyman sözü tevriyeli şekilde kullanı-
lıp Kanunî Sultan Süleyman sezdirilmiştir. 

2. Bend 

Alur elbette reng ü bûyı gülşende gül-i terden 
Kapar reftâr ü endâmı şimşâd ile ar‘ardan96 

Gül bahçesinde taze gülden elbette rengini ve kokusunu alır, şimşir 
ve dağ servisinden yürüyüş ve endamı kapar. 

Beyitte ölümün tüm canlılar için kaçınılmaz olduğu vurgulanmakta-
dır, felek gülü, şimşiri ve dağ servisini de öldürür ve onları güzel kılan 
nitelikleri ellerinden alır. Gülşen, gül-i ter, şimşad ve ar‘ar bir doğa man-
zarası oluşturacak şekilde kullanılmış ve tenasüp sanatına başvurul-
muştur. 
                                                           
92 A.g.e., 1. Bend, 8. Beyit, s. 37. 
93 Pala, a.g.e., “İskender” maddesi, s. 212-213. 
94 İsen, a.g.e., 1. Bend, 9. Beyit, s. 37. 
95 Pala, a.g.e., “Süleyman” maddesi, s. 359-360. 
96 İsen, a.g.e., 2. Bend, 1. Beyit, s. 37. 
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Çıkarur geh göğe geh hâke salup pâymâl eyler 
Dür-i şehvârun olur jâlenün deryâ-yı ahdardan97 

Çiğ tanesini kimi zaman göğe çıkarır, kimi zaman da yere çalar. Onu 
yeşil denizde iri bir inciye döndürür. 

Bir doğa olayı ele alınarak bu olay, feleğin zalimliğine bağlanmaktadır. 
Felek, çiğ damlasını kimi zaman buhar haline getirip göğe çıkarmakta, ki-
mi zaman da yaprakların üzerine indirip yere çalmaktadır. Yaprağın üze-
rinde duran çiğ damlası, yeşil bir denizde oluşan inciye benzetilmiştir. 

Tecelli eylemez yandurmayınca zât mir’âtın 
Sakınur bir avuç hâkisteri cân-ı semenderden98 

Allah, kişi varlığının aynasını parlatmayınca tecelli etmez; semenderin 
canından bir avuç külü, esirger. Beyitte anlatılmak istenen, insanın kal-
bini saf hale getirip, Allah aşkıyla doldurmadıkça Allah’ın o gönülde te-
celli etmeyeceği düşüncesidir. Gerekenleri yapmazsa insan, Allah’ın ih-
sanına ulaşamayacaktır. Beyitte adı geçen semender, ateşte yanmayan 
efsanevî bir hayvandır.99 

Güli handân iderse jâleyi giryân ider lâbüd 
Vefâ gelmez benüm çok sevdiğüm çarh-ı sitemgerden100 

Benim çok sevdiğim! Zalim felekten vefa gelmez; gülü güldürse, çiğ 
damlasını mutlaka ağlatır. 

Şair, benim çok sevdiğim diye aslında belli bir kişiye değil, tüm okur-
lara sesleniyor. Felek zalimdir, bir kimseyi güldürse bile, başka bir insa-
nı mutlaka ağlatır. Gülün açılması gülmeye, çiğ damlasının bitkilerin 
üzerine yağması ise ağlamaya benzetilmiştir. 

Çemende jaledâr olmış turur her lâle kim vardur 
Murassa’ tâclardan arta kalmış niçe serverden101 

Çemende, üzerine çiğ düşmüş her lale eski padişahlardan arta kalmış 
süslü taç gibidir. 

Âlî, üzerine çiğ düşmüş laleleri eski hükümdarların mücevherlerle 
süslü taçlarına benzetiyor. Aslında güzel ve iç açıcı olması gereken bu 
manzara, feleğin acımasızlığını ve dünyanın gelip geçiciliğini çağrıştırdığı 
için hüzünlü bir hal almıştır. 

Vefâ ümmîdine yüz virme sakın çarh-ı bî-mihre 
Fenâsın var temâşâ eyle mir’ât-ı Sikenderden102 

                                                           
97 A.g.e., 2. Bend, 2. Beyit, s. 37. 
98 A.g.e., 2. Bend, 3. Beyit, s. 37. 
99 Pala, a.g.e., “semender” maddesi, s. 349. 
100 İsen, a.g.e., 2. Bend, 4. Beyit, s. 37. 
101 A.g.e., 2. Bend, 5. Beyit, s. 37. 
102 A.g.e., 2. Bend, 6. Beyit, s. 37. 
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Sevgisiz feleğin vefa ümidine sakın yüz verme; onun faniliğini var İs-
kender’in aynasından seyret! 

Beyitte, tasavvufî bir düşünce mevcuttur: İskender’in aynası tasav-
vufta kamil insanın Allah’tan başka şeylerden arınmış olan kalbini ifade 
eder.103 Şair, dünyanın gelip geçici olduğu gerçeğinin kamil insanın kal-
binde görüneceğini anlatmak istiyor. Feleğin vefa ümitlerine karşı insa-
nın güveneceği tek şey, onun, Allah sevgisiyle dolu kalbidir. 

Kimi manzûr idinse kara toprağa sürer yüzin 
İşit iki gözüm bu mâcerâyı bahrdan berrden104 

Kimi kendine hayran edinse onun yüzünü kara toprağa sürer; iki gö-
züm bu serüveni denizden ve karadan işit. 

Şair, denizin dalgalanarak karaya ulaşmasını kara toprağa yüz sür-
mek olarak görüyor. Deniz, feleğe esir olduğu için onu yolunda yüzünü 
kara toprağa sürer, sürüm sürüm sürünür. Bu duruma deniz ve kara 
şahittir. Âlî, doğal bir olayı değişik bir sebebe bağlı olarak sunarak hüsn-
i talil sanatı yapmıştır. 

Hayât âbı karalar geydi mihrün yüzi zerd oldı 
Ağardı dîde-i encüm bu matemlü haberlerden105 

Hayat suyu karalar giydi, güneşin yüzü sarardı, bu matemli haberler-
den yaşlı gözler kör oldu. 

Üzücü haberler yüzünden varlıklar da hüzne kapılıp renkten renge 
girmişlerdir. Güneşin sarı oluşu, gözün kör olurken önüne beyaz bir ta-
bakanın inmesi, âb-ı hayâtın zulmât (karanlıklar) ülkesinde olduğu için 
kara olması bu durumu meydana getirmektedir. 

Şair, tüm bu olguları aldıkları üzücü habere (padişahın) ölümüne 
bağlamaktadır. “Kara”, “zerd” ve “ak” sözcükleri kullanılarak tenasüp 
sanatına başvurulmuştur. 

Kara yire berâber oldı Zıllullâh olan sultân 
Yiridür kara sarsa hâleden başa meh-i tâbân106 

Allah’ın gölgesi olan sultan toprakla bir oldu; parlak ay başına ışık 
halkasından karalar sarsa yeridir. 

Şair, padişahın ölümünün acısına ayı da katıyor, onun bile üzülebile-
ceğini ve etrafına ışık halkası yerine karalar sarabileceğini söylüyor. “Yir” 
sözcüğü cinaslı kullanılmıştır: Birinci mısradaki “yir”, “zemin” anlamın-
dadır. İkinci dizedeki “yiridür” sözcüğü ise “uygundur” anlamına gelir. 
Ayrıca tezad sanatı da vardır: Parlak ay beyaz rengi çağrıştırır, beyitte 
                                                           
103 A.g.e., 2. Bend, 7. Beyit, s. 37. 
104 A.g.e., 2. Bend, 8. Beyit, s. 37. 
105 A.g.e., 2. Bend, 9. Beyit, s. 37. 
106 A.g.e., 2. Bend, 10. Beyit, s. 38. 
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söz edilen hale ise karadır. İkinci bendin son iki beyti ile şair, felekten şi-
kayet bölümünden yas bölümüne geçmiştir. 

3. Bend 

Gel insâf eyle nice hoş görem gerdûn-ı gerdânı 
Güm itdi genc gibi hâkde Sultân Süleymânı107 

Gel insaf eyle, dönek feleği nasıl hoş göreyim! Sultan Süleyman’ı top-
rağa hazine gibi sakladı. 

Beyitte, övgü ve yas birleştirilmiştir: Kanunî hazineye benzetilerek 
övülmüştür, şair onu yitirdiği için üzülmekte ve bunun nedeni olarak 
gördüğü feleğe kızmaktadır. 

Cinân kasrında mesken tuttuğuna dâl olur bu kim 
Gazâ hîninde teslîm eylemişdür Sânı‘a cânı108 

Cennet köşkünü mesken tuttuğuna bu delildir ki Yaradan’a canını 
gaza zamanı teslim eylemiştir. 

Bu beyitte padişaha övgüyle birlikte dua ve temenni de vardır: Kanu-
nî hem şehadet makamına ulaştığı için övülmekte, hem de mekanının 
cennet olduğuna işaret edilmektedir. 

Hat-ı âmâlini nakkâş-ı kudret hâk-rîz itdi 
Bozıldı resm-i erkânı tağıldı bezm-i dîvânı109 

Kudret nakkaşı (Allah) arzularının çizgilerinin üzerine toprak saçtı, 
yüksek görevlilerinin töreni bozuldu, divanının meclisi dağıldı. 

Ölünün gömülmesi olayı, nakkaşın yaptığı yanlış bir nakşı silmek için 
üzerine toprak dökmesine benzetilmiştir. Burada “nakkaş” sözü ile Allah 
kastediliyor. Allah insanın canını alarak onun yaşam çizgisini bir anlam-
da silmektedir. Bunun sonucu olarak da padişahın divanı ve erkan (yük-
sek görevliler) töreni bozulup gitmiştir. “Resm” sözcüğü tevriyeli olarak 
kullanılmıştır: Kastedilen anlamı “tören”, sezdirilen anlamı ise “çizim”dir. 

Hilâlün zeyni aksine uruldı tevseni dehrün 
Rikâbın hâke saldı rüzgârun şehsüvârını110 

Dünyanın dikbaşlı, vahşi atı, hilalin süsünün yansımasına vuruldu; 
zamanın usta binicisinin asil varlığını toprağa saldı. 

Dünya, gelip geçiciliği ve vefasızlığı ile üzerindeki biniciyi aşağı atan 
dikbaşlı bir ata benzetilmiştir. Bu vahşi atın Kanunî’yi aşağı atmasına 
neden olan şey ise onun padişahın güzelliğinin yansımasını görüp ürk-
mesidir. 
                                                           
107 A.g.e., 3. Bend, 1. Beyit, s. 38. 
108 A.g.e., 3. Bend, 2. Beyit, s. 38. 
109 A.g.e., 3. Bend, 3. Beyit, s. 38. 
110 A.g.e., 3. Bend, 4. Beyit, s. 38. 
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Hudâyâ hüzn ü mâtemden halâs olmazdı bir kimse 
Eğer hayrü’l-halef kılmasan ol şâha Selîm Hanı111 

Ey Allah’ım! Eğer o şaha Selim Han’ı halef kılmasan kimse hüzün ve 
yastan kurtulamazdı. 

Âlî, ölen padişahın yası ile yeni padişaha övgüyü birleştirmektedir. 
Yeni padişahın değerli bir insan olması, eski padişahın kaybının üzüntü-
sünden insanları kurtaracak kadar önemli bir durum olarak gösteriliyor. 
İlk beyitteki “hüzün” ve “matem” kelimeleri Kanunî’yi, “halâs” sözcüğü 
ise II. Selim’i işaret etmektedir. 

Alur bülbüllerin gönlin ele bir gonca besdür bes 
Ne var berbâd olursa gülsitânın verd-i handânı112 

Bülbüllerin gönlünü ele almaya bir gonca yeterlidir, gül bahçesinin 
açılan gülü solmuşsa ne olur? 

Beyitte eski pâdişah açılan bir güle, yeni padişah ise bir goncaya ben-
zetilmiştir. “Bülbüller” sözüyle anlatılmak istenen ise Osmanlı ahalisidir. 
Ahalinin üzüntüsünü teselli etmek için yeni padişahın varlığı yeterli ola-
caktır. “Gönlünü ele almak” deyimini aşık etmek olarak da yorumlayabi-
liriz, çünkü gonca ve bülbül benzetmeleri buna imkan vermektedir. O 
zaman beytin anlamı, eski padişaha duyulan sevginin yerini yeni padişa-
ha duyulan sevginin alması olarak düşünülebilir. “Bülbül”, “gonca”, “gü-
listan” ve “verd-i handan” gibi gül bahçesini anlatan sözcükler bir arada 
kullanılarak tenasüp sanatına başvurulmuştur. 

Cemâli mihr-i nûr-efzâ gibi tâbân ola çünki 
Iyân olmaz söyünse nâ-gehân bir şem‘-i nûrânî113 

Güzelliğinin güneşi nurlarını artıran güneş gibi parlak olmalıdır çün-
kü böylece ışıltılı bir mumun aniden sönüşü belli olmaz. 

Şair, halef-selef karşılaştırmasına devam etmektedir. Eski padişah 
ışıltılı bir mum gibidir, fakat yeni padişah ondan daha üstündür; o nur 
saçan güneşi andırmaktadır. Öyle ki mumun sönmesi (Kanunî’nin ölme-
si) güneşin (II. Selim’in) güzelliğinin aydınlığı yüzünden belli olmamakta-
dır. Yani şair, yine eski padişahın yası ile yeni padişaha övgüyü aynı be-
yit içerisinde sunmaktadır. 

Cihânun rûşinâsânı el açup yüz sürer hâke 
Tazarrular iderler cânib-i Yezdâna pinhânî114 

Dünyada onun yüzünü bilenler ellerini açıp toprağa yüz sürerler; Ce-
nab-ı Allah’a gizlice yakarırlar. 
                                                           
111 A.g.e., 3. Bend, 5. Beyit, s. 38. 
112 A.g.e., 3. Bend, 6. Beyit, s. 38. 
113 A.g.e., 3. Bend, 7. Beyit, s. 38. 
114 A.g.e., 3. Bend, 8. Beyit, s. 38. 
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“Yüz bilenler” (rûşinâsân) ile kastedilen padişahı sağlığında görmüş 
olan kimselerdir, bu kişiler üzüntüyle padişahın toprağına kapanmakta 
ve aynı zamanda Allah’a onun için dua etmektedirler. 

Felek turdukça tahtında bu sultânı mü’ebbed kıl 
Cinân kasrında ol merhûmı mağfûr u muhalled kıl115 

Dünya durdukça bu sultanı tahtında ebedi kıl, cennet köşkünde o 
merhumu bağışlanmış ve ölümsüz kıl. 

Âlî, bu beyitte de eski ve yeni padişahları birlikte ele alıyor: Yeni padi-
şahın saltanatının devamını Allah’tan diliyor, ölen padişahın ise mekanı-
nın cennet olmasını temenni ediyor. 

4. Bend 

Hümâveş ey felek al ile ol şâhı şikâr itdün 
Ayırdun zerrelerden gün gibi tenhâ kenâr itdün116 

Ey felek! Hümaya benzeyen o şahı hile ile avladın; sanki güneşi zerre-
lerden ayırıp tenha bir yere götürdün. Padişah doğaüstü bir kuş olan 
hümâya benzetilip övülüyor, felek bu doğaüstü, zor avlanan kuşu hile ile 
avlamıştır. Bu durumdan asıl etkilenen halktır, çünkü onlar adeta gü-
neşten mahrum kalan zerre gibidirler. 

Bırakdun nâ-gehân toprağa Zıllullâh olan şâhı 
Siyâh bahtum gibi agalarını hâksâr itdün117 

Allah’ın gölgesi olan şahı ansızın toprağa bıraktın; ağalarını kara bah-
tım gibi sefil ettin. 

Padişahların Allah’ın gölgesi olarak tanımlanması Osmanlı devletinde 
yerleşmiş bir gelenekti, şair bu beyitte bu geleneği sürdürüyor. Padişa-
hın ölümü de gölgenin toprağa düşmesine benzetilmiştir. İkinci dizede 
ise padişahın ölümünden dolayı harem ağalarının perişan olduklarından 
bahsedilmektedir. “Siyah” sözcüğü “baht” sözcüğünü nitelemek yanında 
ağaların zenci olduklarına da işaret ediyor olabilir. 

Aduvv kanın içen gâzilere çok kanlar ağlatdun 
Hazân faslında gûyâ kârzârı lâlezâr itdün118 

Düşman kanını içen gazilere çok kan ağlattın; sanki sonbahar mevsi-
minde savaş yerini lale bahçesine çevirdin. 

Beyitte tarihi bir gerçek vurgulanmaktadır: Bir sonbahar gecesi (5 Ey-
lül 1566’da) ölen Kanunî’nin ölümü Zigetvar kalesinin fethi sırasına 
                                                           
115 A.g.e., 3. Bend, 9. Beyit, s. 38. 
116 A.g.e., 4. Bend, 1. Beyit, s. 38. 
117 A.g.e., 4. Bend, 2. Beyit, s. 38. 
118 İsen, a.g.e., 4. Bend, 3. Beyit, s. 38. 
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denk geldiği için bir savaş meydanından bahsedebiliriz.119 Padişahın ölü-
mü çok az kimse tarafından bilinip askerden saklandığı için “kan ağla-
mak” deyimi üzülüp ağlamak anlamında kullanılmış olamaz. Gazilerin 
savaş meydanında kan dökmeleri kan ağlamaya benzetilmiştir. Savaş 
meydanı da akan bu kanlarla lale bahçesine benzemiştir. 

Süleymân-ı zamânun ebre tahmîl eyleyüp tahtın 
Dem-i rıhletde her topun dühânın ber-karâr itdün120 

Zamanın Süleyman’ının tahtını buluta yükleyip göç zamanında her 
topun dumanını sabit kıldın. 

Cenaze töreninde atılan topların dumanının yoğunluğundan bahse-
dilmektedir, dağılmak bilmeyen bu dumanlar buluta benzetilmektedir, 
ruhu göğe yükselen padişahın tahtı artık bu buluttan kaidenin üzerinde 
yer alacak ve halkı daima gözetmeye devam edecektir. Süleyman sözcü-
ğüyle merhum padişah kastedilmekle birlikte, aynı zamanda bir padişah 
olan Süleyman peygambere de işaret edilmektedir. 

Hadeng-i himmeti togrılmag ile Eğriye evvel 
Kerâmet gösterüp mevtinde fethin âşikâr itdün121 

Yardım okunu Eğri’ye doğrultarak keramet gösterdin ve ölümünde 
fethinin gerçekleşeceğini belli ettin. 

Bu beyte kadar feleğe, yaptıklarından dolayı sitem edilirken, bu beyit-
te padişahın şehit olmasıyla fethin gerçekleşeceğinin belli olduğu söyle-
nerek olumlu bir yaklaşımda bulunuluyor. Beyitte adı geçen Eğri, Maca-
ristan’da yer alan bir şehrin adıdır, son seferinde Kanunî Sultan Süley-
man Han öncelikle bu şehir üzerine yürümüş, fakat Zigetvar komutanı 
Kont Miklos Zrinyi’nin Tırhala sancakbeyi Mehmed Bey’i bir baskınla şe-
hit ettiğini ve 17 bin altına el koyduğunu öğrenince hedefini değiştirmiş-
ti.122 Âlî kelimeyi tevriye sanatı oluşturacak biçimde kullanmaktadır: 
Kastedilen anlamı Eğri Kalesi, sezdirilen anlamı ise doğru olmayan, dü-
rüst olmayan kimselerdir. 

Bu derde kim döyer kim sabr ider bu cevre kim nâ-gâh 
Gönüllerden safâ âyinesin aldun gubâr itdün123 

Bu derde kim dayanır, kim bu eziyete sabreder ki ansızın gönüllerden 
mutluluk aynasını alıp toz ettin. 

Gönlün ayna gibi olması insanın mutlu olmasının simgelerindendir. 
Gönül ayna gibi olunca iyi ve kötü olan şeyleri insana göstererek onun 
                                                           
119 Türk ve İslâm Ansiklopedisi, Tercüman Gazetecilik-Matbaacılık, cilt 4, s. 602, İstanbul, 1982. 
120 İsen, a.g.e., 4. Bend, 4. Beyit, s. 38. 
121 A.g.e., 4. Bend, 5. Beyit, s. 38. 
122 Türk ve İslam Ansiklopedisi, 4. cilt, s. 602. 
123 İsen, a.g.e., 4. Bend, 6. Beyit, s. 38. 
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doğru kararlar vermesini ve bu şekilde mutluluğa ve huzura kavuşması-
nı sağlar. Felek, padişahın ölümüyle, gönül aynasına pas düşürmüştür; 
artık insanlar dayanılmaz acılar çekmektedirler. Beyitte teşbih sanatı 
vardır, gönül aynaya benzetilmiştir. 

Aceb mi her kulı deryâya döndürse gözi yaşın 
Perîşân rûzigâr itdün perîşân rûzigâr itdün124 

Her kulu gözyaşını denize döndürse garip midir? Devri karma karışık 
hale getirdin. 

Felek, padişahın ölümüne sebep olarak, insanların karma karışık bir 
devirde yaşamalarına yol açmıştır. İnsanların üzüntüyle ağlayarak deniz 
olacak kadar çok gözyaşı dökmeleri olağandır. Beyitte mübalağa sanatı 
vardır, gözyaşlarının deniz kadar çok olduğu söylenerek abartma yapıl-
mıştır. 

Şükürler kim niçe yüzden mükâfât eyledün şimdi 
Yirine nûr-ı çeşmün hüsrev-i Cem-iktidâr itdün125 

Şükürler olsun ki, şimdi yüzlerce mükafat eyleyip onun yerine gözü-
nün nurunu Cem iktidarına sahip hükümdar ettin. 

Beyitte, feleğin padişahın yerine onun gözünün nuru olan oğlunu pa-
dişah etmesi anlatılarak feleğin olumlu bir yanından bahsedilmektedir. 
Yeni padişah Cem gibi bir iktidara sahiptir. Cem İran mitolojisine göre 
yedi yüz veya bin yıl yaşamış bir padişahtır. Yakışıklı ve şanı yüce padi-
şahlardan bahsetmek için Divan edebiyatında sıkça kullanılmıştır.126 

Güm itdün mâhı mihr-i âlem-ârâ nûr ü fer buldı 
Güni togdı sa’âdet kasrı bir âlî-nazar buldı127 

Ayı yok ettin, dünyayı süsleyen güneş ışık ve canlılık buldu; (padişa-
hın) güneşi doğdu mutluluk köşkü yüce bir bakış buldu. 

Ölen padişah aya, yerine geçen ise güneşe benzetilmiştir. Ayın yok ol-
masıyla güneş ortaya çıkma şansı bularak dünyayı aydınlatmıştır. Padi-
şahın güneşe benzer varlığı saltanatı da aydınlatmıştır. Padişah saltanatı 
yüce bakışlarıyla aydınlatmaktadır. “Mâh”, “mihr” ve “âlem” sözcükleri 
bir arada kullanılarak tenasüp sanatı yapılmıştır. 

