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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.
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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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ORTAK DİL VE ALFABENİN ÖNEMİ 

Doç. Dr. Abdulvahap KARA* 

Öz 

Türk Dünyası 20 yıllık işbirliği sürecinde TÜRKSOY, TürkPA (Türkçe 

Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi), Türk Akademisi, Aksakallar 

Konseyi, Türk Ülkeleri İşbirliği Konseyi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 

gibi önemli kurumlar oluşturdu. Ancak Türk dünyasındaki işbirliğinin 

yüksek siyasi kurumlardaki anlayış, yakınlaşma ve işbirliğinin seviyesi 

maalesef Türk halkları ve aydınları arasında görülmemektedir. Başka bir 

ifadeyle, Türk dünyasının yüksek halklarındaki yakınlaşma ve işbirliği 

alt halkalara ve sivil toplum örgütlerine tam yansımamaktır. Çünkü bu-

nun sağlanması için Türk halkları arasındaki iletişimi arttırmak gereki-

yor. Bunun yolu da Türk dünyasında ortak dil ve alfabenin oluşturulma-

sından geçmektedir. 

Anahtar kelimeler: Türk Dünyası, Türkiye, Kazakistan, Türk İşbirli-

ği Konseyi, Türk Devletleri Zirve Toplantıları. 

Abstract 

The Importance of Common Language and Alphabet in the 

Process of the Cooperation in the Turkish World 

In the process of 20-year collaboration of the Turkish World had been 

created important institutions such as TURKSOY, TurkPA (Parliamentary 

Assembly of the Turkish Speaking Countries), the Turkish Academy, Co-

uncil of Aksakallar, Cooperation Council of Turkish Speaking Countries, 

Union of Turkish World Municipalities. However the high level of under-

standing, rapprochement and cooperation among the political institutions 

in the Turkish world had not been seen among Turkish intellectuals and 
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peoples. In other words, rapprochement and cooperation in high circles of 

Turkish world had not been fully reflected at the bottom circles and civil 

society organizations. It needs to improve communication among Turkish 

peoples. This is only possible with the establishment of the common lan-

guage and alphabet of the Turkish world. 

Key words: Turkish World, Turkey, Kazakhstan, Turkish Cooperation 

Council, Summit Meetings of the Turkish States. 

1991’de Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle Azerbaycan, Kazakistan, Kır-
gızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Cumhuriyetleri bağımsızlıklarına 
kavuşarak “Türk Dünyası” kavramı ortaya çıktı. Aradan geçen yirmi yıl 
zarfında Türk Cumhuriyetleri birçok sahada işbirliği geliştirdiler. Bu iş-
birliği süreci halen de devam etmektedir. 

Türk Cumhuriyetleri arasındaki en önemli ve en yüksek seviyedeki iş-
birliği Türk Cumhuriyetleri Devlet Başkanları Zirve Toplantıları olduğu 
muhakkaktır. İlk zirve toplantısı 30 Ekim 1992’de Ankara’da gerçekleşti. 
O tarihten günümüze kadar 9 zirve toplantısı daha hayata geçirildi. 
Bunları sırasıyla ifade edersek: 

1. Ankara Zirvesi, 30 Ekim 1992. 
2. İstanbul Zirvesi, 20-21 Ekim 1994. 
3. Bişkek Zirvesi, 28 Ağustos 1995. 
4. Taşkent Zirvesi, 21 Ekim 1996. 
5. Astana Zirvesi, 9 Haziran 1998. 
6. Bakü Zirvesi, 8 Nisan 2000. 
7. İstanbul Zirvesi, 26 Nisan 2001. 
8. Antalya Zirvesi, 17 Kasım 2006. 
9. Nahçıvan Zirvesi, 3 Ekim 2009. 
10. İstanbul Zirvesi, 15 Eylül 2010. 

Zirve toplantılarının on birincisinin bu sene, yani 2011 yılında Asta-
na’da yapılması bekleniyor. Bu toplantılar Türk Dünyasında siyasi, kül-
türel ve ekonomik anlamda yakınlaşmanın olmasında çok önemli rol oy-
nadı. 

Devlet Başkanları Zirve Toplantılarının dışında Türk Dünyasındaki 
işbirliği ve anlayışın pekiştirilmesinde bakanlıklar seviyesindeki toplantı-
ların da önemi büyük oldu. Mayıs 1992’de Türkçe Konuşan Ülkeler Kül-
tür Bakanlarının toplantısı İstanbul’da gerçekleşti. 19-20 Haziran 1992 
tarihinde İstanbul’da gerçekleşen toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Kültür Bakanları katıldı. Bu toplantıda ilk defa resmi ola-
rak ortak dil ve alfabe meselesi gündeme geldi. Ayrıca Türk Dünyasında 
ekonomik, siyasi ve kültürel işbirliğinin önemi tartışıldı. Milliyet gazetesi 
muhabiri Namık Koçak, Türk Dünyası Kültür Bakanlarının İstanbul’da 
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ilk defa bir araya geldiklerini, ancak birbirlerinin dillerini anlamadıkları-
na dikkati çekti. Bu sebeple toplantıda Türk Cumhuriyetlerinde konuşu-
lan Türk lehçelerindeki 300-500 kadar ortak kelimeyi tespit etmek ve 
böylece bir “Esperanto” gibi bir dil yaratma fikri gündeme geldi.1 Kültür 
Bakanlarının ikinci toplantısı 30 Kasım - 2 Aralık 1992 tarihinde Bakü’-
de yapıldı. Bakanların Almatı’da 9-14 Temmuz 1993’de gerçekleşen 
üçüncü toplantısında Türk Dünyası kültür ve sanat alanında işbirliği 
konusunda önemli bir adım atıldı ve Türk Dünyası’nın UNESCO’su gibi 
işlev görecek olan ve kısaca TÜRKSOY olarak adlandırılan Türkçe Konu-
şan Ülkeler Kültür ve Sanat Ortak Yönetimi dünyaya geldi. 