Bu bendde ağırlıklı olarak padişahın ölümünden duyulan acı ve aynı 
zamanda, padişahın ölümüne sebep olan feleğe sitem görmekteyiz. Son 
iki beyitte ise yine yeni padişaha övgü şiire girmiştir. Yani diğer bendler-
de olduğu gibi, değişik konular iç içe geçmiş şekilde anlatılmıştır. 
                                                           
124 A.g.e., 4. Bend, 7. Beyit, s. 38. 
125 A.g.e., 4. Bend, 8. Beyit, s. 38. 
126 Pala, a.g.e., “Cem” maddesi, s. 82-83. 
127 İsen, a.g.e., 4. Bend, 9. Beyit, s. 39. 
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5. Bend 

O merhûmun Hudâya meskenin huld-i berîn eyle 
Nihâl-i Sidre vü tübâdan ana şeh-nişîn eyle128 

Ey Allahım! O merhumun yerini yüce huld cenneti kıl, sidre ve tüba 
ağacı fidanlarından ona cumba kıl. 

Beyitte adı geçen “huld” islamî inanıştaki sekiz cennetten birisidir.129 
Sidre ve tübâ da gökyüzünün altıncı katında bulunan ağaçlardır.130 Be-
yitte Kanunî’nin mekanının cennet olması için dua edilmektedir. 

Kad-ı bâlâsını kıl nûra müstağrak kefenlerle 
Cinân bâğında şimşâda sarılmış yâsemîn eyle131 

Uzun boyunu kefenlerle nura gark et; (kefenleri) cennet bahçesinde 
serviye sarılmış yasemin eyle. 

Beyitte padişah cennet bağında bir ağaca benzetilerek, Allah’tan onu 
cennete kabul etmesi dileniyor. Padişahın vücudunu saran kefen de ya-
semine benzemektedir. Çünkü yasemin beyaz renkli, 8-10 m’ye varabi-
len, çeşitli ağaçlara sarılabilen bir bitkidir.132 Yasemin rengi ve sarılganlı-
ğıyla kefene benzetilebilir, böylece padişah cennette bulunan ve etrafını 
yasemin çiçeğinin sardığı uzun bir servi olarak gösterilmiştir. “Bağ”, 
“şimşad” ve “yasemin” sözcükleri birlikte kullanılarak tenasüp sanatı 
yapılmıştır. 

Sadef kıl mağfiret deryâsına tâbûtı ağlasun 
Derûnunda mübârek cismini dürr-i semîn eyle133 

Tabutunu bağışlama denizine istiridye kıl, ağlasın; içindeki kutlu be-
deni kıymetli inci eyle. 

İncinin oluşumuyla ilgili inanç bu beyitte ölüm olayına benzetilmiştir: 
İnci içine giren yağmur damlasının verdiği yakıcı etkiyi yok etmek için 
bir sıvı salgılar ve sıvı zamanla sertleşince inci oluşurmuş. Beyitte padi-
şahın vücudu inciye, Allah’ın rahmeti denize, tabut ise istiridyeye benze-
tilmiştir. Yani, Allah’ın bağışlamasıyla Kanunî iltifat görecek ve cennete 
girebilecektir. 

Melekler ni’metin çekdükçe gevherden tabaklarla 
Suyı mâ-yı ma’în olmağa ihsânun mu’in eyle134 

                                                           
128 A.g.e., 5. Bend, 1. Beyit, s. 39. 
129 Pala, a.g.e., “Cennet” maddesi, s. 84. 
130 A.g.e., “Sidre” maddesi, 353. 
131 İsen, a.g.e., 5. Bend, 2. Beyit, s. 39. 
132 Büyük Larousse, “yasemin” maddesi, 24. Cilt, s. 12438. 
133 İsen, a.g.e., 5. Bend, 3. Beyit, s. 39. 
134 A.g.e., 5. Bend, 4. Beyit, s. 39. 
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Melekler yiyeceklerini elmastan tabaklarla götürdükçe, suyun cennet 
şarabı olması için ihsanını yardımcı eyle. 

Bu beyitte şair, cennette bir ziyafet olayını tasvir etmektedir: Melekler 
elmastan kaplarla güzel yiyecekler taşımaktadırlar. Yiyeceklerle birlikte 
cennet şarabı da olması gerektiği için şair, Allah’a cennet ırmağını cen-
net şarabı haline getirmesi için dua ediyor. “Ma‘în” ve “mu‘în” sözcükleri 
arasında cinas sanatı vardır. 

İrişdür menzil-i maksûda lutf-ı himmetün anun 
Elünde bâb-ı huldun halkasın engüşterîn eyle135 

Lutfunun yardımıyla onu arzulanan yere (cennete) eriştir; huld cen-
netinin kapısının halkasını onun parmağına yüzük eyle. 

Şair, ölen padişah için olan dua ve temennilerine devam etmektedir: 
Huld cennetine girmek onun için o kadar kolay olmalıdır ki cennetin ka-
pısının halkası elindeki yüzük kadar kendisine ait olsun. 

Tek ü tenhâ koma kabrinde mu’tâd olmamışdur ol 
İç oğlanları gibi hûr u gılmânı karîn eyle136 

Tek ve yalnız olmaya alışmamıştır, kabrine onu yalnız koyma; iç oğ-
lanlarının yakın olduğu gibi huri ve gılmânları da ona yakın eyle. 

Padişahın şan ve şerefle geçen ömründe yalnızlık kavramına yabancı 
olduğu, beyitte belirtilmiş ve bunun ahiret hayatında da sürmesi Allah’-
tan niyaz edilmiştir. Beyitte geçen ve “Gılmân-ı Enderûn” da denilen içoğ-
lanları, sarayda hem sıkı bir eğitim alırlar, hem de padişahın şahsî hiz-
metine bakarlardı. Bunlar içinden 16. ve 17. yy’de büyük devlet adamı 
ve sanatkârlar yetişmiştir.137 

Gürûh-ı gâziyâna şehriyâr oldukça ol anda 
Cihânda şeh Selîmi kâm-bahş u kâm-bîn eyle138 

O, orada gaziler topluluğuna hükümdar oldukça dünyada Şah Selim’i 
mutluluk veren ve mutluluk gören kişi eyle. 

Âlî, yine baba ve oğul için, aynı beyitte iyi dilek ve temennilerde bu-
lunmuştur. Ölen padişahın ahirette gazilerin hükümdarı olması ve yüce-
liğinin orada da devam etmesi dilenirken, yeni padişahın da mutlulukla 
dolu bir saltanat sürmesi için dua edilmiştir. Bu beyitle birlikte II. Se-
lim’e yöneliş başlar, şair ondan yardım ve ihsan istemeye başlayacaktır. 

Zevâle irmesün hurşîd gibi baht u ikbâli 
Demâdem zât-ı pâkin şems-i çarh-ı çârmîn eyle139 

                                                           
135 A.g.e., 5. Bend, 5. Beyit, s. 39. 
136 A.g.e., 5. Bend, 6. Beyit, s. 39. 
137 Büyük Larousse, “içoğlanı” maddesi, 11. cilt, s. 5561. 
138 İsen, a.g.e., 5. Bend, 7. Beyit, s. 39. 
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Bahtı güneş gibi batmasın; şimdi ve sonra temiz varlığını dördüncü 
kat göğün güneşi eyle. 

Güneş eski inanışa göre göğün dördüncü katındaydı.140 Şair padişahı 
güneşe benzeterek talihinin güneş gibi parlak ve devamlı olmasını dile-
mektedir. 

Nigâhın kesmesün Âlî kulından şâdkâm itsün 
Gözetsün ehl-i nazmı ceddi gibi ihtirâm itsün141 

Âlî kulundan bakışını çevirmesin, onu mutlu etsin; ataları gibi şairle-
ri gözetsin, onlara saygı göstersin. 

Âlî, genç padişaha eserini sunarken kendisiyle ve diğer şairlerle ilgili 
taleplerini de iletiyor: Yeni padişah da ataları gibi sanata ve sanatçıya 
önem vermeli, onları himaye etmelidir. 

İki Eserin Karşılaştırılması 

Kanunî ile ilgili yazılan iki mersiyeyi karşılaştırdığımızda, önemli ay-
rımlarla olduğu kadar, kimi paralelliklerle de karşılaşırız. Biçim olarak 
her iki şair de (Bakî ve Gelibolulu Mustafa Âlî) aynı yolu izlemişler, ter-
kîb-i bend nazım şeklini kullanmışlardır. Terkîb-i bend biçimi, Fars ede-
biyatında, mersiye yazarken şairlerin en çok tercih ettiği nazım şekille-
rinden biridir. Türk edebiyatı Fars edebiyatının etkisini uzun süre üze-
rinde hissettiği için, Türk şairleri de bu nazım biçimine mersiye yazarken 
(kaside ve tercî’-i bend ile birlikte) rağbet göstermişlerdir. 

Dil açısından değerlendirme yapacak olursak, şairlerin farklı yakla-
şımlarıyla karşılaşırız. Bakî, şiirinin ilk beytinde Arapça ve Farsça söz-
cükler ve uzun Farsça terkiplerle örülü bir anlatıma başvurmuş ve böy-
lece okuru daha ilk beyitten itibaren zorlamaya, sarsmaya ve düşünme-
ye itmeye çalışmıştır. Bu anlatım sonraki beyitlerde sadeleşmiş ve oku-
ru, ilk şaşkınlığından sonra, bu kez içeriği ile sarsmaya, etkilemeye çaba 
sarf etmiştir. Buna rağmen Bakî’nin eserinin, zincirleme tamlamaların 
çokluğu ve Arapça-Farsça sözcüklerin yoğunluğu yüzünden ağdalı bir 
dille yazılmış olarak nitelendirebiliriz. Âlî’nin dili ise, eserin başından iti-
baren, Bakî’nin diline oranla daha sadedir. Bu mersiyede zincirleme 
tamlamalar ile yabancı sözcükler daha azdır. Ayrıca Âlî halk deyişleri ve 
atasözlerine daha çok yer vermiştir. Bakî’nin eserinde de “saçını çözüp 
ağlamak”, “gözleri yolda kalmak” gibi söyleyişler yer alsa bile, Âlî’nin 
eseri bu bakımdan daha zengin görünmektedir. 

Anlatım düzeni ve içeriği göz önüne aldığımızda, Bakî’nin mevcut ge-
leneğe daha çok uyduğunu söyleyebiliriz. Şair, felekten şikayet, övgü-
yas, dua-temenni ve mersiyenin sunulduğu kişiye övgü bölümlerinden 
                                                                                                                                        
139 A.g.e., 5. Bend, 8. Beyit, s. 39. 
140 Pala, a.g.e., “güneş” maddesi, s. 159-160. 
141 İsen, a.g.e., 5. Bend, 9. Beyit, s. 39. 
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oluşan anlatım düzenine sadık kalmıştır. Ayrıca içerik olarak da çok 
zengin bir eser oluşturmuş, Divan edebiyatının pek çok mazmununu şii-
rinde başarıyla kullanmış ve pek çok edebî sanata başvurmuştur. Âlî ise, 
özellikle anlatım düzeninde, daha serbest davranmıştır. Beş bendlik ese-
rinin önemli bir kısmını (yaklaşık iki bendini) feleğin zalimliğinden şika-
yete ayırdıktan sonra övgü-yas bölümüne geçmiş, fakat bu bölümde de 
sık sık yeni padişaha övgüde bulunmuştur. Sonrasında yine feleğe serze-
nişte bulunmuş, yine Kanunî’yi kaybetmenin acısını yansıtmış ve tekrar 
II. Selim’i övmüştür. Son bölümde ise Kanunî için duada bulunmakta ve 
II. Selim’i överek ondan ihsan isteğinde bulunulmaktadır. Bu eserdeki 
mazmunlar ve söz sanatları Bakî’nin mersiyesine oranla azdır. 

Şairlerin eserlerini yazma amaçlarını da eserlerinden çıkarabilmekte-
yiz. Bakî’nin amacı, kendisine itibar ve yakınlık göstermiş (kuşkusuz 
kendisinin de büyük sevgi ve saygı duyduğu) Kanunî’ye olan minnetini 
ve onun ölümünden duyduğu üzüntüyü anlatabilmektir. Eserinin büyük 
kısmını ölen padişah ile ilgili duygu ve düşünceler kaplar. Tahta yeni ge-
çen padişahı da eserinde ayrı bir bölümde övmüştür. Âlî’nin amacı ise II. 
Selim’in ihsanına nail olmaktır, mersiyenin içindeki değişik bölümlerde 
onu övdükten sonra bu isteğini eserinin sonunda açıkça belirtir. Yani, 
Bakî’nin eserinde mevcut olan büyük samimiyet Âlî’nin eserinde yoktur. 
Âlî, yeni padişahın gözüne girebilmek için, önce kaybettiği babasını öv-
müş, sonra övgülerini bizzat II. Selim’e yöneltmiş ve onun babasının ye-
rini doldurabilecek değerde olduğunu sıklıkla vurgulamıştır. 

Sonuç olarak, biri Divan şiirinin, diğeri Divan nesrinin ustası olan bu iki 
sanatçının eserlerini edebî değer bakımından karşılaştırmak Âlî’ye haksızlık 
olacaktır. Çünkü Bakî, usta olduğu bu sahada (samimiyetinin de büyük yar-
dımıyla) Âlî’nin eserinden daha başarılı ve olgun bir eser meydana getirmiştir. 
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ERLİK’TEN ŞÖKLİ MELİK’E TÜRK 
DESTANLARINDA DÜŞMAN UNSURLAR VE 
DEDE KORKUT BOYLARINDA KÂFİRLER 

Dr. Mehmet ÇERİBAŞ* 

Öz 

Dede Korkut Destanları epope vasfı kazanmış Türk destanından biri-

dir. Destanın bu niteliği Türk Anlatı Geleneğinin de zirvesi olması yanın-

da Türk Dünyasının birçok bölgesinde anlatılmasıyla da ilgilidir. Dede 

Korkut’u değerli kılan bir diğer yönü de bünyesinde birçok tarihi ve mito-

lojik unsurları barındırmasıdır. Eser, bugüne kadar birçok cephesiyle tah-

lil edilse de eserde Oğuz Beylerinin düşmanları olarak anlatılan tipler 

hakkında detaylı araştırmalar yapılmamış; yapılan araştırmalarda da bu 

tiplerin hep tarihle bağı üzerinde durulmuştur. Bu makalede, Dede Korkut 

Destanlarında geçen düşman tipler, bunların adları ve bu unsurlar etra-

fında teşekkül eden vakaların motif yapısı, düşman erkek ve kadınlarının 

tipolojik özellikleri ele alınacak; bu yolla destanın tarihi tabakaları tespiti-

ne katkıda bulunulacak, anlatı geleneğinin mekân ve zaman şartlarına 

nasıl uyum sağladığı gösterilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Dede Korkut Kitabı, Düşman Tipler, Motifler, 

Türk Destanlarında Düşman Tiplere Bağlı Ortak Motifler. 

Abstract 

From Erlik to Şökli Melik Elements of Enemies in Tuks Epics 

and the non-Muslim in the Book of Dede Korkut 

Dede Korkut epics is one of the Turkish epics which has been descri-

be as epopee. That feature is not only told a lot of reigons of turkish world 

but also is amyl being of head of tradation of Turkish story in the book of 
                                                           
* Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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Dede Korkut. The other factor that Dede Korkut is valuble becasuse it 

contains a lof of historical and mythological elements in this structure. 

Despite of the work has been analysed a lot of regards until today that it 

hasn’t been done detailed resarches about type of enemies Oğuz Boys in 

this work; it has been dwelled upon historical relation. In this study, we 

will make contact types of enemies, names of enemies, motif structures of 

events, typologic characteristics of men and woman of enemies in the 

Epics of Dede Korkut; thus it will have been contributed on fixing of histo-

rical class of the Epic, we will try to show how to custom of story-telling 

adapts to place and time conditions. 

Key words: The Book of Dede Korkut, Types of Enemy, Motivies, Mu-

tual Motivies Connected to Enemy Types in Turkish Epics.  

1. Giriş 

Dede Kokut Destanları, Oğuznâmecilik adı verilen Türk destancılık 
geleneği içinde en önemli halkalardan biridir. Mitoloji ile tarihî dokunun 
karışmış olduğu bu destanlar (boylar), zamanla yeni unsurlar ve ifade 
tarzları kazanmış; sözlü anlatıların geleneksellik ve varyantlaşma vasfına 
bağlı olarak Türk Dünyasında geniş bir sahaya yayılmıştır. Bu bağlam-
da, Dede Korkut ve Oğuz beyleri etrafında şekillenen bu destanlar (boy-
lar), bir yandan Türk mitolojisinin temel kaynaklarından birini oluştu-
rurken, diğer yandan da Oğuz Türklerinin geçirdiği tarihi süreçlerin ne 
şekilde ve nasıl cereyan ettiğine dair tespit ve tahlillerde temel eser olma 
özelliğini bugüne kadar korumayı başarmıştır. 

Elimizdeki Dede Kokut, Oğuz sahasının önemli bir parçası sayılan 
Türkiye (Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu) ve Azerbaycan sahalarında cere-
yan etmiş vakalar üzerine kurulmuş gibi görülse de gerçekte Türklerin 
yaşadığı bütün coğrafyada Dede Korkut ve Oğuz beylerine ait anlatıların 
izlere rastlamak mümkündür.1 Bu durum, bu eserin başta Oğuz Türkle-
ri olmak üzere bütün Türk Dünyasının destancılık geleneğinde omurga 
görevi gördüğünü göstermektedir. 

Dede Korkut Destanları, tarihi tabakaları ve destanda ismi geçen kişi 
ve yer adları konusunda sürekli tartışma yaratmıştır. Bu tartışmalardan 
birisi bazı boylarda Oğuz Beylerine düşman kâfirlerin adlarının neden 
Türkçe olduğu meselesi ile düşman olarak zikredilen bu kişilerin sosyal 
hayatlarının (yeme, içme, giyinme, eğlenme gibi) ve alplık vasıflarının 
(kullandıkları savaş araç gereçleri ile fiziksel vasıfları) neden Türk kültür 
dairesine uygun olarak anlatıldığıdır. Bu konuda birçok bilim adamı 
                                                           
1 Bu konuda bkz. İsa Özkan, “Türkmenistan’dan Derlenmiş Dede Korkut Boyları”, Türk Dili 
Araştırmaları Yıllığı-Belleten, Ankara, 1995; 1997, s. 263-314; Ali Berat Alptekin, “Kazakis-
tan’da Anlatılmakta Olan Dede Korkut İle İlgili Efsaneler, V. Milletlerarası Türk Kültürü Kong-
resi Bildirileri, Ankara, 1997, s. 23-32; Kazakistan’da Dede Korkut (hzl. Abdimalik Nısanba-
yev, Türkiye Türkçesine aktaranlar: Dinara Düysebayeva-Banu Muhyayeva), AKM Yay., An-
kara, 2000. 
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farklı görüş ileri sürerek, destanın oluşma devirleri hakkında da birta-
kım sonuçlara ulaşmaya çalışmışlardır. Zeki Velidi Togan, Dede Korkut’-
taki birtakım tarihî ve coğrafî isimlerin bu hikâyelerin, Oğuzların daha 
Türkistan’ı terk etmedikleri bir zamana ait olduğunu iddia ederek “Karşu 
Yatan Kara Dağ”, “Uşun Koca”, “Kanlı Koca”, “Ala Dağ” adlarını buna ör-
nek verir ve Oğuzların bu isimleri Batıya geldikten sonra mahallileştir-
diklerini ileri sürer.2 Ettore Rossi de anlatıların Doğu Anadolu’daki Türk-
menler, Kafkaslılar ve Azerbaycanlılar arasında, bu epik-şövalereks tem-
lerin işlenmesinin daha eski bir zamanda başlamasının gerekmekte ol-
duğunu söyler.3 Yakubovsky, Dede Korkut’taki örf ve âdetlerle inanışla-
rın, İslamiyet’e rağmen muhafaza edilmiş olduğunu, ayrıca kabile adları-
na, kahramanların adlarına, kabileler arası münasebetlerle Oğuzların 
sosyal yapısına ait ana çizgilere bakarak hikâyelerin XI. yüzyılın yarısın-
da değil daha eski devirlerde Sır-Derya-Yedisu’da yaşadıkları devirle ait 
olabileceğini söylemektedir.4 Orhan Şaik Gökyay, Ebül-Gazi Bahadır 
Han’ın naklettiği “Becene (Peçenek) ilinin Toymaduk5 adlı bir padişahı 
vardı. O ordu ile gelip Salur Kazan Alp’ın anası Çaçaklı’yı rehin alıp gitti. 
Üç yıldan sonra kethüdası Enkeş’i çok mal ile gönderip Çaçaklı’yı geri al-
dı” şeklindeki hikâyeye dayanarak bu vakanın Salur Kazan’ın Evinin 
Yağmalandığı hikâyeyle aynı olduğunu söyler ve bütün bu anlatıların ta-
rihî bir karakter taşıdığını, Peçeneklerle Oğuzlar arasında IX.-X. yüzyıl-
larda cereyan eden tarihî savaşların yankısı olduğunu dile getirir.6 Faruk 
Sümer, 925 tarihinde Emba-Yayık arasında Oğuzların batı komşuları 
olan Peçeneklerin bir kümesinin yaşadığını, Dede Korkut Destanlarında 
Salur Kazan ve arkadaşlarının Müslüman gaziler olarak geçmesinin se-
bepsiz olmadığını, onların bu unvanları Müslüman Kanglı-Kıpçaklarla 
savaşmaları neticesinde aldıklarını söylemektedir. Sümer, Oğuz ilinin X. 
yüzyılda kuzey ve kuzeybatı yönünde Kıpçaklar, Peçenekler ve Hazarlar 
ile savaşmak durumunda kaldıklarını, destanlarda Oğuzların düşmanı 
olarak geçenlerin de ya bunlar ya da bunlardan birisinin olduğunu; Şe-
cere-i Terakime’deki Oğuz parçalarında, Oğuzların ve Kazan Beyin düş-
manı olarak Peçeneklerin zikredildiğini ileri sürerek; bizim destanlardaki 
kâfir düşmanlar Peçenekler midir? sorusunu sorar. “Demir yaylı Kıpçak 
Melik” adını da göz önüne alarak, biz bu destanlardaki kâfir düşmanla-
rın Kıpçaklar olduğunu sanıyoruz. Aynı bilim adamı, Türkçe adlar taşı-
                                                           
2 Orhan Şaik Gökyay, Dedem Korkudun Kitabı, İstanbul, 1973, s.XLIV. 
3 Ettore Rossi, Kitab-ı Qorqut, Vatikan, 1952’den Orhan Şaik Gökyay, a.g.e., s. XLVIII. 
4 Gökyay, a.g.e., s. LII. 
5 Avelbek Konıratbayev, “Korkut Ata Hakkında” başlıklı makalesinde (Kazakistan’da Dede 
Korkut, AKM Yay., Ankara, 2000, s. 154-157) Toymadık adının Kazak Türkçesinde Köbikti 
(Şekti) şeklinde yaşadığını ve bu kelimenin Şökli ile aynı olduğunu iddia eder ve Bulgar Pe-
çeneklerini Şektiler/Şökliler olarak izah eder. 
6 Gökyay, a.g.e., s. LIII; Ebu’l-Gazi Bahadır Han, Şecere-i Terakime, Tercüman 1001 Eser 
(hzl. Muharrem Ergin), s. 42. 
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yan ve bir kısmı Melik unvanı taşıyan bu şahıslar Kıpçakların başbuğları 
olmalıdır. Kıpçakların Müslümanlığı çok sonraları olup onlar ancak XII. 
yüzyılın ikinci yarısından sonra kümeler halinde bu büyük dine girmeye 
başlarlar, der.7 Sümer’in görüşlerine Pertev Naili Boratav da destek vere-
rek, destanda tarihi iki tabakanın bulunduğunu, birinci tabakanın 
Oğuzların eski vatanları olan Sır-Derya bölgesindeki komşuları Peçenek 
ve Kıpçaklarla mücadele ve münasebeti üzerine kurulduğunu; Oğuzların 
Anadolu’ya gelerek Salur Kazan ve Salur boyunun bir destan halinde te-
şekkül ederek Oğuz beyleri ile Anadolu’ya göç etmiş, onların bu yeni 
yurtlarında, eski düşmanlarının yerini Gürcülere, Ahbazlara bırakarak, 
yeni savaş ve komşu münasebetlerine uygulanmış olduğu8 dile getirir. 
Jirmunskiy, makaledeki amacımıza benzer şekilde Dede Korkut Destan-
larının tarihle ilgisini göstermek için, destanlarda geçen çizgileri belli 
olaylara ve tek bir destana (boya) bağlı kalmayarak, vakalarla birlikte, 
kahramanların tasvirlerinde ve motiflerde, daha eski ve daha sonraki de-
virlerin izlerini aramıştır.9 

Dede Korkut Destanları on iki boydan mürekkep olup bu boylardan 
Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy’da, Salur Kazan’ın Tutsak Ol-
duğu Boy’da, Kam Püre’nin Oğlu Bamsı Beyrek Boyu’nda, Kazılık Koca 
Oğlu Yigenek Boyu’nda, Kazan Bey Oğlu Uruz Beyin Tutsak Olduğu 
Boy’da, Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Boyu’nda, Uşun Koca Oğlu Segrek 
Boyu’nda ve Begil Oğlu Emren’in Boyu’nda Türklerin düşman unsurlarla 
savaşları, vakaların önemli parçalarını oluşturur. Bu parçalar -taşıdığı 
motifler, mitolojik simgeler, tipler ile kişi ve yer adları bakımından- 
Oğuzlarla kâfir olarak adlandırılan kişiler arasında vuku bulan olayların 
Türklerin daha Anadolu’ya gelmeden önceki yaşamlarına dair izler taşı-
maktadır.  

Eserden yola çıkarak kâfir olarak adlandırılan kişilerin isimleri neden 
Türkçedir? Bu kişilere neden Türk alp tipinin bazı özellikleri yüklenmiş-
tir. Kâfirlerin geçtiği bu anlatılarda neden Türk sosyal yaşamı egemen gi-
bi gösterilmektedir. Bu makalenin amacı, bu sorulara cevap vermek ve 
vakalardaki düşman tiplerinin bütün özelliklerini ortaya koyup bu tiple-
rin hangi mitolojik simgelerle ve motiflerle beslendiği ve Türklerin destan 
anlatma geleneğinin bu vakalara nasıl sirayet ettiği sorunuyla ilgilidir. 
Bunu yaparken amacımız, daha önceki bilim adamlarının destanda ge-
çen tarihî ve coğrafî isimlere dayalı olarak destanın oluşum safhalarına 
ilişkin ileri sürdükleri fikirlere, kâfir olarak zikredilen kişilerin vasıfları 
(alplık ve kişilik vasıfları) ile bu vakalardaki motif yapısını tespit ederek 
destek olmaktır. 
                                                           
7 Gökyay, a.g.e., s. LIV-LV. 
8 Gökyay, a.g.e., s. LV-LVI. 
9 Gökyay, a.g.e., s. LVI. 
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2. Dede Korkut Destanlarında Kâfir Adları, Kâfirlerin Fiziksel ve 
    Ruhsal Vasıfları 

Dede Korkut’ta erkek kâfir ismi olarak sıkça Şökli Melik geçmekte-
dir. Şökli Melik ismine birçok boyda rastlanmakta, hatta boylarda 
Oğuzların en azılı kâfirlerinden biri olarak tasvir edilmektedir. Özel-
likle de Melik ismi birçok kâfir beyinin ortak adı olarak kullanılmak-
tadır. 

Dede Kokut Destanlarında Şökli Melik’ten10 başka Yayhan Keşişoğ-
lu,11 Kapçak Melik,12 Ağ Melik,13 Sofı Sandal Melik,14 Kara Tüken Melik, 
Bugaçuk Melik,15 Kara Melik, Kara Aslan Melik,16 Tekür,17 Arşun Oğlu 
Direk Tekür,18 Kara Tekür,19 Toman20 adları da kâfir adları olarak zikre-
dilmektedir. 
                                                           
10 Warren S. Walken, Bir Halk Destanı Olarak Dede Korkut Kitabı başlıklı çalışmasında 
kâfirlerin kralı olarak Şökli Melik’in dört ayrı destanda dört defa öldürüldüğünü kayde-
der. Walken’in bu tespiti, destanda düşmanlarla ilgili anlatıların yakın zamanda değil 
çok daha eski zamana ve mitolojik devre ait olduğunu, vakaların halk muhayyilesinde 
kaldığı şekliyle destana yansıdığını göstermektedir. Bu çalışma için bkz. Warren S. 
Walken, “Bir Halk Destanı Olarak Dede Korkut Kitabı”, (çev. Ahmet Edip Uysal), Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl. 1, C. 1, S. 3 Aralık-1979, s. 33-40; Kazak âlimlerin-
den Avelbek Konıratbayev, “Korkut Ata Hakkında” başlıklı makalesinde (Kazakistan’da 
Dede Korkut, AKM Yay., Ankara, 2000, s. 147-182) destanlarda geçen Şökli Melik’in 
Kıpçak beyi Elmüş, Ayhan’ın da Yayhan olduğunu iddia eder ve bu iddiasına dayanak 
olarak “bazı kaynaklarda Egrek ve Segrek’i Peçenekler yurdunda, düşmanından doğu-
ran Burla Hatun değil, Kazan’ın annesi (Enkiş’in eşi) Cicaklu (Kazakçası Şaşaktı)’dır, 
der. Peçeneklerin Kazan’a: Eşini Elmüş’e, ananı da Ayhan (Yayhan)’a vereceğiz dedikle-
rini nakleder. 
11 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, TDK Yay., Ankara, 1997, s. 111 (Salur Kazan’ın 
Evinin Yağmalandığı Boy). 
12 a.g.e., s. 112 (Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy). 
13 a.g.e., s. 112 (Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy). 
14 a.g.e., s. 113 (Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy). 
15 a.g.e., s. 114 (Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy). 
16 a.g.e., s. 152 (Kam Püre’nin Oğlu Bamsı Beyrek Boyu). 
17 a.g.e., s. 175 (Kazan Bey Oğlu Uruz Bey’in Tutsak Olduğu Boy); s. 188-193 (Kanlı Koca 
Oğlu Kan Turalı Boyu). 
18 a.g.e., s. 199-203, (Kazılık Koca Oğlu Yigenek Boyu). 
19 a.g.e., s. 225-230 (Uşun Koca Oğlu Seyrek Boyu). 
20 a.g.e., s. 234 (Salur Kazan’ın Tutsak Olduğu Boy); Toman adı Ebu’l Gazi Bahadır Han’ın 
yazdığı Şecere-i Terakime’de Tuman şeklinde geçmekte olup, Tuman; İrki Han’ın oğlu olarak 
dünyaya gelir ve bu adı çocuğa Korkut Ata verir. Eserde Tuman adının Duylı Kayı Han öldü-
ğünde etrafa duman çökmesi sırasında doğduğu için verildiğini yine Korkut Ata’nın ağzın-
dan öğrenmekteyiz (bk. Ebu’l-Gazi Bahadır Han, Şecere-i Terakime, (hzl. Muharrem Ergin), 
Tercüman 1001 Eser Serisi, s. 60; Reşideddin Oğuznamesinde Tuman “Qayı İnal Han’ın ölü-
müne yakın karısının hamile kalmasıyla dünyaya gelir ve Dede Korkut ile Erki bu çocuğa 
Tuman adını verirler. Adın anlamı “sis” demektir. Eserde Dede Korkut çocuğa niçin bu ad 
verildiğini de anlatır (Zeki Velidi Togan, Oğuz Destanı, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1982, s. 
55-56). Abdülkadir İnan, “Türk Destanlarına Genel Bir Bakış”, Türk Dili Araştırma Yıllığı Bel-
leten, 1954, s. 189-206 başlıklı makalesinde, Tuman isminin destanda Oğuz hakanlarından 
birisi olarak anlatıldığını, Çin yıllıklarına göre Hun hakanı Mete’nin babasının adının da Tu-
man (öl. M.Ö. 209) olduğunu Göktürk İmparatorluğunu kuran hakanın adının da Tuman 
olduğunu zikreder. 
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Boylarda toplam olarak on üç erkek kâfir ismi geçer ve bunlardan se-
kizinde Melik, üçünde Tekir adlarına tesadüf edilir, diğer ikisi de bu iki 
isimden bağımsız olarak yer alır.21 

Dede Korkut Destanları’nın dikkate değer özelliklerinden biri, kâfir 
olarak adlandırılan kişilerin isimlerinin Türkçe oluşudur. Kâfir bahadır-
ları diye adlandırılan kişilerin birçoğunda “kara” sıfatının kullanılması 
eserin bir başka niteliğini göstermektedir. Bununla beraber arı Türkçe 
olan Bugaçuk, Toman, Yayhan, Aslan gibi kelimelerin de kâfirlere ad ol-
masıdır. 

Dede Korkut’ta kâfir kadın özel adlarından sadece Selcen Hatun ismi-
ne rastlanmaktadır. Bu ismin de Türkçe olduğu etimolojik incelemeler-
le22 tespit edilmiştir. Bu ad dışında kâfir kadın adları hiç anılmamakta, 
Selcen Hatun ve Beyrek’e yardım eden kâfir kızı dışında, kâfir kadınları-
nın hep fizikî özellikleri dile getirilmektedir. Selcen Hatun ruhsal ve fizikî 
bakımdan Türk kadın tiplerine benzer şekilde anlatılırken isimleri söy-
lenmeyen diğer kâfir kızları ise sadece fizikî bakımdan Türk tipi kadına 
yaklaştırılmaktadır. 

Boylarda, yukarıda bahsi geçen isimler dışında özel isimlere rastlan-
mamakta, genel olarak kâfirler, kâfir kızları, kâfirin casusu, kâfirin kili-
sesi şeklinde tamlamalar bulunmaktadır. 

Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy’da kâfirler erkekleri, yarı-
mından kara saçlu, Yigenek Boyu’nda Arşun Oğlu Direk Tekür, altmış 
arşun kametli, güçlü yay çeken, altmış batman gürz salan kişi olarak ta-
nıtılmaktadır.23 

Yukarıda değinildiği üzere Dede Kokut Destanlarında Selcen Hatun 
dışında kalan kâfir kadın ve kızlarının daha çok fizikî özelliklerinde bah-
sedilmiştir. Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy’da bu anlamda en 
güzel tasvirlerden biri yapılmıştır: “Tokuz kara gözlü, hub yüzlü, saçı ar-
dına örülü, göksi kızıl dügmelü, elleri bileğinden kınalu, parmakları nigar-
lu, mahbub kafir kızları kalın Oğuz biglerine sagrak sürüp içerledi.”24 Yine 
Kan Turalı Boyu’nda Selcen Hatun’u Kan Turalı şöyle tavsif eder: 

“Yalap yalap yalbıyan ince tonlum 
Yir basmayup yorıya selvi boylum 
Kar üzerine kan tammış kibi kızıl yanaklum 

                                                           
21 Faruk Sümer, “Dede Korkut Kitabına Dair Bazı Mülahazalar”, Türk Folklor Araştırmaları, 
İstanbul, 1952, s. 467-472, başlıklı incelemesinde destanda geçen Kara Tüken Melik, Boğa-
cık Melik, Kara Aslan Melik, Ağ Melik, Kıpçak Melik gibi kâfir isimlerinin hepsinin de Türkçe 
olduğuna işaret eder. 
22 bkz. Fatma Özkan, “Selcen Adı Hakkında”, Türk Dili, 1995/II, s. 907-914; Avelbek Konı-
ratbayev, “Korkut Ata Hakkında” başlıklı makalesinde (Kazakistan’da Dede Korkut, AKM 
Yay., Ankara, 2000, s. 166) Sarı kaftanlı Selcen Hatun ise bir Selçuk kızıdır. Sarı kelimesi 
(rengi) Doğu Türklerinin sembolüdür, der. 
23 Ergin, a.g.e., s. 199. 
24 Ergin, a.g.e., s. 95. 
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Koşa badem sığmayan tar ağzlum 
Kalemçiler çalduğı kara karşlum 
Kurumsı kırk tutam kara saçlum 
Aslan uruğı sultan kızı”25 

Yine aynı boyda Selcen Hatun, azim görklü mahbub olarak ve her ki-
me baksa aşk oduna yakan bir güzellikte, bu güzelliğin “Saru tonlu kız 
ışkına bir hü!” diyecek kadar yüksek olduğu anlatılmaktadır.26 

Dede Korkut Destanları’nda kâfirlerin fiziki özelliklerinden daha çok 
şahsiyetleriyle ilgili özellikleri dile getirilmiştir. İlk olarak kâfirler için bol-
ca kara sıfatı27 kullanılmıştır. 

Bunun dışında Dede Kokut’ta kâfirler; sası dinli,28 azgın,29 azgın din-
li,30 din düşmanı,31 alaca atlı,32 muhbir (casus),33 dinsiz, aklı yok,34 der-
neksiz,35 gafil, kara başlı,36 kara dinli,37 beceriksiz (ol kâfirün içün atup 
birin yarmaz okçısı olur), aman dileyene acımayan (hay dimedin başlar 
kesen celladı olur), adam etini yahni yapıp yiyen (adam etini yahni kılan 
aşbazı olur),38 domuz şahsiyetli,39 düzenbaz, düşmanı düşmana kırdıran 
(hemen hemen kâfirlerle savaşı anlatan her boyda kâfirlerin düzenbazlı-
ğından bahsedilmektedir), korkak, savaşta meydanı bırakıp kaçan, vefa-
sız, melun, yetmiş iki tane tanrısı olan,40 korkunca hemen sözünden dö-
nen, hatta din bile değiştiren,41 hurafelere inanan ve Türkleri de kendile-
rince barbar gören,42 puta tapar43 kişiler olarak anlatılmıştır. 

Dede Korkut Boyları’nda kâfirlerin giyim kuşamlarından da bahsedil-
miştir. Kâfirlerin kızları ile ilgili olarak yapılan tasvirlerde giyim-kuşamla 
ilgili özelliklerin ön plana çıktığı görülmektedir. Salur Kazan’ın Evinin 
                                                           
25 a.g.e., s. 197. 
26 a.g.e., s. 185. 
27 a.g.e., s. 96, 114, 205, 163, 169. 
28 a.g.e., s. 96, 137, 158. 
29 a.g.e., s. 96, 98. 
30 a.g.e., s. 158, 159, 165. 
31 a.g.e., s. 96. 
32 a.g.e., s. 96, 98, 220. 
33 a.g.e., s. 96. 
34 a.g.e., s. 111. 
35 a.g.e., s. 111. 
36 a.g.e., s. 114, 205. 
37 a.g.e., s. 163. 
38 a.g.e., s. 159. 
39 a.g.e., s. 137, 169, 238. 
40 a.g.e., s. 224. 
41 a.g.e., s. 224. 
42 a.g.e., s. 235. 
43 a.g.e., s. 238. 
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Yağmalandığı Boy’da kâfir kızları için “göksi kızıl dügmelü”44 tabiri geç-
mektedir. Kâfirlerin çok fazla kaftan giydiğini “yedi bin kaftanının ardı 
yırtıklı”45 sözünden anlıyoruz. Yine Kan Turalı Boyu’nda Selcen Hatun’-
dan bahsederken “üç canavar kalınlığı kaftanlığı”46 vardı şeklinde kâfir-
lerle ilgili düşünceye yer verilmektedir. Aynı Boy’da geçen “cemi kâfir kız-
ları al, Selcen Hatun da sarı giymişti” sözünden kâfir kızlarından kara 
budun’dan olanların al, aristokrat tabakadan olanlar da sarı giymekte 
olduğu, şeklinde bir izah yaparsak yanılmış olmayız.47 Fakat erkekler 
için Dede Korkut’ta sürekli “kara tonlu”, “gök demirli sözü”48 geçmekte 
ki, burada “kara ton” ve “gök demir” Türk mitolojisinde yer altı ve üstü 
kahramanlarına dair anlatılarda sık sık geçen sıfatlardan biridir. Gök 
demirli sıfatı Manas gibi büyük Türk destanlarında kahraman için en 
çok tekrar edilen epitetlerden biridir. Manas’ta bu ibare: 

Aldı-artında karasa,  Önüne-ardına baksa, 
Köz cetken cerdin baarında, Göz gören yerin hepsinde, 
Köp-kök temir kiyingen,  Göpgök demir giyinen, 
Köp asker, kurçap turuptur.49 Çok asker kuşatıp durmuş. 

Aynı ibarenin Uşun Koca Oğlu Seyrek Boyu’nda50 da geçtiği dikkati 
çekmektedir. 

3. Dede Korkut Destanlarında Türk Sosyal Yaşamının Örneği 
    Olarak Kâfirlerin Sosyal Yaşamları 

Dede Korkut’ta kâfirlerin sosyal hayatı ile ilgili olarak üç destanda 
(boyda) bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler sosyal hayatı detaylarıyla an-
lamaya yetecek derecede değildir. Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek Bo-
yu’nda “meğer o gün kâfirlerin ağır günleriydi. Her biri yemekte içmekte 
idi. Beyrek’i dahi getirip kopuz çaldırırlardı” biçimindeki kayıttan kâfirle-
rin eğlencelerinden bahsediliyor olduğunu anlıyoruz. Ozan’ın ağır günle-
riydi derken bununla en azından Beyrek’in eğlencede kopuz çaldığını an-
lamaktayız. Bu cümle, kâfire özgü anlatılan bir geleneğin esasta bir Türk 
geleneği olduğunu, orada bulunan ve kâfir olarak vasf edilenlerin de 
Türkler olduğuna işaret etmektedir. Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Bo-
yu’nda da buna benzer ifadelere rastlamak mümkündür. Kan Turalı’yı 
kâfirler, izzet hürmetle karşılarlar ve onun için ak çadır dikerler, ala halı 
döşerler, ak koyun keserler, en iyi şaraplarını (yedi yıllık şarap) içirirler. 
                                                           
44 a.g.e., s. 95 (Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy). 
45 a.g.e., s. 96 (Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy). 
46 a.g.e., s. 185 (Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Boyu). 
47 a.g.e., s. 188 (Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Boyu). 
48 a.g.e., s. 193 (Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Boyu). 
49 Manas: Kırgız Elinin Baatırdık Eposu, 1. Kitep, Bişkek, 1995, s. 214. 
50 Ergin, a.g.e., s. 230 (Uşun Koca Oğlu Seyrek Boyu). 
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Kâfir beyi Tekür de misafiri için özel olarak hazırlanır ve taht üzerinde 
en iyi elbiseleriyle oturur.51 Bu cümlelerden kâfirlerin çok hoşgörülü ve 
misafirperver olduğu şeklinde bir yargı ortaya çıkmaktadır ki bu durum, 
destandaki çatışmaların Türkler arasında cereyan ettiğine dair ipuçları 
vermektedir. Destanda kâfir yurduna gelen Kan Turalı’nın selamını Kara 
Saykalu Tekür’ün “aleyk” şeklinde alması, “yiğit ne yirden gelürsin?” di-
ye sorması ve “bu yiğidin sözi yügrük, eger elinde hüneri var ise”52 demesi 
düşmanlar tarafından Türk geleneklerinin bilindiğine, davranış biçimle-
rinden haberdar olduklarına dair bir neticeye varılabilir. Yine aynı boyda 
kâfirin canavarlarını yenen Kan Turalı için kâfir beyinin kırk yerde otağ, 
kırk yerde kızıl ala gerdek diktirmesi dikkate değerdir. Kan Turalı’yı geti-
rip gerdeğe koymaları ve ozanın yilteme çalması53 da kâfirlere has sosyal 
hayat gibi görülse de aslında birer Türk hayat şekli olduğu gözden kaç-
mamaktadır. Yine Selcen Hatun evlenmeden önceki yaşamından bahse-
derken “kalkubanı yirimden turur idüm, yilisi kara kazılık atuma biner 
idüm, babamın ağban ivinden çıkar idüm, Arku Bili Al Tağa avlar idüm, 
ala geyik sığın geyik kovar idüm”54 sözlerini sarf eder ki, bu sözler yine 
Türklerin günlük hayatını anlatan, atlı-göçebe dediğim hayat şartlarının 
getirdiği pratikler olarak göze çarpmaktadır. Kâfirlerin sosyal hayatıyla 
ilgili en ilginç sözlerden biri de beylerin daima kalede oturur, şeklinde 
zikredilmesidir. Bu manada Yigenek Boyu’nda “ol kal’anın bir teküri var 
idi. Adına Arşun Oğlu Direk Tekür derlerdi”55, Uşun Koca Oğlu Seyrek 
Boyu’nda “Yolı Alınca Kal’ası’na uğramış idi. Kara Tekür orada bir koru 
yaptırmış idi”56, Beyrek Boyu’nda “Kalın Oğuz beyleri Bayburd Hisar’ına 
çapar yettiler”57, Salur Kazan’ın Tutsak Olduğu Boy’da geçen “yol üze-
rinde kâfirin ayasofyası vardı, keşişler bekler idi, gayet sarp kilise idi”58 
“şahin, Toman’ın kal’asına indi”59 cümleleri bu manada söylenmiş cüm-
lelerdir. 

Buradan şunu anlıyoruz ki, kâfirler bazen Türklere has yaşam tar-
zıyla anlatılırken bazen de yerleşik hayat unsurlarıyla beraber veril-
miştir. Kâfirlerin hem kalesinin olması hem de ak çadır dikmeleri, ala 
halı döşemeleri, koyun kesip Kan Turalı’yı ağırlamaları Türk yaşam 
biçiminin unsurları ve geleneksel uygulamaları olarak dikkate değer-
dir. 
                                                           
51 a.g.e., s. 188 (Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Boyu). 
52 a.g.e., s. 188 (Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Boyu). 
53 a.g.e., s. 193 (Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Boyu). 
54 a.g.e., s. 198 (Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Boyu). 
55 a.g.e., s. 199 (Kazılık Koca Oğlu Yigenek Boyu). 
56 a.g.e., s. 225 (Uşun Koca Oğlu Segrek Boyu). 
57 a.g.e., s. 152 (Kara Göne Oğlu Bamsı Beyrek Boyu). 
58 a.g.e., s. 240 (Salur Kazan’ın Tutsak Olduğu Boy). 
59 a.g.e., s. 234 (Salur Kazan’ın Tutsak Olduğu Boy). 
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4. Dede Korkut Destanlarında Kâfirlerle İlgili Vakaların Motif 
    Yapısı İle Türk Destanlarının Motif Yapısının Müşterekliği 

Yukarıda verilen anlatılar, motifleri bakımından detaylı şekilde ince-
lendiğinde temelde Türk destanlarındaki temel motiflerden hiç de kop-
madığı görülmektedir. Bu bakımdan Dede Korkut’un kâfirlerle ilgili anla-
tılarında genel olarak Türk destanlarında görülen birçok motifle benzerli-
ği dikkat çekmektedir. Bu benzerlikler şu şekilde sıralanabilir: Altmış ve 
altı sayısı bütün Türk Dünyası destanlarında kullanılan ortak motifler-
den biridir. Dede Kokut’ta Yigenek Boyu’nda Deli Tundar’ın cıdası altmış 
tutum60, Arşun Oğlu Direk Tekür boyu altmış arşun olduğu gibi gürzü 
de altmış batmandır61, Kazan Bey’in62 de kâfirlerin de gönderi altmış tu-
tamdır63, Uşun Koca Oğlu Seyrek Boyun’da kâfir tekürü yanındakilere 
“atmış yaraglı adam seçsinler” diye emir verir ve altmış demir tonlu kâfir 
oğlanın üzerine gelir.64 Ak Tayçı Destanı’nda kahraman Ak Tayçı yer altı-
na vardığında altmış kulaç azı dişli Aslan Pehlivan ile karşılaşır.65 Yine 
Ak Tayçı, yeraltında altmış kulaç şeytan yılanla karşılaşır.66 Ak Tayçı’yı 
kaçıran Ak Börö kurt da altmış kulaç kuyrukludur.67 Er Samır Desta-
nı’nda Er Samır kendisini tanıtırken sürekli altmış kağanın ağabeyim di-
ye tanıtmaktadır.68 Kozın Erkeş Destan’ında da yeraltı bahadırı Karatı 
Kağan anlatılırken, “altmış yerde konak kurar ve altmış kazanda et 
kaynatır”69 “altmış çeşit ilaç alır”70 ifadesine tesadüf edilir. Bu ifade Ma-
nas Destanı’nda da sık sık tekrar edilir. Manas’ta atmış formulistik sa-
yısı: 

Bay Cakıp bolup başında,  Bay Cakıp olup başında, 
Balta çalı kaşında,   İhtiyar Balta karşısında, 
Altımış kişi attanıp,   Altmış kişi atlara binip, 
Aksakal Cakıp şattanıp,71  Aksakal Cakıp mutlu olup, 

şeklinde geçtiği gibi sık sık bu formulistik sayı tekrar edilir. Dede Kor-
kut’ta Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy’da Delü Budak’tan bah-
sederken gürzünün altı perlü olduğu söylenmektedir. Alıp Manaş Desta-
                                                           
60 a.g.e., s. 203 (Kazılık Koca Oğlu Yigenek Boyu). 
61 a.g.e., s. 199 (Kazılık Koca Oğlu Yigenek Boyu). 
62 a.g.e., s. 104 (Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy). 
63 a.g.e., s. 98 (Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy). 
64 a.g.e., s. 230 (Uşun Koca Oğlu Segrek Boyu). 
65 İbrahim Dilek, Altay Destanları I, TDK Yay., Ankara, 2002, s. 153. 
66 a.g.e., s. 152. 
67 a.g.e., s. 113, 158. 
68 a.g.e., s. 41, 58. 
69 a.g.e., s. 265. 
70 a.g.e., s. 292. 
71 Manas: Kırgız Elinin Baatırdık Eposu, 1. Kitep, Bişkek, 1995, s. 236. 
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nı’nda Ak Kağan’ın kızı Erke-Karakçı’yı atmış yiğit istemeye gider.72 Yer 
altı âleminin sahibi Ak Kağan, Alıp Manaş’ın geldiğin yiğitlerine “altmış 
benzer Alplerim, yetmiş yiğitlerim”73 hitabıyla haber verir. Alıp Manaş’a 
attığı okların tesir etmediğini gören Ak Kağan gök gibi gürler, demir gibi 
şıngırdar ve “altmış kulaç mızraklarınız alıp kıl boynunuzu kesin”74 der. 

Altı sayısı da Dede Korkut’ta olduğu gibi diğer Türk destanlarında da 
sıkça geçmektedir. Kozın Erkeş Destanı’nda Karatı Kağan, altı ikicili 
oğul, altı kojoncu gelin, altı matara içki, atlı teke eti seçtirir,75 altı orma-
nın ağacını yığarlar,76 Er Samır Destanı’nda Er Samır atıyla birlikte Ak 
Dağı altı defa dolaşır,77 yeraltında altı dağ görür, altı kardeşe rastlar,78 
altı kardeşin altı perli gürzü vardır,79 altları altı tanedir ve altısı da kara-
dır,80 Erlik Beyin kapısında altı gözlü it yatar.81 Manas Destanı’nda: 

Balbandı Türk cıgıptır,  Pehlivanı Türk yıkmış, 
Altı sıyır, beş cılkı,   Altı sığır beş yılkı, 
Baygesin alıp çıkıptır.82  Mükafatını alıp çıkmış. 

Türk Dünyası Destanlarında görülen yeraltı bahadırları ile Dede Kor-
kut’taki kâfirler arasında da benzerlik vardır. Türk Dünyası destanların-
da düşman bahadırlar sürekli olarak demir unsurlarıyla beraber anıl-
maktadır. Yeraltı bahadırlarının isimleri demir olduğu gibi evleri ya da 
sarayları demirdendir, silahları da demirdir. Ak Tayçı Destan’ında Er-
lik’in yardımcısı Demir Kağan olarak geçmektedir.83 Er Samır Desta-
nı’nda Er Samır, yeraltına indiğinde dokuz demir saray görür84, Er Samır 
bu dağı demir yayı ile yarar ve kendisine yol açar.85 Alıp Manaş’ta yer altı 
dünyasının kağanı Ak Kağan Alıp Manaş’ın geldiğini duyunca gök gibi 
gürler, demir gibi şıngırdar.86 Aynı destanda Ak Kağan’ın yardımcısı Yedi 
Başlı Celbegen Gök boğayı (Kök buka) binek olarak kullanmaktadır.87 
                                                           
72 Metin Ergun, Altay Türklerinin Kahramanlık Destanı Alıp Manaş, KB Yay., Ankara, 1998, 
s. 105. 
73 a.g.e., s. 141. 
74 a.g.e., s. 143. 
75 Dilek, a.g.e., s. 277. 
76 a.g.e., s. 283. 
77 a.g.e., s. 37. 
78 a.g.e., s. 48. 
79 a.g.e., s. 50. 
80 a.g.e., s. 51. 
81 a.g.e., s. 99. 
82 Manas: Kırgız Elinin Baatırdık Eposu, 1. Kitep, Bişkek, 1995, s. 160. 
83 a.g.e., s. 135, 140. 
84 a.g.e., s. 45. 
85 a.g.e., s. 63. 
86 Ergun, a.g.e., s. 133, 1998. 
87 a.g.e., s. 137. 
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Yeraltı bahadırları Türk Dünyası destanlarında hep kara sıfatıyla 
anılmaktadır. Dede Korkut’ta da kâfirler hep kara sıfatlıdır. Ak Tayçı 
Destanı’nda yeraltı kahramanlarından birinin adı Sokor Kara Kağan,88 
birinin adı Çanmak kara aygırlı Çanmak Bökö,89 Er Samır Destanı’nda 
Erlik Beyin damadı yer göbekli Kara Bökö,90 Er Samır Destanı’nda Er 
Samır kara dağın iyesine rastlar, bu iye Er Samır’ın yolunu kötüleştirir 
ve görünmez kılmaya çalışır.91 Aynı destanda Erlik Beyin kızı Sarı Koron, 
kara sarayın içinde ak tahtın üstünde, kara samurdan yapılmış yatağın-
da yatar,92 Kozın Erkeş’e yardım eden yer altı bahadırı Çodon kara atlı, 
eğri kara palalı, Baçıkay Kara bahadırdır.93 Kozın Erkeş’te Karatı Kağan 
kara küren atlıdır,94 kara sakallı, kara kalın kaşlıdır, kara ipek paltolu, 
kara kuzu derisinden börklüdür,95 Alıp Manaş Destanı’nda Ak Kağan’ın 
da Alıp Manaş gibi kara polat kılıcı vardır.96 Türk destanlarında kahra-
manlar yeraltı seyahatleri sırasında kendine yardımcı olmak yahut engel 
çıkarmak üzere kadınlara rastlarlar ve bu kadınlar ya esmer (kara) ya da 
sarışın tiplerdir. Bu kadınların sarışın olması, yukarıda ismi geçtiği üze-
re Erlik Beyin kızlarından bir kısmının isminin sarı sıfatı ile anılması 
(Sarı Koron) ve kahramanın bu kızları almak için çeşitli engellerden geç-
mesi ve yarışmaları galibiyetle bitirmesi zorunluluğu da benzer motifler 
olarak görülebilir. Dede Korkut’ta da Kan Turalı, Türk Dünyası destanla-
rında olduğu gibi aynı şekilde hareket eder ve önüne getirilen engelleri 
aşar (canavarları yener), kızı alır; fakat kızını vermek istemeyen beyler 
başka engellerle kahramanı öldürmenin veya öldürtmenin yolunu arar. 
Dede Korkut’ta bu durum mitolojik engeller şeklinde değil, daha gerçekçi 
zeminde tezahür etmektedir. Kan Turalı Boyu’nda canavarların isimleri-
nin Kağan Aslan, Kara Buğa ve Kara Buğra gibi yer altı simgeselliği taşı-
ması yanında kâfir sıfatlarına uygun olması da bu manada önemli işret-
lerdir. Aynı şekilde “al” sözcüğünden türemiş olan albız (şeytan) terimine 
uygun olarak kâfirlerin atları, elbiseleri, halıları alacadır. Alaca sözcüğü, 
bugün için Anadolu’da karışık renk anlamında (ikiyüzlülük, yolu belli ol-
mayan, hemen değişen, çıkarcı vb.) kullanılsa da bunu destana bağlı 
olarak mitolojik temelli ele almak daha doğru olacaktır. Yine destanda 
geçen “yüz kâfir için giyinmişti” sözü de Türk Dünyası destanlarında sık 
sık geçen motiflerden bir tanesidir. Kahraman yolda genellikle kendisine 
                                                           
88 Dilek, a.g.e., s. 137. 
89 a.g.e., s. 137. 
90 a.g.e., s. 42, 46. 
91 a.g.e., s. 69. 
92 a.g.e., s. 71. 
93 a.g.e., s. 256. 
94 a.g.e., s. 258. 
95 a.g.e., s. 268. 
96 Ergun, a.g.e., s. 143, 1998. 

206



MEHMET ÇERİBAŞ / ERLİK’TEN ŞÖKLİ MELİK’E TÜRK DESTANLARINDA DÜŞMAN UNSURLAR 13 

engel olmak isteyen, kendisini yolundan etmek isteyen yüz kıza rastlar 
ve bu engeli geçmeyi çeşitli şekilde aşar. Bu motife Er Samır Destanı’nda 
ve diğerlerinde rastlamak mümkündür. Yine Dede Korkut’ta geçen “kara 
deniz gibi yaykanup gelen, gün gibi şılayıp gelen” formel ifadelere Altay, 
Şor97 ve Tıva98 gibi en eski Türk destancılık geleneğini yaşatan Türk boy-
larında rastlamak çok olağandır. 

Türk dünyası destanlarında sık sık “alp uykusu” ya da “ulu uyku” 
motifine de tesadüf edilmektedir. Şaman olma sürecinin en önemli par-
çası olan bu motif, sadece alplarda değil, Türkiye’de âşıklığa, Türk dün-
yasının diğer boylarında ise destancılığa başlamanın ilk basamağı olarak 
kabul edilir.99 Alplar başlarına bir bela, felaket, kötülük geleceği zaman 
ya da büyük çarpışmalardan sonra alp uykusuna dalarlar. Destanlarda 
alp uykusu üç, yedi, dokuz, altmış, doksan ya da altı ay sürebilir. Dede 
Korkut’ta Kazan Han kendisine Trabzon Tekür’ü tarafından hediye edi-
len bir şahinin peşinden gider ve Toman’ın kalesinin yakınında uykuya 
dalar.100 Kan Turalı da Selcen Hatun’la vuslata erdikten sonra uykuya 
dalar.101 Uşun Koca Oğlı Segrek Boyı’nda Segrek, kardeşi Egrek’i kurtar-
mak için kâfir yurduna yola çıkar, üç gün yol aldıktan sonra at güden 
kâfirlerle savaşır, atlarını ellerinden alıp koruya getirir ve burada uyur.102 
Alıp Manaş Destanı’nda Alıp Manaş da Kazan Han gibi düşmanı Ak Ka-
ğan’ın yurduna geldiğinde uykuya dalar.103 Kırgızların Er Soltonoy Des-
tanı’nda da kahramanlar Temir Han ve Bolot Han, Kalmuk hanı Uyul 
Han’ın eline geçmeden önce uykuya dalarlar.104 Uykuya dalma ve hileyle 
esir düşme motifi, Yusuf Beg-Ahmet Beg Destanı’nda,105 Köroğlu ve Ma-
nas Destanı’nda aynı şekilde görülmektedir. 

Bu motife, Altay, Tıva, Hakas ve Şor destanlarında da rastlanmakta-
dır. Arzılan Kara Attıg Çeçen Kara Möge Destanı’nda kahraman yeraltına 
girdiğinde buharlı bir çadır görür. Çadırın içinde iki yaşlı nine ile dede ve 
                                                           
97 bkz. Metin Ergun, Şor Kahramanlık Destanları, Akçağ Yay., Ankara, 2006. 
98 bkz. Metin Ergun-Mehmet Aça, Tıva Kahramanlık Destanları 1, Akçağ Yay., Ankara, 
2004; Metin Ergun-Mehmet Aça, Tıva Kahramanlık Destanları II, Akçağ Yay., Ankara, 2005. 
99 Kırgız Türklerinde hiçbir Manasçı (Kırgızlar destan anlatıcılarına bu kavram dışında Co-
mokçu, ırçı ya da akın da derler) uykuya dalıp düş görmeden mesleğe başlamazlar. Türkiye’-
de de badeli âşıklar, uykuya dalıp rüya gördükten sonra dillerinin çözüldüğünü ve âşık ol-
duğunu iddia ederler. Bu konuda bkz. A. Akmataliyev v.d., Kırgız Adabiyatının Tarıhı, II. 
Tom, Bişkek, 2004; Umay Günay, Türkiye’de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Akçağ 
Yayınları, Ankara. 
100 Ergin, a.g.e., s. 234 (Salur Kazan Tutsak Olup Oğlı Uruz Çıkarduğı Boy). 
101 a.g.e., s. 193 (Kanlı Koca Oğlı Kan Turalı Boyu). 
102 a.g.e., s. 229. 
103 Ergun, a.g.e., s. 129, 1998. 
104 Mehmet Çeribaş, Kırgız Türklerinin Destancılık Geleneği ve Er Soltonoy Destanı (İnceleme-
Transkripsiyonlu Metin-Tıpkıbasım), GÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora 
Tezi, 2010. 
105 İsa Özkan, Yusuf Beg-Ahmet Beg Destanı, KB Yay., Ankara, 1989, s. 172-190. 
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bir de yırtık sarı kadın oturur. Çeçen Kara çadırdan çıkarken ona yemek 
teklif ederler ve Çeçen Kara yemeği yer; fakat ardından hemen uykusu 
gelir ve alp uykusuna dalar. Çeçen Kara’nın Narın Dangına’yı bulduğu-
nu Sarıg Kağan’a hizmetkârları haber verir. Çeçen Kara Sarıg Kağan’ın 
huzuruna çıkar. Fakat kendisini hile ile bahadır olarak değil Dalıy Bay-
bın Kağan’ın deve çobanı olarak tanıtır.106 Altayların Ak Tayçı Desta-
nı’nda Ak Tayçı yer altı bahadırı Ok Cılan ile güreşirken tam yenilmek 
üzeredir. Ak Tayçı, Ok Cılan’a “çıplak biriyle güreşmek sana yakışır mı?” 
diyerek Ok Cılan’ı hileyle yener.107 Altmış seneden sonra halkına geri dö-
nen Altay Buuçay karısı ve kızı tarafından iyi karşılanır, karısı ona fazla 
içki vererek sarhoş eder. Bahadırın sarhoş olmasını fırsat bilen Aranay 
ve Şaranay onu yener ve öldürür. Altay Buuçay’ın karısı Ermen Çeçen 
kocasının avdan dönmemesini fırsat bilip kızı ile bir mektup gönderir ve 
Aranay ve Şaranay isimli düşmanlarla işbirliği yapar.108 Alpamış Desta-
nı’nın kırk yiğidi ile Kalmuk yurduna taarruza geçen Alpamış, Tayçı 
Han’ın yurduna varırken kırk yiğidi ile Surheyil tarafından tuzağa düşü-
rülür. Surheyil kırk güzel kızı ile onun karşısına çıkar, onlara şarap içir-
tip sarhoş ettikten sonra Kayçı Han’ın askerlerini çağırır. Askerler, kırk 
yiğidi öldürürler; fakat Alpamış’a bir şey yapamazlar.109 Aynı destanın 
Karakalpak rivayetinde Mestan kocakarı, Alpamıs’ı yolda beklemek için 
kırk kızı ile yola çıkar, Alpamıs’ı tuzakla yolda kazıdığı çukura atar.110 
Destanın Kazak rivayetinde da koca karı yanına kırk kız alarak gider ve 
Alpamıs’ı tuzağa düşürerek zindana atar. Hanın kızı Karaköz de kırk kı-
zın içindedir. Karagöz sonra Alpamıs’a âşık olur.111 Destanın Başkurt ri-
vayetinde ise Alpamışa’nın savaş meydanına çıkarken uykusu gelir ve 
yatıp uyur. O, uyuyunca yedi gece yedi gündüz uyurmuş. Han oraya çu-
kur kazdırıp Alpamışa’yı çukura atar. Akboz atı da taştan saraya kapa-
tır.112 Destanın Tatar varyantında da hemen hemen buna benzer vakalar 
anlatılır.113 Manas Destanı’nda Manas, Akkolpok’u giymediği zaman uy-
kusunda düşman silahları tesir eder ve ancak öyle uyanır. Sagımbay 
Orozbakov rivayetinde, Tal-Çoku’da uyuyup kalan Manas’ı uyandırama-
yan Çubak, Manas’ın Akkolpok’unu nayza ile deldikten sonra ancak 
uyandırır. Seytek Destanı’nda da Celmoguz oğlu Sarıbay bir uyuduğun-
da yedi günden az uyumaz.114 Örneklerden de anlaşılacağı üzere alp uy-
                                                           
106 Ergun Aça, a.g.e., s. 273-244, 2005. 
107 Dilek, a.g.e., s. 112-171, 2002. 
108 a.g.e., s. 200-228. 
109 Ergun, a.g.e., s. 67, 1998. 
110 a.g.e., s. 72. 
111 a.g.e., s. 75. 
112 a.g.e., s. 78. 
113 a.g.e., s. 80, 81. 
114 Manas Entsiklopediya, I. Tom, Bişkek, s. 86, 1995. 
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kusu, genellikle kahramanların düşmanlarla karşılaşacağı ya da karşı-
laştığı vakalarının anlatıldığı bölümlerde ortaya çıkmaktadır. Bu uykular 
gaflet uykusu gibi görülse de aslında anlatı geleneğine göre kahramanla-
rın yaşamalarına ve destanların kurgusu içinde vakaların geliştirilmesi-
ne hizmet etmektedir. Kahramanlara alp uykusu sırasında hiçbir silahın 
tesir etmemesi ve kahramanların yurdunu korumak için düşman yur-
dunda bir süre esir olduktan sonra ülkelerine dönmeleri ve ülkelerini 
düşman elinden kurtarmaları gibi maceralar bu kurguya bağlanmadan 
verilmemektedir. Mitolojik temelli bu motif, Dede Korkut Destanlarında 
da kâfire esir düşüleceği sırada tezahür etmektedir. Bu durum, destan-
daki bu vakaların bölge şartlarına uyumlu hale getirdiğini ve anlatı gele-
neğinin süreklilik arz ettiğini göstermektedir. 

5. Sonuç 

Bütün bunlar göstermektedir ki, Türk Dünyasındaki bütün destanlar 
hangi zamanda ve hangi coğrafyada anlatılırsa anlatılsın temel anlatı ka-
lıplarından hiçbir zaman kopmamakta, anlatıcı kendine uygun yeni yer-
ler, isimler ve sıfatlar bulsa da hiçbir zaman ana omurgayı bozmamakta-
dır. Bu durum, Türklerin çoktan beri süren bir anlatı geleneğinin oldu-
ğuna, geleneğin anlatıyı belli kalıplarla ve formüllerle icra edilmeye zorla-
dığına da işaret etmektedir. 15. yüzyılın sonlarına doğru yazıya geçirildi-
ği tahmin edilen Dede Korkut Destanları da bu manada yazıya geçirilen 
kişi tarafından Türk milletinin edebî zevki neyse ona uygun olarak yazı-
ya aktarılmıştır.  

Orta Asya Türk coğrafyasının mitolojik dönemlerine ait yaşam biçimi, 
anlayışı, dinî değerleri İslâm kültür dairesinde birtakım değişikliğe uğra-
mış gibi görünse de anlatı kalıpları daima kendisini korumuş; mitolojik 
dönemin düşmanı Erlikten (Mitolojik Dönem Düşmanı) > Gerçek ve boy-
daş düşman Kıpçaklar (Tarihi Dönem ve iktisadi, siyasi ve kısmen dini 
temelli düşmanlık>Farklı Dinli Kafkas ve Karadeniz toplulukları (Tarihi 
Dönem, iktisadi, siyasi ve genellikle dini temelli düşmanlık) günümüze 
doğru destan ideolojisinde bir farklılaşma meydana geldiği; fakat düş-
man vasıflarının zamanın şartlarına nadiren uyduğu ve anlatı geleneği-
nin devam ettiğine şahit olmaktayız. 
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EDEBİ VE FELSEFİ YÖNÜYLE 
“GENÇ” RIZA TEVFİK 

Yrd. Doç. Dr. Turhan ADA* 

Öz 

Gençliğinde benimsediği Jön-Türk akımının etkisi nedeniyle, gerek 

edebi yönü ve gerekse felsefi görüşü itibariyle, geleneksel çizgiden çıka-

rak Pozitivist/Materyalist ve Milliyetçi bir yöneliş içine giren Rıza Tevfik, 

her iki alanda da “Türk Modernleşmesinin” başat figürlerinden biri ol-

muştur. 

Anahtar kelimeler: Jön-Türk, Pozitivizm, Materyalizm, Edebiyat, 

Felsefe, Modernleşme. 

Abstract 

“Young” Rıza Tevfik From The Standpoint of Literary and 

Philosophical 

Rıza Tevfik who headed for Positivist/Materialist and Nationalist drift 

both with his literal side and philosophic side, after leaving the traditional 

view because of the effect of Young Turk movement that he adopted when 

he was young, was one of the main figures of “Turkish Rationalization” in 

both fields. 

Key words: Young Turk, Positivism, Materialism, Literature, Philosophy, 

Modernization. 

Edebiyat dünyasındaki ilk adımlarını, Selanik’te yayınlanan “Çocuk 
Bahçesi” isimli dergide çıkan şiirleriyle atan Rıza Tevfik, aruz vezni ile 
kaleme aldığı ilk şiirlerinden sonra, Mehmet Emin (Yurdakul) Bey’in ön-
cülük ettiği akıma tabi olarak hece veznini benimsedi. Ömer Seyfettin, 
Ziya Gökalp ve Ali Canip (Yöntem) Bey’ler ile aynı ortak paydada buluş-
                                                           
* Rize Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. Tarihi ABD Başkanı, turhanada@yahoo.com 
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tuğu bu devrenin1 hemen akabinde, bir noktadan sonra kendisini tekrar 
eden Mehmet Emin (Yurdakul) Bey’in aksine, Türk Halk Edebiyatı’nın 
köklerine inerek eski söylem biçimlerini çağın anlayışına hitap edebile-
cek bir düzeye çıkardı. Böylece, hem sürece yeni bir karakter kazandırdı 
hem de hareketin en önemli figürü haline geldi. Henüz çok genç olması-
na rağmen hızla yükseldiği bu dönemde, Abdülhak Hamid (Tarhan) ve 
Tevfik Fikret gibi tanınmış edebiyat adamlarından ilham almakta, usul 
tartışmalarının yoğun olarak yapıldığı bir zeminde, gelişmeleri merakla 
izleyen genç kesimi derinden etkilemekteydi. 

Ancak, o gün için, bu tarz bir söylemi benimsemek son derece cesur 
olmayı gerektiriyordu. Çünkü, bu akımın, halk nezdinde olduğu gibi, 
edebiyat çevreleri tarafından da kaba bir söylem biçimi olarak nitelendi-
rildiği görülmekte, ince duyguların ifadesinde yetersiz kalacağı zannedil-
mekteydi. Tabii kısa süre içinde bu öngörünün ne denli temelsiz olduğu 
gerçeği ortaya çıktı ve edebiyat dünyası ağır bir Osmanlıca ile yazılmadı-
ğı halde duygusal derinliğe sahip birçok şiirle tanışma fırsatını buldu.2 

Edebi yönü itibariyle, bu tarz bir kimlikle kendisini kabul ettiren Rıza 
Tevfik, Mekteb-i Tıbbiye yıllarında savunduğu devlet felsefesi ile ilgili 
yaklaşımlarını derinleştirdi. Bununla birlikte, olgunlaşma devresi olarak 
da adlandırabileceğimiz bu yıllarda, bir dönem sempati duyduğu “doğru-
dan doğruya demokrasi” prensibi ile ilgili görüşlerinde değişikliğe gitti. 
Çünkü, Eski Çağ Tarihi’nde çok sayıda filozofuyla ön plana çıkan eski 
Grek Medeniyeti’nin siyasi alandaki başarısını, bu prensibi başarıyla uy-
gulamasında değil, Grek ulusunun genlerindeki üstünlükle ilişkilendir-
meye başlamıştı. Ayrıca bu tarz bir yönetim usulünün bireye karşı devlet 
otoritesini öncelediğini ve ancak sınırlı sayıdaki toplulukların idaresinde 
uygulanabileceğini düşünüyor ve pratikte anlamını yitirdiği kanaatini ta-
şıyordu.3 

Rıza Tevfik, takip eden süreçte, bu ve benzeri konuları da içeren gö-
rüş ve düşüncelerini geniş halk kitleleri ile paylaşabilmek için İstanbul’-
da yayınlanan bazı gazete ve dergilerde makale yazarı olarak adından söz 
ettirmeye başladı; 1892 yılında Gelibolu’da yazdığı “Melal-i Müphem” 
isimli şiiri söz konusu süreçteki ilk etkinliği oldu.4 1894 yılında da, felse-
fe tarihine ilişkin seri makaleleriyle ve Abdülhak Hamid’in etkisiyle yaz-
                                                           
1 Konuya temas eden Bedi Şehsuvaroğlu makalesinde Rıza Tevfik’in yaşadığı bu değişimin 
altını özellikle çiziyor. Ölümünden Sonra Rıza Tevfik (Edit.: Mustafa Ragıp Esatlı), Sinan Mat-
baası, İstanbul 1952, s. 46’dan naklen, Bedi Şehsuvaroğlu, “Filozof Dr. Rıza Tevfik”. 
2 Refi’ Cevat Ulunay, Rıza Tevfik Şiirleri ve Mektupları, Semih Lütfi Kitabevi, İstanbul, s. 4-5. 
Yine Ulunay tarafından belirtildiğine göre, Rıza Tevfik tarafından kaleme alınan “Selma Sen 
de Unut Yavrum” isimli şiir, taşıdığı anlam istisna tutulmak üzere, sade bir Türkçe ile yazıl-
mış olması rağmen içerdiği duygusal zenginlikle edebi çevrelerde önemli yankıların doğması-
na neden olacaktı. 
3 Feridun Kandemir, Kendi Ağzından Rıza Tevfik, İstanbul 1943, s. 118-119. 
4 Rıza Tevfik Bölükbaşı, “Melal-i Müphem”, Serab-ı Ömrüm, Kenan Matbaası, İstanbul 1949, 
s. 166. 
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dığı şiir denemeleriyle yazarlık deneyiminin ilk örneklerini verdi.5 1895-
1896 yılları arasında ise Cenab Şahabeddin ve Tevfik Fikret gibi tanın-
mış ittihatçılara sayfalarını açan Musavver Terakki, Maarif, Mektep ve 
yeni Servet-i Fünun gibi rejim karşıtı dergilerdeki şiirleriyle edebiyat 
dünyasının ilgisini çekti.6 

İTC ile aynı ortak paydada buluşan edebiyat adamlarını çatısı altında 
toplayan ve ekolün en tanınmış yayın organı konumunda olan yeni Ser-
vet-i Fünun dergisi, o dönemde, Recaizade Ekrem, Abdülhak Hamid 
(Tarhan), Tevfik Fikret ve Halit Ziya (Uşaklıgil) gibi yazarlarıyla dikkat 
çekmekteydi.7 

Rıza Tevfik’in, “Gelibolu’daki Hamza Bey Sahili ve Oradaki Ayazma” 
adlı coşkun milliyetçi hislerle kaleme aldığı meşhur şiiri bu dönemde 
Musavver Terakki mecmuasının 15 Temmuz 1315 (1899) tarihli nüsha-
sında yayınlandı.8 Sözü edilen platformun sözcüsü durumundaki Sabah 
gazetesi de, XX. asra girerken, bu fikir adamlarıyla birlikte Rıza Tevfik’in 
de bir makalesine yer verdi.9 

Tabii konunun arkadaşlık ilişkilerine dayanan teşvik edici bir tarafı 
da vardı. Nitekim, Rıza Tevfik, bu sırada, neredeyse tüm benliği ile ken-
disini şiire veren ve yakın gelecekte Edebiyat-ı Cedide çizgisindeki eserle-
riyle tanınacak olan Hüseyin Siret Bey’i edebiyat sahasına teşvik etmek-
teydi.10 

Ancak, bu çizgi, XIX. yüzyılın son evresinin yaşandığı söz konusu dö-
nem içinde zannedildiği kadar “ilerici” değildi. Tevfik Fikret, 1895 yılında 
başlayan ve altı yıl devam edecek olan Servet-i Fünun dergisindeki baş-
yazarlığı esnasında adaptasyon Parnasiyen ve Sembolist edebi şekiller 
içinde kendisini gösteren derin devrimci muhtevasına rağmen, özellikle 
“dilde sadeleştirme” olgusuna karşı takındığı tavırla, bağnaz bile bulun-
muştu.11 

Yeri gelmişken, Rıza Tevfik’in, ilk ciddi edebi çalışmalarının ve bu 
bağlamda Namık Kemal’in Tahrib-i Harabat Mukaddimesi’ni takliden 
                                                           
5 Abdullah Uçman, Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebi Makaleleri Üzerine Bir Araştırma, Kitabevi, 
İstanbul 2004, s. 11. 
6 Uçman, aynı yer; Bu dönemde kaleme aldığı “Sfenks” adlı şiirinin özelikle dikkat çektiği 
vurgulanmalıdır. Bkz. Rıza Tevfik (Bölükbaşı), “Sfenks”, Maarif, nr. 25, 12 Haziran 1312, s. 
385-386. 
7 Halid Ziya Uşaklıgil, Kırk Yıl, 2. Baskı, İstanbul 1969, s. 324, 335-338, 531; İsmail Hikmet 
(Ertaylan), Türk Edebiyatı Tarihi, C. III, Bakü 1925, s. 810-811; Mehmed Rauf, Edebi Hatıra-
lar (Edit: Mehmet Törenek), İstanbul 1997, 26; Ölümünden Sonra Rıza Tevfik, s. 46’dan nak-
len Şehsuvaroğlu; Uçman, Rıza Tevfik’in Şiirleri, s. 11. 
8 Filozof Rıza Tevfik, Hayatı Hatıraları, Şiirleri (Edit.: Hilmi Yücebaş), V. Baskı, Milliyet Dağı-
tım, İstanbul 1978, s. 9-10. 
9 Enis Tahsin Til, “Rıza Tevfik Bey”, Akşam, 6 Ocak 1950. 
10 Adnan Adıvar, “Rıza Tevfik’le Başbaşa”, Her Hafta, 3 Nisan 1948. 
11 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu (Çev.: Metin Kıratlı), V. Baskı, TTK Basımevi, 
Ankara 1993, s. 190. 
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yazdığı ironik nitelikteki ilk manzumesinin bu döneme rastladığını da 
belirtelim.12 Çünkü, 1892 yılında henüz yeni tanıdığı Bektaşi13 ekolüne 
mensup iki arkadaşıyla, Bolayır’da bulunan Karababa Dergahı olarak ta-
nınan bir Bektaşi dergahına misafir olmuş ve akşama kadar devam eden 
bu misafirliği sırasında, talep üzerine okuduğu bir nefesle bu ekole sem-
pati duymaya başlamıştı. Böylece, bir süredir yakından ilgilenmekte ol-
duğu tasavvuf yolunda, klasik İslam felsefesinden çok farklı olan bir yola 
giriyor ve Alevi kültürü ile “Vahdet-i Vücud” felsefesini14 mezceden bir fel-
                                                           
12 Abdullah Uçman, “Abdülhak Hamid ve Yahya Kemal’e Dair İki Mektup”, İlmi Araştırma-
lar, Sayı: 16, Güz 2003, s. 169; Ruşen Eşref (Ünaydın), Diyorlar ki, Dersaadet 1334, s. 152; 
(Ertaylan), Türk Edebiyatı Tarihi, C. III, s. 806. 
13 İslam mütefekkiri Hacı Bektaş-ı Veli’ye bağlı olduğunu iddia eden fertlerin mensup ol-
dukları ekolün genel adıdır. Türkiye’de Alevilik ile iç içe girmiş ancak, XIV. asırdan sonra iki 
ekol arasında birtakım farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bunların en önemlisi, Aleviliğin nesebe 
bağlı bir inanç sistemi olması, Bektaşiliğin ise kan bağını değil, fikirleri esas alan bir disiplin 
olmasıdır. Ancak her iki düşünce akımı da Ehl-i Beyt sevgisinden yola çıkarak klasik İslam 
öğretisinden farklı bir yol tutmuş, Kur’an ve sünnete dayalı itikadi ve ameli prensipleri, oriji-
nal anlamlarından çok farklı biçimde algılamışlardır. Nitekim, Hacı Bektaş-ı Veli’nin en 
önemli eseri olan makalat incelendiğinde çağdaş Bektaşi öğretilerinden çok Sünni anlayışla 
örtüşen bir yaklaşım göze çarpmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mahmud Es’ad Coşan, Hacı 
Bektaş Veli ve Makalat (Yayımlanmış Doçentlik Tezi), Seha Neşriyat, Ankara 1986. 

Refi Cevat Ulunay, konuya temas ederken, Sinop Bektaşi Babası ile Sünni ekole bağlı bir 
ilim adamı arasında geçen tartışmaya değiniyor ve vahdet-i vücud nazariyesinin sembol ismi 
Hallac’ı Mansur’un, maksadını aşan itikadi düşünceleri nedeniyle katledilmesi olayından yo-
la çıkarak Sünni ilim adamlarını kan dökmekten çekinmeyen kişilermiş gibi lanse ediyor. 
Hemen akabinde de, Bektaşi Babasının tepkilerini nazara vererek yaptığı bu yorumunu, 
Hallac-ı Mansur ile aynı akıbete uğrayan Nesimi’nin yine aynı metodla aktardığı bir şiirini 
kaynak göstererek ispatlamaya çalışıyor. Ulunay, Rıza Tevfik Şiirleri ve Mektupları, s. 34-36. 
Hallac-ı Mansur ile özdeşleştirilen Vahdet-i Vücud Ekolü’nün tasavvufi yeri hakkında bkz. 
Burhan Ulutan, İbn-i Sina Felsefesi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 2000, s. 
120-124. 
14 “Vahdet-i Vücud”, İslam tasavvufunun, varlığı birliğini esas kabul eden hususi bir şekli 
olup İbn-i Arabi’de zirveye ulaşmıştır. Burada, tasavvur ve irade varlık bakımından bir ka-
bul edilmiştir. Diğer tasavvufi hareketler gibi Vahdet-i Vücud da “mutlak” kavramını önce-
ler; tek ve mutlak varlık olan Allah’ın (cc), mevcutlarla tezahür ettiğini iddia eder. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. Süleyman Hayri, Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, V. Baskı, İstanbul 
1999, s. 481-483. 

Bilindiği üzere, canlı ve cansız unsurlarıyla tüm varlık alemi, var olmaları için gereken 
sonsuz kudret, sonsuz hikmet ve sonsuz ilimle bizzat Allah tarafında yaratılmışlardır. Mad-
deyi oluşturan atomların sonsuz bir kudretin yönlendiriciliği olmaksızın tesadüfen bir araya 
gelerek maddeleri oluşturmaları, okuma yazma bilmeyen bir çocuğun sayısız ciltten oluşan 
bir ansiklopediyi yazması gibi imkansızdır; aynı gerçek, canlı organizmaları oluşturan hüc-
relerin tesadüfen ard arda geldiği iddiasını da geçersiz kılmaktadır. Bu realite, Pozitivizmin 
temel dayanak noktası olan diyalektik materyalizmin tüm iddialarını akim bırakmaktadır. 

Vahdet-i Vücut ekolüne mensup mütefekkirler ise söz konusu yaklaşımı reddederken, ta-
mamen asimetrik bir eksene girerek, Allah tarafından yaratılan ve dolayısıyla sonsuz kudre-
tin yansımaları olan canlı ve cansız varlıkların şahsında Allah’ın zatını keşfettikten sonra, 
aşırı duygusal bir yaklaşımla, varlığın aslında mevcut olmadığını ve görünen alemin Allah’-
tan ibaret olduğunu iddia etmişlerdir. Bu, bir objenin aynadaki aksini o objeyle özdeşleştir-
mek anlamına gelmektedir ki, Pozitivist yaklaşımla aralarında bir ifrat-tefrit korelasyonu 
vardır. Ancak Hallac-ı Mansur ve benzerleri, “şatahat” adını verdiğimiz bir ruh halinin etkisi 
altında oldukları için söz konusu yaklaşımlarında maruz olsalar da, onlarla aynı dalga bo-
yunda buluşmadıkları halde birtakım öznel ve sübjektif nedenlerle benzeri bir yörüngeye gi-
ren kimseler doğal olarak sorumludurlar. Çünkü bir taraf yaşadıkları duygusal yoğunluğun 
etkisiyle tezahürü asıl zannetmiş, ancak, diğeri, böyle bir etkiye maruz kalmadığı halde aynı 
bahaneye sığınarak bazı sorumluluklardan kurtulabileceklerini düşünmüşlerdir. Özetle ifa-
de etmek gerekirse, bu yola samimi bir yaklaşımla girenler aşkın bir duygusal yönelişle bir 
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sefenin en tanınmış ismi olarak sivrilmeye başlıyordu.15 Duygusal bir 
üslupla kaleme aldığı şu cümleler benimsediği bu yaklaşım biçimini ne 
denli içselleştirdiğinin ve yeri geldiğinde bu yolda duygu sömürüsüne bi-
le tenezzül ettiğini kanıtlıyordu: 

“…Aynı hissiyatın pek ulvi bire derece-i heyecanı ile en takatsiz engi-

zisyon azabına karşı tebessüm eden ve cellat elinde mafsalları sökü-

lürken metanetini kaybetmeyip tebessüm eden Hallac-ı Mansur ile 

derisi yüzülürken acısını duymıyarak irticalen şiir söyleyen “Seyyid” 

Nesimi’den ve daha nice emsalinden ve fevkalbeşer bir tavır ile muci-

zeler gösteren din şühedasından hiç bahsetmeyeceğim.”16 

Ancak, Rıza Tevfik, yirmili yaşlarda olduğu bu dönemde, yalnızca Bek-
taşi kesimin ağırlık verdiği kitapları değil, Hz. Mevlana’nın “Mesnevi” isimli 
hikmetli divanını da okumakta, Şeyh Hüsamettin Efendi ile mansur çalışı-
na hayran olduğu Aziz Dede’nin dergahlarını sık sık ziyaret etmekteydi.17 

Hiçbir mezheple doğrudan ilişkili olmadığından, mizacına uygun bul-
duğu bu Bektaşilik yolunda18 sivrilen Rıza Tevfik, kısa süre içinde “Ba-
ba” makamına kadar yükselecek ve bu kimliğini “deryadil bir derviş” iz-
lenimi verecek kadar başarıyla uygulamaya koyacaktı.19 Uzun süredir, 
kendisi ile aynı dergaha mensup Yahyaü’l-Üskübi gibi bazı kişileri, bir 
kusurlarını gördüğü takdirde rahatlıkla safların dışına atabildiği, “ıslah” 
olduklarına kanaat getirdiğinde de aynı şekilde tekrar kabul edebildiği 
günler de zannedildiği kadar uzakta değildi.20 

Kısa süre içinde eriştiği bu kudret, toplum nezdindeki itibarı ve ol-
dukça etkin olan “basın erki” içindeki saygın konumu ile doğrudan ilgi-
liydi. 1891 yılında, ülke dışındaki Jön-Türk etkinliği nedeniyle, muhalif 
basın organları üzerindeki baskıların büsbütün artmasından önce, yayın 
hayatı devam etmekte olan altı kadar gazete mevcuttu. Gerçi daha sonra 
bunların sayısı yarı yarıya azalmıştı, ancak, kalan üç gazete, gerek tiraj 
rakamları, gerek hitap ettikleri okuyucu kitlesinin niteliği ve gerekse 
kendi ayakları üzerinde durabilecek kadar yetkin olmalarıyla göz doldu-
ruyorlardı.21 
                                                                                                                                        
algı yanılmasına düşmüşler, onları taklit edenler ise İslami öğreti ve uygulamaları nefisleri-
nin istediği şekle sokabilmek için son derece açık bir istismarın mümessili olmuşlardır ki Rı-
za Tevfik de bu kesimin önde gelen figürlerinden biri olacaktır. Çalışmamızın devam eden 
bölümlerinde bu hükmümüze delil olarak sunabileceğimiz birçok manzum esere vurgu ya-
pacağız. 
15 Ayrıntılı bilgi için bkz. Filozof Rıza Tevfik, Hayatı, Hatıraları, Şiirleri, s. 330-331. 
16 Ulunay, Rıza Tevfik Şiirleri ve Mektupları, s. 154-155’den naklen Rıza Tevfik’den Refi’ Ce-
vat (Ulunay) Bey’e tarihsiz mektup. 
17 Kandemir, Kendi Ağzından Rıza Tevfik, s. 135. 
18 Rıza Tevfik (Bölükbaşı), “Asri Goygoyculuk”, Aydede, 8 Haziran 1888. 
19 Cemalettin Saraçoğlu, “Padişah ve Rıza Tevfik”, Yeni Asır, 4 Ağustos 1955. 
20 Bkz. “Yahya Kemal (Beyatlı) Bey’den Rıza Tevfik’e Dehaletname”, Aydede, 23 Şubat 1922. 
21 Lewis, a.g.e., s. 192. 
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Rıza Tevfik bu süreç içindeki etkinliklerini yıllar sonra verdiği bir mü-
lakatta şu şekilde özetleyecek ve Avrupa’ya yeni bir karakter kazandıran 
pozitivist fikir ve sanat adamlarıyla eş zamanlı olarak olgunlaştığını övü-
nerek ifade edecekti: 

“…O devrin kültürüne yabacı kalmadım; düşüncelerimden duygula-

rımdan büyük bir pay ve fevkalade bir zevk aldım. O zamanlar felse-

fede Materialism, şiirde de -o fikir cereyanına tamamen zıt olarak- 

Romantizm hüküm sürüyordu. Her iki cereyana da şevk ile atıldım ve 

öğrenmek, anlamak isteyenler kafilesine katıldım; düşünce ve duygu 

heyecanlarıyla yaşadım; her iki sahada da ciddi tetebbuatta bulun-

dum; fakat en ziyade kendi vicdanımı inkişaf etmek merakına kapıl-

dımdı. Ara sıra sesimi çıkaracak kadar da kuvvet, cesaret ve hak ka-

zandım… 

… 
İşte ben otuz iki yaşında, pek ateşli, husussa cismen çok kuvvetli ve 

delişmen, fakat engin malumatlı bir adam olduğum halde, bu ağır 

düşünce ve duygu yığını ile yüklü olarak uyanık bulunduğum halde, 

insaniyeti bu yeni asır ufuklarına tevcih eden dönüm yerini selametle 

geçtim. Ve bütün Avrupa mütefekkirleriyle muasır olarak geçtim. On 

dokuzuncu asrın materialismini, determinismini, münkirliğini, ilme 

fart-ı imanını…hakkıyla temsil ediyormuşum. Gördünüz! İşte gençliği-

min mukadderatı buymuş…”22 

Rıza Tevfik, 4 Nisan 1893 tarihinde, İstanbul’da kaleme aldığı ve üç 
yıl sonra bastırdığı bir şiiri ile bu iddiasını ispatlamakta ve ancak bir ya-
ratıcıya verilebilecek isim ve sıfatları tabiata ve maddeye yakıştırarak, 
materyalist felsefeye şiirsel bir biçim vermekteydi.23 

Sonuç 

Edebiyat dünyasındaki ilk adımlarını, Jön-Türk çizgisi ile aynı para-
leldeki Servet-i Fünun ekolü kapsamındaki şiirleri ile atan Rıza Tevfik, 
önceleri aruz veznini daha sonra ise Türk Halk Edebiyatını nazım şekil-
lerini öncelemiştir. Ancak temel esin kaynağı olan özgürlükçü çizgiyle öz-
deşleştirdiği Grek uygarlığını ve Grek ırkını abartan bir yaklaşım içine 
girmekte de bir sakınca görmemiştir. 

Bu paradoksuna rağmen edebi açıdan, Recaizade Ekrem, Abdülhak 
Hamid (Tarhan), Tevfik Fikret, Halit Ziya (Uşaklıgil) ve Cenab Şahabed-
din gibi saygın kalemlerle aynı zemini paylaşan ve çoğunlukla Musavver 
Terakki, Maarif, Mektep, Sabah ve yeni Servet-i Fünun gibi dergilerde is-
mi gözüken Rıza Tevfik, henüz genç yaşta iken İstanbul’un önde gelen 
kalemlerinden biri haline gelmiştir. 
                                                           
22 Yeni Sabah, 12 Eylül 1940. 
23 Ayrıntılı bilgi için bkz. Rıza Tevfik Bölükbaşı, “Meal-i Tabiat”, Serab-ı Ömrüm, s. 224-227. 
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Benzer bir korelasyon bağlamında, klasik İslam öğretisini büsbütün 
dışlamamakla birlikte, tüm benliği ile benimsediği Pozitivist/Materyalist 
bakış açısının etkisiyle Bektaşilikte karar kıldığı da belirtilmelidir. 
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YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE 
DİLBİLGİSİ-ÇEVİRİ YÖNTEMİ VE ÇAĞDAŞ 

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE VAZGEÇİLEMEZLİK 
NEDENLERİ 

Doç. Dr. Candemir DOĞAN* - Yrd. Doç. Dr. Süleyman DOĞAN** 

Öz 

Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi, yabancı dil öğretim ve öğreniminde kullanı-

lan sistemli ilk yöntem olarak bilinir. Hedef dilin, dilbilgisi kuralları yoluy-

la öğretimi ve buna dayalı olarak anadile çeviri yapma yöntemiyle, ya-

bancı dil öğretme geleneğini başlattı, hala değişik biçim ve farklı yöntem-

ler içinde varlığını sürdürmektedir. Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi, yabancı dilin 

öğretiminde dilin, dilbilgisi sisteminin öğretilmesi gerekliliği üzerine kurul-

muştur. Günümüz çağdaş yabancı dil öğretim yöntemlerinin hem kaynağı 

hem de tüm istenmezliğine rağmen yabancı dil öğretiminin bir vazgeçile-

mezidir. Bu bildiride yöntemin tamamen birbirine zıt olan kabul ile ret ko-

numları arasına sıkışan Dilbilgisi-Çeviri Yönteminin yabancı dil öğretim 

ve öğreniminde yeri ve değerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Yöntemin 

temsil ettiği ya hep ya da hiç iki aşırı uçlu düzleminin, kabul tarafında 

yer alan Dilbilgisi-Çeviri Yönteminin bağımsız bir yabancı dil öğretim ve 

öğrenim yöntemi olarak yüklendiği işlevleri, öğretim uygulamaları ve özel-

likleri ayrıntılı olarak incelenecektir. Red yönünü oluşturan Dilbilgisi-Çevi-

ri Yöntemine tepki olarak ortaya çıkan çağdaş yabancı dil öğretim ve öğ-

renim yöntemlerinin içinde bile vazgeçilemez bir parça olarak yer alması-

nın nedenleri ayrıntılı olarak belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Yabancı Dil Eğitimi, Dil Bilgisi, Dil Öğretimi, Çe-

viri Yöntemi. 
                                                           
* Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi. 
** Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri ve Fatih Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi. 
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Abstract 

Grammar in Foreign Language Teaching-Translation Methods 

and Reasons of Indispensability in Teaching Contemporary 

Foreign Language 

Grammar-Translation Method is known to be the first systematic met-

hod used in foreign language teaching and learning. Teaching target lan-

guage with grammar rules and making translation to the mother langua-

ge paved the way for the tradition of foreign language teaching. It still 

sustains its existence along with many other methods. Grammar-transla-

tion method is founded on the basis of the necessity of the system of 

grammar in foreign language teaching. It is indispensible in foreign langu-

age teaching despite its state of being unwanted and all the sources of 

current methods of contemporary foreign language teaching. This paper 

will attempt to designate the place of Grammar-Translation Method, 

which is stuck between objection and acceptance, in teaching and lear-

ning foreign language. The method has a bipolar platform of either all or 

none. On the part of acceptance, the functions, teaching applications and 

features of the Grammar Translation method will be scrutinized in this 

paper. However, on the aspect of objection, the paper will deal with the 

reasons behind the fact that the Method is still indispensable among con-

temporary foreign language teaching and learning methods emerged as a 

reaction to the Grammar Translation Method. 

Key words: Foreign Language Teaching, Grammar, Language Teac-

hing, Translation Method. 

Giriş 

İnsanoğlunun bilinen ilk dil öğretim çalışmaları, yaklaşık iki asır ön-
cesinden başladığı sanılmaktadır. Yabancı bir dilin öğretimine ilk ihtiyaç 
duyulmasıyla birlikte başlayan dilbilgisi yapılarının analizi ve yazılı me-
tinlerin çevirisi bu yöntemin başlangıcı sayılır. Genelde ilk sistematik 
hale geldiği için daha çok yabancı dil öğretiminin ilk denemesi olarak ön 
plâna çıkan Yunanca ve Lâtincenin analizi için geliştirilen dilbilgisi öğre-
tim yöntemi, yabancı dili sekiz ayrı bölümde inceler. Bunlar; isim, fiil, sı-
fat, tanımlıklar, zamirler, edatlar, zarflar ve bağlaçlardır. Bu dillerin yazı-
lı metinlerden sekiz kategoriyle ilgili dil kuralları çıkarılarak, çeviri çalış-
malarıyla birlikte öğretilmeye çalışılmıştır. 

1. Dilbilgisi-Çeviri Yönteminin Tarihçesi 

Dilbilgisi öğretimi, 18. yüzyıl dilbilimcileri tarafından Yunan ve Roma 
klâsik dil öğretiminin ötesine taşındı ve dilbilgisi kurallarının oluşturul-
ması için yine aynı sekiz kategori odağa alınarak İngilizce öğretimine 
uyarlandı. Gelişmelere bağlı olarak, bir dil analiz edilirken kelime yapısı 
ve sözdizimi kuralları değişebilen sözel iletişimde dilbilgisel işlevin etkin 
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kullanımının pek uygun olmayacağı ile genelde her bir kuralın birden 
çok istisnası olduğu gerçeği ortaya çıkarıldı.1 Bununla birlikte, gelenek-
sel Dilbilgisi-Çeviri yaklaşımı, yakın zamana kadar pek çok ülkede ya-
bancı dil öğretim pedagojisinin temelini oluşturmayı sürdürdü. Halen de 
yabancı dil öğretiminde birincil yöntem olarak bazı ülkelerde kullanımı 
devam etmektedir. Özellikle de hedef dilin bir yabancı dil olarak öğreti-
minde; dilbilgisi kurallarının analizi, anadile çevirisi, kelimelerin ezber-
lenmesi esas alınarak öğretildiği sınıflar için önemini hala korumaktadır. 

2. Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi ve İletişimsel Dil Yaklaşımları 

Dilbilimciler, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarından itibaren 
yaptıkları, dünya dilleri arasındaki karşılaştırmalarla, sekiz parçalı dil-
bilgisi örgütsel öğretim çerçevesinin, dilin iletişim maksatlı öğretimine 
uygun olmadığını tespit ettiler. Özellikle hiçbir yazılı biçimi olmayan pek 
çok dünya dilinin mutlaka ses sisteminin kullanımıyla öğretilmesi gerek-
tiğini savundular. Bu yaklaşıma uygun olarak hedef dil şu üç alt sisteme 
ayrılarak, analiz edilmeye başlandı: Ses sistemi (fonoloji) ile kelimelerin 
yapısını inceleyen (morfoloji), bu iki bilim dalı tarafından üretilen ayrı bi-
rimleri, iletişim maksadıyla birleştirerek anlamlı bir yapı biçimine getiren 
(sözdizimi) sistemi, yapısalcı veya tanımlayıcı dilbilim yaklaşımı şeklinde 
gelişmeye başladı. Dil, yapısalcı görüş ve davranışçı psikolojinin uyarı-
tepki prensipleri doğrultusunda değerlendirilerek, yabancı dil öğrenimi 
için İşitsel-Dilsel ve Direkt yaklaşımlar ortaya çıktı. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra İşitsel-Dilsel ve onu izleyen yıllarda 
doğrudan dil öğretim yaklaşımlarının ortaya çıkmasıyla, yabancı dilde 
iletişim becerisinin akıcılığını geliştirmek için çalışmalar yapıldı. Bu ça-
balar, aynı zamanda önemli dil yapıbilgisine sahip olan ancak, dili bir 
türlü iletişimde kullanamayan öğrencileri yetiştiren Dilbilgisi-Çeviri yön-
temine bir tepkiyi temsil etti. Bu tepkilere rağmen yöntem, daha da sis-
temleştirilerek kurallar dizileri halinde sunulan, genellikle kural ve istis-
naları şeklinde başlayan ve daha karmaşık biçimleriyle anlatılan ve doğ-
rusal bir şekilde devam ederek resmi bir dilbilgisi öğretimi biçiminde var-
lığını sürdürmeyi başardı. Dilbilgisi-Çeviri öğretim programı, hedef dil 
yapısıyla karşılaştırmalı analizlerine bağlı ve potansiyel zorlukları vurgu-
lar. Bu yaklaşımın pedagojik temelleri, hedef dilde alıştırmaların tekrarı 
ve büyük bir gayretle doğru üretiminin öğretimine dayanır. 

Krashen, yabancı dil edinim hipotezini, dinleme, konuşma, zevk için 
okuma ve anlamlı dil kullanımı gibi faaliyetleri, “Monitör Modeli”yle çeşit-
li yönlerden yoğun anlaşılır girdiye maruz kalan ve gerçek iletişim süre-
cinde dil yeterliliğini doğal dil edinimi yoluyla elde eden öğrenciler üzeri-
ne kurmuştur. Bunun için iletişimsel yöntemin yabancı dil öğretiminde 
                                                           
1 C. Herron, An investigation of the effectiveness of using an Advance Organizer in the foreign 
language classroom, Modern Language Journal, 78, 190-198, 1976. 
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açıktan dilbilgisi öğretim, öğrenim veya yanlışları düzeltme özelliği yok-
tur. Dil kurallarının öğrencilerin kendi dil sezgileriyle “doğruluk” deneyi-
mi kazanarak oluşacağı kabul edilir.2 Yabancı dilde sağlıklı iletişim yet-
kinliği için dilbilgisinin çok önemli olduğunu kabul eden araştırmacı, 
yöntembilimci ve uygulayıcılar, dilbilgisinin talimatlarla değil, anlamlı 
girdi yoluyla elde edilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. 

Sadece iletişimsel yaklaşım yoluyla, akademik ve meslekî yabancı dilde 
belirli konuşma, yazma biçimbilgisi veya becerileri olmadan, doğal öğrenme 
süreciyle ulaşmanın zor olduğu kabul edilir. Yabancı dilde yüksek düzeyde 
akademik, profesyonel, meslekî sözlü ve yazılı bilgi aktarımında yetkinlik ve 
performans için dilin doğrulama yeterliliği ve etkin işleyen gelişmiş dilbilgisi-
ne sahip olma zorunludur. İletişim yöntembilimi, bu salt sınırlamaları aş-
mak için yeni bir yaklaşımla dilbilgisi öğretimini iletişimsel dil kullanımıyla 
birlikte örgün öğretimle birleştirmiştir. Çünkü dilbilgisi öğretimi olmadan 
yabancı bir dilin gerçek yapısal biçimiyle bilinçli öğrenilemeyeceği anlaşılmış 
ve “biçime odaklanmak” olarak adlandırılan dilbilgisi önem kazanmıştır. Sa-
dece iletişimsel üretim için daha çok hedef dilbilgisi yapısının gerekmesi, 
anlama odaklı kullanımın öğretimde yer almasına sebep olmuştur. 

Yabancı dil öğretim yöntemlerinin geldiği bu noktada; hedef dilin, dil-
bilgisinin bizzat kendisinin önemsiz veya gereksizliğinden daha çok dil-
bilgisi kurallarının belli dizilerle öğretildiği salt yapısal geleneksel müfre-
datla öğretimine tepkilerin geliştiği açıkça anlaşılır. Çünkü bir dilin dil-
bilgisi, yabancı dil olarak öğrenimi ve o dilde iletişim yeterliliğinin bir gü-
vencesidir. Yabancı dil öğrenen öğrencilerin, hedef dilde iletişim sürecine 
sağlıklı katılımları için dilbilgisi kurallarının sadece resmi bilgi niteliğinde 
değil, öğrencileri akıl, ruh ve dilsel olarak doyuma ulaştırması da gerekir. 
Hedef dilin talimat formlarını elde etmiş, geliştirmiş ve üretim aşamasına 
hazır hale getirmiş bir öğrenci o dili doğru ve endişesiz konuşabilir. 

İletişimsel yabancı dil öğretim yöntemleri, Dilbilgisi-Çeviri müfredatla-
rının resmi talimatlar altında yapıldığı, çağın gerisinde kaldığı ve dili sı-
nıfta iletişimde kullanmadığından doğruluk düzeyi çok düşük dilbilgisel 
üretimin gerçekleşmediğini ileri sürerler. Aslında bu düşünce, öğrencile-
rin dil öğrenme ve başarı düzeyi oranları bakımından, öğretimde sağladı-
ğı avantajları belirleme ve karşılaştırılmasının araştırılmasını destekler. 
Ancak araştırmalar, aynı zamanda iletişimsel dil ile dilbilgisi öğretimini 
bütünleştiren yöntemlerin öğretimi hedeflenen yapıların özelliklerini, 
bağlamında tanıyarak ve kullanarak öğrencilerin gelişmeleri gerektiğini 
de ortaya koymuştur.3 
                                                           
2 S. Krashen, & T. Terrell, The natural approach: Language acquisition in the classroom, New 
York, Pergamon, 1983. 
3 Eli Hinkel - Sandra Fotos, New Perspectives On Grammar Teaching in Second Language 
Classrooms ESL and Applied Linguistics Professional Series, Lawrence Erlbaum Associates, 
Inc., 2002. 
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Birçok yabancı dil öğretmeni ve araştırmacı, mevcut dilbilgisi öğretimin-
de öğretilen kuralı, öğrenciler bir kez dahi kullanmasalar bile; “bilincin yük-
selişi” duygusuyla farkındalık bilincini geliştirdiğine inanıyorlar. Yabancı 
dilde kazanılan dilbilgisel farkındalık, belirli formlarda talimatlarla değil, sa-
dece üretilen “girdi geliştirme”nin ortaya çıkarabileceği anlam odaklı bilgi gi-
rişiyle yapılan işlemlerin özelliklerinin kavranmasıyla öğrenilebilir. 

Bazı araştırmacılar, dilbilgisinin yine hedef dilin dilbilgisi niteliğiyle 
öğreniminin de ayrıca iletişimsel girdi sağlamaya hizmet edebileceğine 
dikkat çekerler. Ancak dilbilgisinin bu nitelikte bir işlevi yüklenebilmesi 
için öğrencilerin kuralları özümsemesi gerektiğini de şart koşarlar.4 Bu 
özellikler edinilerek bir yabancı dilin iletişimsel kullanımının az olması, 
öğretim hedeflerinin eksik kalmasından kaynaklanan bir durumdur. Bu 
nedenle, örgün eğitim kurumlarında geliştirilen dilbilgisi yapılarının öğ-
renciler için daha anlamlı ve uygulanabilir yapılarak daha kolay içselleş-
tirilebileceği kabul edilir. Dilbilgisi öğretiminin akıl, ruh ve dilbilim te-
melleriyle biçimlendirilmesini gerektiren bu görüşe göre dilbilgisi öğreti-
mi şu iki temel özelliği taşıması gerekir: 

1. Dilbilgisi sistemin açık veya nedenlerini açıklayıcı bilgisi: He-
def dilin alıştırmalar yoluyla dilbilgisi kuralları ve biçimleri hakkında bi-
linçli saklı ya da uygulamayla geliştirilmiş bilgiler edinilmelidir. 

2. Dilbilgisi bilinçaltı anlam odaklı sistem bilgisi: Hedef dil siste-
minin bilinçsizce anlam odaklı iletişim eylemleri yoluyla geliştirilmesine 
hizmet eden ve dili konuşmayı sağlayan bir yetenektir. 

İletişimsel yöntem, yabancı dil edinimini öğrencilerin kendi sezgisel 
“doğruluk” yetilerinin gelişmesi için aşırı girdiye maruz kalmasıyla dene-
yim kazanmaları olarak görür. Buna karşın dilbilim araştırmacıları, yön-
tembilimcileri ve uygulayıcıları dilbilgisel yetkinlik için maksatlı öğreti-
min zorunlu olduğunu ifade ederler.5 Öğrencilerin bu ihtiyacı dilbilgisi 
formlarını edinmeleri için ayrıca bilinçlendirme faaliyetleri yapılması ve 
dilbilgisi kurallarına karşı farkındalık bilincinin oluşumuna destek veril-
mesi ve teşvik edilmesi gerekir. 

Dil sistemleri son derece karmaşık bir düzlemde çok birleşenli işler-
ler. Dilbilgisi; sesbilim, kelime bilimi, sözdizimi, anlambilimi, iletişim or-
tamı gerçeklerine uygun dilsel üretim ve dili konuşan toplumun sosyo-
kültürel yapısı gibi çok sayıda özelliklerin aynı anda görevleriyle bilinme-
si gerekir. Tüm bu bileşenlerin birlikte çözümünde bilinç altına egemen 
olan iyi bir dilbilgisi becerisinin gerekliliği tartışmasızdır. Ancak bir ya-
bancı dilin, dilbilgisinin öğretiminde diller arasındaki, öğrenenler arasın-
                                                           
4 Eli Hinkel - Sandra Fotos, New Perspectives On Grammar Teaching in Second Language 
Classrooms ESL and Applied Linguistics Professional Series, Lawrence Erlbaum Associates, 
Inc., 2002. 
5 H.D. Brown, Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy, Engle-
wood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1994. 
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daki farkların, öğrenme durumları, türleri ve ulaşmak istenen hedefe uy-
gun bir öğretim yolunun belirlenmesi de öğretimin bir başka gereğidir. 

3. Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi ve Doğrudan Dil Öğretimi 

Doğal yollardan dil öğrenmenin sağladığı iletişimsel doğruluk güveni-
ne eşdeğer bir güvenin yabancı dilde de sağlanması gerekir. Bu güveni 
sağlamanın tek yolu, yabancı dilin dilbilgisini açık maksatlı öğretmektir. 
Nitelikli dilbilgisi bilmenin iletişimde özgüven sağlama gibi olumlu bir 
görevi vardır. Yani hedef dilin dilbilgisini çok iyi bilen öğrenci, hedef dili 
endişesiz ve yetkin bir biçimde kullanır. Dilin yapıları, sözlü iletişim ve 
yazılı metin çözümüyle ilgili çalışmalarda kendisini rahat hisseder. 

Geçmişe göre günümüzde artık dilbilgisinin iletişimi etkileme biçimi 
daha iyi biliniyor. Düzenli görevler yapan kurallardan oluşan temel bir 
niteliği olan dilbilgisi, kendi özgün yapısının daha iyi bilinmesiyle daha 
verimli öğretimini de mümkündür. Sözlü ya da yazılı iletişimde dilbilgisi-
nin etkisiyle ilgili yapılan araştırma ve deneysel çalışmalar, öğrencilerin 
ihtiyaçlarına hizmet eden ve sözlü yapılan yazılı dil analizleri, konuşma 
ve dilin temel niteliği olan dilbilgisi kurallarının öğretiminin zorunlu ol-
duğunu belirlemiştir. Pek çok farklı düzeylerde sınıf içi uygulama araş-
tırma ve teknikler de, en iyi dilsel yeterliliğin dilbilgisi öğretimi içeren 
yaklaşımlar olduğu da belirlenmiştir.6 

Dil yapılarının içeriksel ve yapısal kullanımı birlikte incelenerek yapıyla 
anlam arasındaki bağlantıları dilbilgisi analizleriyle belirlenir. Analizler, ko-
nuşma veya yazılı metinlerin içinde çeşitli etkileşimsel anlamların nasıl ifa-
de edildiğine ışık tutar. Dilbilgisi analizleri, yazılı ve sözlü ifadelerin dilbilgisi 
yapılarını öğretme ve öğrenmede pratik bir yol da sağlar. Öğrenciler, iletişim 
bağlamlarıyla dilbilgisi arasındaki etkileşimin nasıl olduğunu, anlam ile söy-
lem arasındaki ilişkiyi sosyo-linguistik özelliklerine bağlı kalarak, anadil ya-
pılarıyla karşılaştırdıklarında değişim nasıl olduğunu fark ederler. Ancak 
sözlü ve yazılı dil incelemesi yapılabilmesi ve anlaşılır olması için dilbilgisinin, 
öğrencilerin dilsel düzenliliklerle ilgili iç görü elde etmiş olmaları gerekir. 

Dilbilgisel yapıların açıklanmasıyla yabancı dilin, dilbilgisinin öğreti-
mi, dilin genel yapısı hakkında öğrenciyi bilgilendirir. Dilbilgisi analizleri 
çoğu zaman iletişim etkinliklerinde kullanılacak yapıların oluşumunda 
kilit rol oynar. Örneğin yan cümlelerin öğretimi, anlamlarına uygun kul-
lanımını, niteliklerini, türleriyle ilgili bilgileri öğrenciler, öğretmenler ve 
ders aracı yazarları için bir ölçü oluşturabilir. Analiz anlaşmaları öğret-
menler, öğretim programları ve ders kitabı yazarları için eğitimin odakla-
rını belirlemeye yardımcı olabilir. 

Deneysel araştırmalar, doğal yollarla öğrenilen anadil ile dilbilgisi yo-
luyla öğrenilen bir yabancı dilin, farklı mantık sistemiyle kullanıldığını 
                                                           
6 D. Biber, Variation Across Sprtih Andwriting, Cambridge, UK; Cambridge University Pres, 1998. 
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belirlemiştir. Bunun için anadilleri farklı olanlar, yabancı bir dili öğrenir-
ken, dilbilgisi gelişimi de farklı olur. Bir yabancı dili öğrenenler, farklı 
yaşlarda olursa yabancı dilin dilbilgisini öğrenmeleri de farklılık gösterir. 
Aynı şekilde farklı müktesebatlı yabancı dil öğrencilerinin öğrenimi de 
farklı olur. Bir dili öğrenenler doğal olarak meydana gelen dilbilgisiyle ilgili 
düşünceleri farklı şekillerde ortaya koydukları ve farklı ortamlarda dilin 
kullanımına tahsis ettiklerini belirlemiştir. Bunun için uygulamalı dilbi-
lim, öğretim araçlarının etkinliğini arttırmak için bulguların zenginliğine 
göre öğretmen ve yöntembilimcilere teknik bir ortam oluşturmaya çalışır.7 

4. Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisinin Yeri 

Dilbilgisi öğretim ve öğrenimi, öğrencinin hedef dilin sözdizimsel siste-
mini içselleştirerek yetkinlikte ve doğrulukta gelişmesini kolaylaştıracak 
akıcılık gelişimiyle başlamalıdır. İletişimsel ve etkileşimsel etkinlikler yo-
luyla öğrencilerin öğrendikleri biçim üzerine kesin dilbilgisi kuralarının 
yerleştirilmesi gerekir. Öğretimle ilgili müfredat, kitaplar ve görev plânla-
rı gibi araçların tümü sağlıklı dilbilgisi kurallarını güçlü bir biçimde tem-
sil edilebilecek biçimde düzenlenmelidir. Sınıf etkinliklerinin etrafında 
odaklandığı faaliyetlerin tümü etkili dilbilgisel kullanıma hizmet edecek 
nitelikte düzenlenmelidir. Bunlar; öğretmen ile öğrenci, öğrenci ile görev 
arasındaki dilbilgisel yoğun öğretim maksadıyla etkileşimsel olarak bir-
birini desteklemesi gerekir. 

Öğretmenler, dilbilgisi öğretimini ilgi çekici faaliyetlerle öğrencinin 
şahsıyla kişiselleştirir, başarı odaklı faaliyetlerle katılımcı öğrenmeyle 
dilbilgisi yeteneklerini geliştirebilirler. Aslında katılımcı dilbilgisi öğreni-
mi için kesin bağlı kalınması gereken özel öğretim yöntemlerinden daha 
çok her fırsatın maksada uygun hale getirilerek değerlendirilmesi daha 
etkili olur. Dilbilgisi öğretimine bu işlevleri kazandırma öğretmenler, öğ-
retmen eğitimcileri, yöntembilimciler için en sıkıntılı konulardan biridir. 

Bir yandan yabancı dil öğretiminde dilbilgisi öğretimine karşı şiddetli 
sakındırmaya karşı, İngilizce uzman dil eğitiminin dünya çapında en 
önemli dayanaklarından birinin hala dilbilgisi olması, dilbilgisine karşı 
olumsuz tutumların yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Öyle 
ki; İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten önde gelen tüm kurumların öğ-
retim kitapları ve yayın listelerinde dilbilgisi kitapları en başta gelmekte 
ve en çok satan kitaplar arasında yer almaya devam etmektedir. 

Dilbilgisi-Çeviri yöntemi, tüm aleyhte tutumlara rağmen hala pek çok 
ülkede yabancı dil öğretim yöntemi olarak kullanılmakta, hatta yabancı 
dil öğretiminin çekirdeğini oluşturmaktadır. Bugün gelinen noktada, dil-
bilgisi ve çeviri çalışmaları olmaksızın yabancı dil öğretim uygulamaları-
                                                           
7 Eli Hinkel - Sandra Fotos, New Perspectives On Grammar Teaching in Second Language 
Classrooms ESL and Applied Linguistics Professional Series, Lawrence Erlbaum Associates, 
Inc., 2002. 
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nın başarısız olacağı açıktır. Bu zorunluluktan dolayı dilbilgisine en kar-
şı yöntemlerde dahi dilbilgisi öğretimiyle ilgili yeniden bir yumuşama 
başlamıştır. 

5. Dilbilgisi-Çeviri Öğretiminin Zamanlaması 

Geleneksel yaklaşımlar dilbilgisi öğretiminin, dil öğretimin ilk başlangıç 
aşamasında yapılması gerektiği yönündedir. Ancak bu uygulama öğrenme 
alışkanlığı oluşumuyla ilgili davranışçı öğrenme kuramı kaynaklı olduğu 
için eleştirilmiştir. Dilbilgisi dilsel yeteneklerle iç içe yoğrulmuş bir biçim-
de öğretilmelidir. Öğretimin başından itibaren aşamalı ve dilbilgisi kuralla-
rı tam öğretilirse, öğrenciler daha sonra yanlışları unutma, doğrularını öğ-
renmek zorunda kalarak emek ve zaman harcamazlar. Bu yol, yabancı dil 
edinim teorileri tarafından desteklenmese de dilsel “hata, günah gibi sira-
yet edicidir, her ne pahasına olursa onun sinmesinden kaçınılmalıdır.”8 

Günümüz yabancı dil eğitiminde yaygın karşılaşılan hatalar, dil öğre-
nim süreçlerinin hem doğal hem de kaçınılmaz bir sonucu olarak kabul 
edildiğinden önemsenmez. Bunun için artık dilsel hataları önleme mak-
satlı dilbilgisi öğretiminin teorik bir dayanağı da kalmamıştır. Ancak ya-
bancı dil öğretiminde hataların aşırı toleransla karşılanması, alışkanlık 
oluşturmasına sebep olmaktadır. Bir dili anadil olarak öğrenen ve bilinç-
altında dilin doğruluk sistemi olanların dahi zaman zaman dilsel hatala-
rını doğrulama aracı olarak kullandıkları dilbilgisinin, bu niteliklerden 
yoksun ve yabancı dil olarak öğrendiği için her an doğrulama düzeneğine 
sahip biri için gereksiz görmek zaten pek doğru olamaz. Bunun için dil-
bilgisiyle ilgili tartışmalar, gereksizliğinden daha çok öğretim biçimi ve 
zamanlamasıyla ilgilidir. 

6. Görev Odaklı Dilbilgisi-Çeviri Öğretimi 

Dilbilgisi-Çeviri yöntemi, öğrencilere yapısal olarak dili doğru kullan-
ma yeteneği kazandırmasına rağmen, genellikle gerçek iletişimde kullan-
ma yeteneği eksik öğrenciler yetiştirmekle eleştirilir. Hedef dilin dilbilgisi 
kurallarını, kelime ve diğer bilgilerin tekrar ve ezberlenmesiyle öğrenimi, 
konuşma, okuma ve yazmada en küçük bir hatanın dahi hemen düzeltil-
mesi gibi yapısal öğretim yaklaşımları belirgin özelliklerdir. Bu özellikleri 
de eleştirilen Dilbilgisi-Çeviri, dil öğretiminde son yıllarda tamamen ba-
şarısız işlemi görmesine neden olmuştur. 

Ancak dilbilgisi odaklı öğretimin araştırma bulgularıyla yabancı dil 
öğretiminde dilbilgisinin gerekliliği açıkça ispatlanmış ve dil öğretiminde; 
“Sunma, Uygulama ve Üretim” (Presentation, Practice and Production, PPP) 
yaklaşımının temelini oluşturan teori geçerliliğini yitirmiştir. Belirli bir 
biçim üzerinde aşırı odaklanmanın neden olduğu öğrenme ve otomatik-
                                                           
8 B. Brooks, Language and Language Learning, New York, Harcourt Brace and World, 1960. 
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leşme, yani öğrencilerin öğretilen şeyi sırayla öğretildiği için öğrendikle-
riyle ilgili inanç artık dilbilim ve psikoloji için çok güvenilir değildir.9 

Dilbilgisel bilgilerin zayıf kaldığı uygulamaların güçlendirilmesi için 
Asya ülkeleri devlet okullarında geçerli eğilim, öğretim yöntembilim türü-
nü belirleme ve gelişimini sağlama maksatlı yapılan girişimler, dil öğreti-
minin bir birleşeni olarak dil incelemelerini şu esaslara dayandırılması 
gereğini ortaya koymuştur: 

1. Dilsel Yapılar: Fonetik, diksiyon, yapıbilim, biçimbilim, sözdizimi, 
anlambilim gibi dili oluşturan tüm yapısal birimlerin ihtiyaçlar ölçüsün-
de bilinmesi gerekir. 

2. Durumsal Müktesebatlar: Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce ve-
ya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, anlamını, de-
ğerini belirleyen birim veya birimler bütününün kavranması gerekir. Bir sö-
zün gelişi, sözün önü arkası, bağlamı, olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsüyle 
bağlantısı, kısaca her yapının hem görüntüsel, hem de anlamsal bir bütün-
lüğü vardır ve bunun sağlanması dil öğretiminin ayrılmaz bir parçasıdır. 

3. İletişimsel Uygulamalar: Dil öğretimi, iletişimle bütünleşen bir 
yapıda anlamlı olur. İletişim, dilin yapısal ve anlamsal öğelerinin ötesin-
de nitelikler taşır. Sözün nerede söylendiği, kim tarafından söylendiği, ne 
zaman, ne biçimde, neden, nasıl jest mimik ve vücut dili kullanılarak 
söylendiği de önemlidir. Zaten “iletişimsel işlev” ya da dilin temel “hedefi” 
de budur. 

Yabancı dil öğretiminde dilbilgisine odaklanama, öğrenimin şu farklı 
basamaklı öğrenme süreci içinde olmasını gerektirir: 

1. Girdi: Dilsel üretime esas oluşturacak bilgi, dil kullanımını gerçek-
leştirmeye yardımcı olan güç ve araçların birleşimi, iletişim hazırlıklarıdır. 

2. İdrak: Edinilmiş bilgileri öğrencinin kendi öz malı durumuna getir-
mesi, özümsemesi ve kendi üslûbuna benzer bir hala getirmesidir. 

3. Edinim: Öğrencinin edinilen bilgileri kendi mülkü haline getirdik-
ten sonra dilediği gibi üzerinde tasarruf yaparak kullanmasıdır. 

4. Erişim: Edinilen bilgileri her zaman hakkıyla kullanıma açılma ye-
teneğini kazanma, gerektiğinde bilgilere kolayca ulaşma, anadil ile hedef 
dil arasında kolayca bilgi ve kullanım geçişleri yapabilme becerisini ka-
zanmaktır. 

5. Çıktı: Bu basamağa kadar yapılan işlemlerden elde edilen ürün, 
dilsel üretim maksatlı ortaya çıkan iletişimsel sonuçlardır. 

Yabancı dilin edinim ve kullanım süreci olan bu beş işlemin omurga-
sını dilbilgisi oluşturur. Bunun için hedef dilin öğretiminde, biçimin öğ-
retimine odaklanan bir yöntemin izlenmesi gerekir. Bu ilkeler, aynı za-
manda genel anlamda dilsel iletişim öğretiminin de parçaları sayılır. 
                                                           
9 Eli Hinkel - Sandra Fotos, New Perspectives On Grammar Teaching in Second Language 
Classrooms ESL and Applied Linguistics Professional Series, Lawrence Erlbaum Associates, 
Inc., 2002. 
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Öğrenci, öğrenimin her işleminde dilbilgisinden mutlaka yararlanır. Yapısal 
işlemler için uygun kelime seçimi, morfoloji bilgisine, cümle dizimi işlemleri için 
sözdizimi bilgisine gerek vardır. Doğru yapılı, anlamlı anlatımlı iletişim ancak 
yeterli dilbilgisi bilgisiyle başarılabileceğinden öğretimi de kaçınılmazdır. 

Sonuç ve Öneri 

Dilbilgisi-Çeviri her zaman iletişim görevinin ayrılmaz bir parçasıdır 
ve ondan soyutlanan anlamlı bir iletişim etkinliğinin olması mümkün 
değildir. Dilbilgisi-Çevirinin yabancı dil öğretiminde odak bir görevi var-
dır ve yabancı dil öğretiminin bu çerçevede biçimlenmesi zorunludur. 
Vazgeçilemez niteliği sebebiyle determinist dilbilgisi, yüzyıllardır yabancı 
dil öğretiminde kullanılmış ve kullanımı devam etmektedir. 

Geleneksel dilbilgisi dilin; daha soyut mükemmel bir sistem olması için 
daha çok, her dilin kendi eski yazılı metinlerinden kuralların süzülmesi ve 
dilin temel birimi özelliğini taşıyan cümlenin çözümlenerek insan davranış-
larına odak şeklinde sistemleşmesiyle oluşan kurallar dizisidir. Bu sistemin 
öğretimiyle ilgili problemler, onun yok sayılmasıyla çözülememiş bilâkis art-
mıştır. Öyleyse çözüm dilbilgisinin programlarda nasıl yer alıp öğretileceği-
nin belirlenmesindedir. Hacı Mehmet Zihni Efendinin: “Sözde dilbilgisi, ye-
mekte tuz gibidir”10 ölçüsüyle dilbilgisi öğretilirse ne yokluğu ne de varlığı 
problem olur. Dilbilgisi öğretimine karşı çıkma yerine bu ölçülü yaklaşım 
problemin çözümüne önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. 
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Öz 

Bu çalışmanın konusu tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin etimoloji çalış-

malarının nasıl olması gerektiğidir. Bu yüzden bu araştırmada sahanın te-

mel etimolojik eserlerinde uygulanan yöntemler incelendikten sonra, genel 

dilbilim, anlambilim ve karşılaştırmalı dilbilimin verileri yardımı ile sistema-

tik bir etimolojik yöntem denemesi bir kelime üzerinde yapılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Tarihi Türk Lehçeleri, Çağdaş Türk Lehçeleri, 

Etimoloji, Dilbilim. 

Abstract 

A Methodical Linguistic Essay About the Etymological Works 

of Historical and Contemporary Turkish Studies 

The topic of this work is how to carry out an etymological research in-

to historical and contemporary Turkish language. Therefore, the methods 

applied in this research area will be examined and a systematical etymo-

logical method will be applied to a word with the help of general linguis-

tics, semantics and comparative linguistics. 

Key words: Historical Turkish, Contemporary Turkish, Etymology, Linguistics. 

Giriş 

Etimoloji dilbilimin en önemli çalışma alanlarından biridir. Her bilim 
gibi dilbilim de yasalara sahiptir. Bir dildeki kelimelerin etimolojileri üzeri-
                                                           
* Fatih Vatan Lisesi İngilizce ve Rusça Öğretmeni. 
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ne yapılan çalışmalarda şüphesiz söz konusu yasalar dikkate alınmalıdır, 
ayrıca morfolojik, semantik ve özellikle de fonetik kurallar çok önemlidir. 
Söz konusu çalışmalar sayesinde dildeki kelimelerin kökü, kökeni, alıntı 
veya verinti kelime olma durumu, tarihî ve çağdaş lehçelerdeki şekilleri, 
dilin tarihi, kelime hazinesi, ses ve yapısal özellikleri tespit edilebilir. 

Dilbilim, kültür kelimeleri ile temel kelimeleri ayırır. G. Doerfer, kültür ke-
limelerini belli bir kültüre özgü kavramları gösterir biçiminde açıklar: uçak, 
padişah gibi. Adı geçen bilim adamı temel kelimeleri ise belli bir kültüre bağlı 
değildir ve bütün insanlarda ortak olan kavramları gösterir biçiminde açıklar: 
işitmek, görmek, bir, iki, üç, el, ayak gibi.1 Genel dilbilimin verilerine göre yapı-
lan etimoloji çalışmaları sayesinde kültür kelimeleri ve temel kelimeler ayrımı 
da daha kolay yapılacaktır. İki kelime grubunu ayırmak sayesinde de dillerin 
akrabalığı sorunu üzerinde önemli bilgiler elde edilebilir. 

Türk dilinin çeşitli lehçeleri ve Türkiye Türkçesi üzerine yapılan eti-
moloji çalışmaları gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle 19., 20. ve 21. yüz-
yıllarda yurt dışında Eski Türkçe, Orta Türkçe ve çağdaş Türk lehçeleri-
nin, yurt içinde ise Türkiye Türkçesi ve civarında kullanılan kelimelerin 
etimolojik sözlükleri yayımlanmıştır. Bu eserler sayesinde Ana Türkçe2, 
Eski Türkçe ve İslâmi Orta Asya Türk Edebî Dili’nin3 özellikleri daha faz-
la aydınlatılacaktır. Türkçenin etimolojisi ile ilgili yurt dışında yayımla-
nan eserler çoğunlukla Rusça, Almanca, Fransızca, Macarca ve İngilizce-
dir. Yabancı dilde yayımlanan bu eserleri iyi değerlendirebilmek için bir-
den fazla dil bilmek gereklidir. Bu yüzden ülkemizdeki araştırıcıların 
önemli bir bölümü söz konusu eserlerden yeterince yararlanamamakta-
dır. Dilbilimsel yöntemler ile sahanın uzmanları tarafından hazırlanmış 
kapsamlı bir Türkiye Türkçesi etimolojik sözlük ihtiyacı acildir. Daha 
sonra da tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin etimolojik sözlüğü yazın dili 
olarak kesintisiz gelen Türkiye Türkçesi ile hazırlanmalıdır. Türk Cum-
huriyetlerindeki saha uzmanları tarafından söz konusu etimolojik sözlük 
diğer çağdaş Türk lehçelerine de çevrilebilir. Bu sayede gelecek nesilleri-
miz engin Türk kültürü ve tarihini hakkıyla tanıyıp bilinçlendikten sonra 
dilimiz daha da gelişecek, Türk Cumhuriyetleri ve Türk Halkları daha da 
yakınlaşacaktır. 

1. Bir Etimoloji Araştırmasındaki Madde Başları ve Anlamları 

Etimoloji çalışmalarında madde başlarının gösterildiği sistem çok 
önemlidir. Şimdiye dek yapılan sahanın temel çalışmalarından EDPT’de 
                                                           
1 Gerhard Doerfer, “Temel Sözcükler ve Altay Dilleri Sorunu”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Yıllığı Belleten, Ankara 1980-1981, s. 1-16. 
2 Bk. Osman Nedim Tuna, “Sümerce-Eski Türkçe”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
139, s.41-47, İstanbul 2002. 
3 Bk. Janos Eckmann, “İslâmi Orta Asya Türk Edebî Dilinin Özellikleri”, Türk Dünyası Araş-
tırmaları Dergisi, Sayı: 57, s.193-201, İstanbul 1988. 
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madde başları, varsa, en eski şekli ile, fonetik, morfolojik, ötümlü ve 
ötümsüz ünsüz ayrımı yapılmadan hece düzenine göre özgün bir yöntem 
ile gösterilmiştir.4 Latin harflerini esas alan uluslararası bir transkripsi-
yon sistemi kullanılmıştır. Aranan kelimeyi tespit ederken bu sözlükte 
kullanılan sistem, okuyucular açısından zorluk çıkarabilir. Madde başı 
olan kelimenin bazen hemen yanına geleneksel sözlüklerde olduğu gibi 
incelenen kelimenin İngilizce anlamı, bazen de kelimeden hemen sonra 
kelimenin türü ve yapısı hakkında bilgi verilmiştir. OSTN’de ise ünlü ve 
ünsüz harf ayrımına göre madde başları yer almıştır.5 Leksika6 ve 
VEWT’de7 madde başları, varsa, Eski Türkçe kelimeler ile, mümkün ise 
Ana Türkçedeki şekli ile uluslararası transkripsiyon sistemine göre gös-
terilmiş ve hemen yanında anlamları verilmiştir. 

TDES8, KBS9, TETT10, VEWT, ESTYA11 (bu eser ciltler halinde Kiril al-
fabesinde yer alan harflerin sırasına göre bir transkripsiyon sistemi ile 
madde başlarını en eski şekli ile vermeye çalışmıştır, ayrıca eserde Arap 
ve Latin alfabeleri ile yazılmış örnekler de bulunur) DTS12 ve ÇES13 adlı 
etimolojik sözlüklerde madde başları alfabetik sıraya göre verilmiştir. İn-
celenen kelimenin hemen yanında anlamı yer alır. Madde başları TDES, 
TETT ve KBS’de Türkiye Türkçesi Alfabesi’ne, DTS’de uluslararası trans-
kripsiyon alfabesine; ESTYA, ÇES ve OSTN’de ise Kiril alfabesine göre 
gösterilmiştir, ESTYA’da ayrıca uluslararası bir transkripsiyon sistemi de 
kullanılmıştır. 

Bir etimoloji çalışmasında madde başları uluslararası bir transkripsi-
yon sistemine göre verilir ise, araştırmacılar ve konuya ilgi duyanlar ça-
lışmadan daha kolay biçimde faydalanır. Eski ve Orta Türkçe üzerine 
olan etimoloji çalışmalarında madde başları konulara göre verildiğinde 
(bitki, hayvan, giyim-kuşam adları v.b. gibi) aranan kelimeyi bulması ko-
lay olur. Türkiye Türkçesi ile yapılan etimoloji çalışmalarında ise madde 
                                                           
4 Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish, Oxford 
1972, The Clarendon Press. 
5 Wilhelm Radloff, Opıyt Clovarya Tyurskih Nareçiy, Sanktpeterburg 1893, Nauka. 
6 Ekrem Tenişev, v.d., Sravnitel’no-İstoriçeskaya Grammatika Tyurskih Yazıkov-Leksika, 
Moskva 1997, Nauka. 
7 Martti Räsänen, Versuch eines Etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen, Helsinki 
1969; II Wortregister, 1971. 
8 Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Bizim Büro Basım Evi, Ankara 1999. 
9 Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, TDK, 
Ankara 2007. 
10 Andreas Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati, Simurg Yayınları, c.1. (A-E), 
İstanbul 2002. 
11 A.V. Sevortyan, Etimologiçeskiy Slovar’ Tyurkskih Yazıkov, Obşetyurkskiye i Mejtyurkski-
ye Osnovı na Bukvu “b”, Nauka, c. 2, Moskva 1978. 
12 V.M. Nadelyayev, v.d., Drevnetyurskiy Slovar’, Nauka, Leningrad 1969. 
13 M.R. Fedotov, Etimologiçeskiy Slovar’ Çuvaşskogo Yazıka, Çuvaşskiy Gosudarstvennıy 
Universitet, Çeboksarı 1996. 
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başları Latin harflerine dayanan uluslararası bir transkripsiyon sistemi-
ne göre verilmelidir. Bu çalışmaya göre, madde başları incelenen kelime-
nin varsa Eski Türkçedeki şekli ile yazılmalı, hemen yanında Türkiye 
Türkçesi, Latince, İngilizce, Almanca, Rusça ve Fransızcadaki karşılıkları 
belirtilmelidir. Ayrıca madde başlarının hemen yanında sinonimlerinin 
de yer alması çok yararlıdır. 

1.1. Araştırmadaki Maddelerin Tarihî ve Çağdaş Türk  
       Lehçelerindeki Karşılıkları 

EDPT, VEWT ve ayrıntılı olarak Leksika’da incelenen kelimenin sırası 
ile tarihî ve çağdaş Türk lehçelerindeki karşılığı gösterilmiştir. TETT’de 
kelimenin hangi dilden alıntılandığı veya hangi tarihî Türkçe dönemine 
ait olduğu gösterilmiştir. DTS’de incelenen kelimenin örnek cümleler ile 
yalnızca hangi eski eserlerde geçtiği, ÇES’de ise çağdaş Türk lehçelerin-
deki karşılıkları verilmiştir. KBS, yalnızca kelimelerin hangi tarihî dö-
nemlerde geçtiği gösterilmiş, tarihî ve çağdaş Türk lehçelerindeki karşı-
lıkları verilmemiştir. ESTYA (burada tarihî Türk lehçelerindeki şekiller 
çok sınırlı olarak verilmiştir), İRLTYA ve TDES’te incelenen kelimelerin 
çağdaş Türk lehçelerindeki şekilleri verilmiştir. Tarihî Türk lehçelerine 
ise sadece dönem olarak İRLTYA ve TDES’te değinilmiştir. 

Etimoloji araştırmalarında uygulanan en önemli yöntemlerden biri in-
celenen kelimenin tarihî ve çağdaş lehçelerdeki karşılıklarının gösteril-
mesidir. Bu sayede karşılaştırmalı metodun ışığında incelenen kelime 
için fonetik ve semantik açılardan veriler elde etmek mümkün olur. Bu 
araştırmaya göre, önce kelimenin geçtiği tarihî Türk lehçeleri alıntılan-
dıkları eserler ile art zamanlı olarak verilmelidir, daha sonra da incele-
nen kelimenin çağdaş Türk lehçelerindeki karşılıkları yazılmalıdır. G. 
Doerfer’in de belirttiği gibi, Hakas, Yakut, Çuvaş, Türkmen ve Halaç 
Türkçesi’ndeki biçimler titizlikle gösterilmelidir. Çünkü söz konusu Türk 
lehçeleri, Ana Türkçedeki bazı özellikleri günümüzde de korurlar.14 

1.2. İncelenen Kelimenin Anlambilime Göre Açıklanması 

Anlambilimin kullandığı yöntemler günümüzde çok ilerlemiştir ve 
çeşitli araştırmalarda uygulaması yaygındır. Özellikle bir kelimenin 
farklı dönemlerde geçirdiği anlamsal değişmeler ve anlambilimi birimle-
rinin analizi, etimoloji çalışmalarında büyük önem taşır. Aynı anlam 
alanına ait birimler birbirinden ayırt edici anlam birimleri yardımı ile 
ayrılırlar: boğa kelimesi öküz kelimesinden “damızlık”, öküz kelimesi 
ise boğa kelimesinden “iğdiş” en küçük anlam birimcikleri yardımı ile 
ayrılır. 
                                                           
14 G. Doerfer, “Türkçenin İdeal Bir Etimolojik Sözlüğünün Nasıl Olması Gerektiği Hakkında 
Düşünceler”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, çeviren: İlhan Çeneli, C. XLVIII, S. 369, Ağus-
tos-Eylül 1984. 
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EDPT, TETT, DTS, VEWT, ÇES, KBS ve OSTN adlı çalışmalarda ince-
lenen kelimelerin anlamları verilmiştir. ESTYA’da ise anlam bölümü da-
ha ayrıntılı olarak yer almıştır. Yapısal anlambilimi ve anlambilimsel art 
zamanlı yöntemleri, kelimelerin anlam açısından incelenmesinde de uy-
gulayan çalışmalar İRLTYA ve Leksikadır. Söz konusu çalışmalarda keli-
melerin semantik gelişimi titizlikle gösterilmiştir. 

Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin etimoloji çalışmalarında bir kelimenin 
Türk dilinin değişik tarihî evrelerinde taşıdığı anlam ve maruz kaldığı anlam 
gelişmeleri çok önemlidir. İncelenen kelimenin kökenini bulmak için geçirdi-
ği anlam ve şekil değişmelerinin titizlik ile incelenip saptanması gereklidir. 

1.3. İncelenen Kelimenin Etimolojik Açıklaması 

Etimoloji araştırmalarında kullanılan yukarıda adı geçen karşılaştır-
malı dilbilim ve onun karşılaştırmalı yöntemi15, filolojik araştırma yönte-
mi16, diyalekt yöntemi17 ve semantik yöntem18 incelenen kelimenin eti-
molojik açıklamasının yapılabilmesi için uygulanır. 

Yukarıda adı geçen kaynaklardan özellikle EDPT, TETS, OSTN, 
VEWT, ESTYA, İRLTYA ve LEKSİKA’da etimolojik açıklamalar ayrıntılıdır. 
Söz konusu kaynaklarda incelenen kelimelerin farklı evrelerde geçirdiği 
ses, biçim ve anlam gelişmeleri ayrıntılı biçimde gösterilmeye çalışılmış-
tır. Ayrıca etimolojisi incelenen kelimenin Ana Türkçedeki şeklinin yeni-
den yapılandırılması denemelerine de yer verilmiştir. 

1.4. İncelenen Kelime Üzerine Yapılan Eski Çalışmalar 

Tüm bilimsel araştırmaların çok önemli şartı, çalışılan konu üzerine 
olan eski çalışmaların tespit edilip verilerin değerlendirilmesidir. Tarihî 
ve çağdaş Türk lehçeleri üzerine yapılan etimoloji çalışmalarında da geç-
miş bilimsel bulgular birincil değere sahiptir. 

VEWT, EDPT, ESTYA, DTS, İRLTYA, TETS, OSTN, TDES, KBS, ÇES 
ve Leksika eski çalışmalara ayrıntılı olarak yer verip kelime üzerine çalı-
şan araştırıcıları göstermiştir. 

1.5. İncelenen Kelimenin Ana Altayca ve Dış Paralellerinin Gösterilmesi 

İncelenen kelimenin diğer dillerdeki paralelleri, kelimenin yeniden ya-
pılandırılmasında ve alıntı ya da verinti bir kelime mi olduğunun sap-
                                                           
15 Bu yöntemde aralarında dil akrabalığı ilişkisi olan diller sistematik olarak karşılaştırılır. 
Bu sayede etimolojik bakımdan incelenen kelimenin ortak Ana dilden mi geldiği yoksa alıntı 
bir kelime mi olduğu belirlenir. 
16 Filolojik araştırma yönteminde kelimenin art zamansal düzlemde geçirdiği şekil ve anlam 
değişiklikleri tespit edildikten sonra elde edilen bulgulardan sonuçlara varılmaya çalışılır. 
17 Söz konusu yöntemde incelenen kelimenin bir dilin lehçe ve ağızlarındaki değişik şekil ve 
anlamları incelenip kökeni hakkında bilgi edilmeye çalışılır. 
18 Semantik yöntemde etimologlar incelenen kelimede meydana gelen anlam değişimleri 
üzerine varsayımlar yapıp, başka dillerde de aynı anlam değişimlerinin olup olmadığını 
araştırır. 

233



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6 

tanmasında yardımcı olur. Türk dili içinse özellikle varsa Ana Altaycada-
ki karşılığı veya Altay dillerindeki dış paralelleri tespit edilmelidir. 

VEWT, ESTYA, İRLTYA, KKB ve Leksika’da incelenen kelimelerin Ana 
Altayca ve dış paralelleri daha ayrıntılı olarak yer almıştır. Eski ve Orta 
Türkçe devirlerinde Türk ve Moğol dillerinin arasında sıkı bir ilişki oldu-
ğu günümüzde bilinmektedir. Bu yüzden incelenen kelimenin varsa Mo-
ğolcadaki karşılığı gösterilmelidir. 

2. Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Geçen bugra ~ bugur  
    Kelimesi Üzerine Dilbilimsel Bir Yöntem Denemesi 

2.1. buġra ~ buġur “damızlık erkek deve; geviş getiren memelilerden, 
boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanı-
lan hayvan”.19 

Latince : camelus; İngilizce: a camel stallion; Rusça: verblyud; Alman-
ca : kamel; Fransızca: chameau 

2.2. Tarihî Türk lehçelerindeki şekilleri: Göktürkçede geçmez. Eski 
Uygur, Karahanlı, Orta Kıpçak, Çağatay Türkçesi: buġra [Leksika, 446]. 

2.3. Çağdaş Türk lehçelerindeki şekilleri: Türkiye, Türkmen, Özbek 
Türkçesi: buġra, K. Kalpak, Kazak Türkçesi: buwra, Kırgız, Tuva Türkçe-
si: buura; Nogay: bora; Gagavuz: bura; Uygur: boġra; S.Uygur: pırġa 
[Leksika, 446]. 

2.4. A.M. Şçerbak’a göre buġra şeklinden (uygun fonetik şekilde) Ka-
zak: buırşın ve Kırgız: būryın ‘erkek deve, damızlık erkek deve’ şekilleri 
oluşmuştur. buırşın ve būryın şekilleri kendi oluşumlarına göre semantik 
açıdan yaş farklarını ifade eden küçültme şekilleridir (İRLTYA, 104). 

Leksikaya göre buġurçı, hayvan besiciliği terminolojisinde kullanılan 
yaşla ilgili ça- / çı- küçültme ekine sahip olup (Türkmen : öküzçä ‘iki ya-
şındaki ufak boğa’) kelimenin anlamı ‘üç yaşındaki erkek deve’ (Kırgız 
Türkçesi’nde kullanılan şeklinin ışığında) ve de henüz “damızlık deve” 
olacak kadar büyümemiş anlamında yorumlanabilir. Kâşgarlı Mahmud 
bogra ‘deve aygırı’ olarak incelenen kelimeyi göstermiştir.20 E.V. Sevort-
yan ise buġa, buġu, buġur ve buġra şekillerinin buḳ- ‘döllemek’ fiilinden 
gelebileceğini, a-, u-, ur-, ra- unsurlarının ise fiilden isim yapan yapım 
eki olduklarını varsayım olarak belirtir bk. [ESTYA 237, C. II.]. Leksika’-
da da benzer şekilde ayrılabilen buġur ‘(büyümüş) damızlık deve’ (bu şe-
kil Azeri lehçesinde metaforik anlamında kullanılır) şeklinin gövdesi da-
ha yaygın bir şekil olan buġra ile ilişkilendirilmiş ve buġur ve buġra ara-
sındaki morfolojik ilişkide ilk şekil daha eski olarak gösterilmiştir. Çün-
kü ilk şekil vahşi hayvanlarla da semantik açıdan ilişkilidir. O halde bu-
ġur şekli buġu ile yani “erkek Avrupa musu, Sibirya geyiği, geyik isimleri” 
                                                           
19 Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, TDK, 2008. (Çevrimiçi) http//www.tdk.gov.tr/. 
20 Kâşgarlı Mahmud, Divanü Lûgat-it-Türk, TDK, 5. Baskı, Cilt 1, s. 420, Ankara 2006. 
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ile ilişkilendirilebilir ve buġu, buġur, buġra ve buḳa şekilleri (belirli varsa-
yımlarda) buġ kökünden gelir ve büyük ihtimalle av esnasında kovala-
nan çift toynaklı yabani erkek hayvanların çıkarttığı yansıma sestir. r- / 
ra- partisip şekilleri ile gövdelerin oluşturulması şüphesiz buġu şeklin-
den daha geç zamanları işaret edip, vahşi hayvan türlerinden evcil hay-
van türlerine semantik açıdan geçişi gösterir.21 

Söz konusu kelime J. Németh, G. Clauson, E.V. Sevortyan ve G. Do-
erfer’e göre Türk dilinden Moğolcaya geçmiştir. 

buġur, çocuk, sıp gibi hayvan isimleri, isimden isim yapan +a eki ile 
genişler, ancak üç heceli kelimelerde vurgusuz orta hecesi düşer. buġur-
a > buġra “deve yavrusu”; çocuk-a > çokça “domuz yavrusu”; sıp-a > sıpa 
“eşek yavrusu”, bk. [TDES, 62] ve Osman F. Sertkaya.22 

Yukarıda belirtilen görüşlerden bu araştırmada çıkartılan sonuç şu-
dur: Etimolojik yönden incelenen kelime Türkçe > Moğolca veya Moğolca 
> Türkçe kökenli olabilir. Sahanın en önemli temel eserlerinden ESTYA 
ve Leksika söz konusu kelimenin etimolojisini yapmaya çalışmıştır. 
ESTYA buk- fiil kökünü işaret ederken, Leksika buġ yansıma kökünü 
işaret eder. Yukarıda adı geçen diğer eserlerde ise incelenen kelimenin 
kökeni belirtilmemiştir. E.V. Sevortyan’ın da ifâde ettiği gibi kelime hak-
kında kesin olarak yargıya varılamamasının nedeni eldeki malzemenin 
yetersizliğidir. Söz konusu kelimenin geçtiği yeni eserler bulundukça bu 
kelimenin etimolojisini yapmak mümkün olacaktır. 

2.5. Etimolojisi üzerinde çalışanlar: E.V. Sevortyan, M. Räsänen, A. 
M. Şçerbak, S. Tezcan, G. Doerfer, G.J. Ramstedt, J. Németh, G. Clau-
son, C. Brockelmann, H. Eren; (DTS, 120), (Leksika, 446). 

2.6. Altayca proto tipleri: Moğolca : bu’ura ~ buğura [EDPT, 317]. 

Sonuç 

Sayın Hocamız Prof. Dr. Mehmet Ölmez’in de belirttiği gibi bir Türko-
log olarak etimoloji sözlüğünden söz edildiğinde aklımıza gelense, genel-
de, Türk dillerinin karşılaştırmalı, etimolojik bir sözlüğüdür. Bu sözlük, 
yukarıda da adı geçen etimoloji sözlüklerinin bir haritası, bir karışımı, 
daha doğrusu bir sentezi niteliğinde düşünülmelidir. Türk dillerinin baş-
langıcından günümüze, eksiksiz, tam bir etimoloji sözlüğü bugüne kadar 
yayımlanamamışsa da, bu konuda bir hayli yol alınmıştır.23 

Bu çalışmada, dilbilimin ışığında etimoloji çalışmalarının nasıl yapıl-
ması gerektiği üzerine bir yöntem sahanın temel eserlerinin analizi ve 
sentezi sonucunda sunulduktan sonra bir kelimede uygulanmıştır. Bun-
dan önceki çalışmalar gibi, bu çalışmanın da amacı, saha ile ilgili gele-
cekte yapılacak çalışmalara ve Türkçemize katkı sağlamaktır. 
                                                           
21 Daha ayrıntılı bilgi için bk. Leksika, 446. 
22 Kaynak Kişi: Osman Fikri Sertkaya, İstanbul Üniversitesi Eski Türk Dili Bölüm Başkanı. 
23 bk. Mehmet Ölmez, “Etimoloji Sözlükleri”, Kebikeç, s. 175-184, 1998. 
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KİTAP TANITMA 

İSTİKLÂL HARBİ’NDE ETNİK İHANET 

Alperen ÇELİK 

Necdet Sevinç, İstiklâl Harbi’nde Etnik İhanet, Bilge Oğuz Yayın-

ları, İstanbul 2011, 608 sayfa. 

Onun elindeki kalem kılıçtan daha etkili bir silah… Onun yüreğindeki 
Türklük sevdası, Türk’e hizmet aşkı her şeyin üstünde. Onu farklı kılan 
da bence bu duruşu. Hastalığına ve sıkıntılı zamanlarına denk gelmesine 
rağmen uzun uğraş ve araştırmalar sonucunda yazmış olduğu (kitabın 
kaynakçasında 203 tane farklı kitap bulunuyor ki bu eserin ne kadar 
uzun bir uğraş ve emek sonucunda ortaya çıktığının en büyük kanıtıdır) 
son kitabı “İstiklâl Harbinde Etnik İhanet” sadece bir tarih kitabı değil. 
Zaten Necdet Hoca’nın kitabın başında da belirttiği gibi, “Tarih yazmak-
tan ve tarih incelemeleri yapmaktan maksat geçmişi araştırmak değil, ge-
leceği yorumlamaktır.” Kitabı okurken sadece o günleri yaşamakla kalmı-
yorsunuz, bugün içinde yaşadığınız olaylarla karşılaştırma ve özellikle 
son zamanlarda yaşadıklarımızı yorumlama fırsatı da buluyorsunuz. Ta-
bi ki gören gözler, işiten kulaklar için. 

Necdet Sevinç kitabında, Mondros Mütarekesiyle başlayıp Büyük Ta-
arruz sonrasına kadar geçen süre içerisinde yaşanan ihanet manzarala-
rını gözler önüne seriyor. Kitabın adının “etnik ihanet” olmasından da 
anlaşılacağı üzere bu ihanetler genelde Ermeni, Rum, Kürt, Çerkez, Ar-
navut gibi bu milletin içinde beslenip karga misali bu milletin gözünü 
oymaya çalışanlarca gerçekleşiyor. Elbette bu ihanetleri cezasız kalmıyor 
ve kalmayacaktır da. Tarih boyunca Türk’ün devletsiz kaldığı, esir yaşa-
dığı olmamıştır, olmayacaktır da. Bu Türk’ün fıtratına aykırıdır. Boz-
kurt’a tasma vuramazsınız, onu çakallar, itler gibi üç-beş kemik parça-

237



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2 

sıyla kandırıp onun esaretini, bağımsızlığını elinden alamazsınız. Kitabın 
“HAZİN SONLARI” bölümünde bu ihanet şebekelerinin nasıl cezalandırıl-
dığını göreceksiniz. Cezayı Türk Milleti kesmiştir, Türk’ü koruyan Ulu 
Tanrı kesmiştir. Mütareke döneminin mandacı hainleri Türk’ün Boz-
kurt’u Mustafa Kemal’in önderliğinde kazanılan zaferden sonra İngiliz, 
İtalyan, Yunan ağabeylerine kaçmak zorunda kalmış sonra da sığındık-
ları o ülkelerde açlık-sefalet içerisinde ölüp gitmişler, kimileri aklını kay-
bedip, akıl hastanelerinde yatmış, kimi ise ne hazindir ki linç edilerek 
gereken cezayı almışlardır. 

Tam bir teslimiyet ve yok oluş anlamına gelen Mondros Mütarekesi 
sonrasında birer birer Türk topraklarını işgale başlayan Fransızlara, İn-
gilizlere, Yunanlara kalıcı olmayacakları ileri sürülerek mukavemet gös-
terilmemesi emri veren Osmanlı Hükümeti ve bu emirleri uygulayan Pa-
şa’lara, idari ve mülki amirlere inat o dönem İskenderun’da bulunan 
Mustafa Kemal Paşa “İngilizlerin İskenderun’a çıkmaları durumunda ateş 
açacağını” bildirerek karşılık vermiştir. (s. 25) 

İstanbul’u işgale gelen İngiliz subayları için Osmanlı Hükümetince 
Pera Palas ve Tokatlıyan otellerinde 80 oda ayırttırılmıştır. (s. 25) Bunlar 
da yetmiyormuşçasına küstah Fransız Amirali Amet, itilaf devletlerine ait 
orduların masraflarının karşılanmasını da isteyecek ve ne acıdır ki bu 
para Osmanlı Bankası tarafından ödenecektir. (s.29) 

İzmir’in işgali sırasında sahilde ellerinde yunan bayraklarıyla toplanıp 
“zito, zito Venizelos” diye işgalcilerin önünde diz çöküp selamlayanlar 
arasında bulunan; bugün millî ruhtan yoksun yöneticilerimizce tekrar-
dan açılması için büyük gayretler sarf edilen Heybeliada Papaz Okulu 
mezunu İzmir Metropoliti Hrisostomos hiçbir Türk evladının unutmama-
sı gereken şu konuşmayı yapar: “…Elen çocukları! Bugün ecdat toprakla-
rını fethetmekle İsa’nın en büyük mucizesini göstermiş oluyorsunuz. Bu 
uğurda ne kadar Türk kanı içerseniz o kadar sevaba girmiş olacaksınız…” 

Hrisostomos’un çağrısı maalesef karşılıksız kalmamış ve işgalin sade-
ce ilk gününde 5.284 Türk katledilmiştir. Lakin gün olur, devran döner. 
9 Eylül 1922 günü muzaffer ordu komutanı olarak İzmir’e giren Nurettin 
Paşa’yı ilk tebrik edenler arasında bu haysiyetsiz papaz Hrisostomos da 
vardır. Nurettin Paşa ise Türk kanı içmeye davet ettiği o günleri unutma-
mıştır ve papazı divan-ı harbe vereceğini söyler. Fakat papaz Nurettin 
Paşa’nın huzurundan çıkar çıkmaz meydanda toplanan halk tarafından 
paramparça edilir. 

238



Yörükler
Prof. Dr. Mehmet Eröz

1991  | 288 sayfa  |   15 TL

Vidin Türkleri
Ord. Prof. Dr. Gyula Neméth 
Çev: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel

1996   |   368 sayfa  |   17 TL

Doğu - Batı Meselesi ve 
Sultan Galiyev
Oğuz Şaban Duman
1999  |  288 sayfa  |  10 TL

Uygarlığın Yanılgısı 
Muhtar Şahanov

2002  |  226 sayfa  |   13 TL

Cengiz Han’dan Amerika’ya 
Kaçan Türkler (M.S.1233)

Ethel G. Stewart 
2000  |  490 sayfa  |   28 TL

İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü 
Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu

2003  | 104 sayfa  |   9 TL

E-Posta: tdav@turan.org Telefon:+90 212 511 10 06 | Belgegeçer:+90 212 520 53 63  
Kemalpaşa Mahallesi Bukalıdede Sokağı No: 4 Ankaravi Mehmed Efendi Medresesi Saraçhane - İSTANBUL 

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI 
YAYINLARI www.kitapcihani.com




	aras_192_kapak_06_2011
	595
	01
	02
	03_04
	05_06
	07_08

	aras_192_M_009_064_06_2011
	aras_192_M_065_092_06_2011
	aras_192_M_093_120_06_2011
	aras_192_M_121_138_06_2011
	aras_192_M_139_152_06_2011
	aras_192_M_153_159_06_2011
	160
	aras_192_M_161_194_06_2011
	aras_192_M_195_210_06_2011
	aras_192_M_211_217_06_2011
	218
	aras_192_M_219_228_06_2011
	aras_192_M_229_236_06_2011
	aras_192_M_237_238_06_2011
	239
	240