Bu tarihi anlaşmaya Azerbaycan Kültür Bakanı Polat Bülbüloğlu, Ka-
zakistan Kültür Bakanı Erkegaliy Rahmadiyev, Kırgızistan Kültür Baka-
nı Danyal Nazarmatov, Özbekistan Kültür Bakanı Zafer Hakimov, Türki-
ye Kültür Bakanı Fikri Sağlar ve Türkmenistan Kültür Bakanı Geldimu-
rat Nurmuhammedov imza attı. Daha sonra bu teşkilata gözlemci statü-
süyle Rusya Federasyonu’na bağlı Altay, Başkurdistan, Hakas, Saka (Ya-
kutya), Tataristan, Tuva ve Moldova’ya bağlı Gagavuzya ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti katıldı.2 

Türk Dünyasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla ayrıca sivil top-
lum teşkilatları ile bilim, kültür, sanat ve iş dünyasının temsilcileri de 
birçok toplantı ve etkinlikler düzenlediler. 

Bunların içinde en önemlilerinden biri “Türkçe Konuşan Devlet ve Top-
lulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayları” idi. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin önde gelen siyasi liderlerinden Alpaslan Tür-
keş’in girişimleriyle Mart 1993’te Türk Dünyasında ilk geniş çaplı kurul-
tay Antalya’da gerçekleşti. Bu daha sonra gelenekselleşti. 1993 senesin-
de Türk halklarının ulu günü Nevruz’da, yani 21-22 Mart günlerinde dü-
zenlenen bu tarihi kurultaya Balkanlardan Çin’e kadar olan coğrafyada 
yer alan tüm Türk halklarının sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, ya-
zarlar, bilim adamları ve politikacılarından oluşan 800 kişi katıldı. 

Türk halklarının birbirlerini anlaması ve işbirliğinin gelişmesinde çok 
önemli bir yere sahip bu kurultaya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan gibi bağımsız Türk Cumhuriyetle-
rinin Cumhurbaşkanları, bazı bakanlar, siyasi partilerin liderleri, bilim 
adamları ve yazarların yanı sıra Başkurdistan, Tataristan, Gagavuzya, 
Karaçay, Malkar, Dağıstan, Altay, Tuva, Hakas, Saka, Tofa, Tolga, Şor, 
Irak Türkmenleri, Bulgaristan Türkleri, Batı Trakya Türkleri, İran Türk-
leri, Suriye Türkleri gibi özerk cumhuriyetler veya Türk topluluklarının 
da temsilcileri davet edildi. Bu Türk halklarının dünya çapında tarihte 
ilk defa bir toplandılar. Uzun yıllardan beri ilişkileri kopmuş halklar ilk 
                                                           
1 Namık Koçak, “Türklere Çevirmen”, Milliyet, 20.06.1992. 
2 http://www.turksoy.org.tr/TR/belge/1-73743/tarihce.html, (Erişim: 15.04.2011). 
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defa bu kurultay ile bir araya geldiler ve kendilerinin kültürel ve siyasal 
özellikleri hakkında bilgi vermek için çalışma yaptılar. Bu çalışmalar beş 
komisyon halinde gerçekleştirildi: 

1. Dil ve Alfabe Komisyonu, 
2. Kültür Komisyonu, 
3. Eğitim ve Bilim Komisyonu, 
4. Ekonomi ve Teknoloji Komisyonu, 
5. Siyaset ve Hukuk Komisyonu.3 
Kurultayın amacı hakkında bilgi veren Düzenleme Komitesi Başkanı 

Abdulhaluk Çay temel hedeflerinin Türkçe Konuşan Ülkeler ve Topluluk-
larının temsilcilerini bir araya getirmek olduğunu söyledi. Ayrıca şunları 
ifade etti: 

“Bu kurultay Türkçe Konuşan Ülkeler ve Toplulukları arasındaki dost-

luk, kardeşlik ve işbirliğini geliştirmek, karşılıklı ilişkilerde devamlılık 

sağlamak ve bu ülkelerin bağımsızlık, demokrasi, laiklik, hukukun üs-

tünlüğü, din ve inanç özgürlüğü gibi temel değerlerin en kısa zamanda 

gelişmesine yardımcı olmak amacıyla düzenlenmektedir.”4 

İlk kurultaydan sonra da kurultaylar devam etti. Bugüne kadar 12 
kurultay gerçekleştirildi. Bunları sırasıyla sayarsak: 

1. Antalya, 21-23 Mart 1993. 
2. İzmir, 20-23 Ekim 1994. 
3. İzmir, 30 Eylül-2 Ekim 1995. 
4. Ankara, 24-26 Mart 1996. 
5. İstanbul, 11-13 Nisan 1997. 
6. Bursa, 20-22 Mart 1998. 
7. Denizli, 2-4 Ağustos 1999. 
8. Samsun, 14-25 Mart 2000. 
9. İstanbul, 21-23 Aralık 2001. 
10. Antalya, 16-18 Eylül 2006. 
11. Bakü, 17-19 Kasım 2007. 

Bu kurultaylar Türk Dünyasında bilim adamları, yazarlar, şairler, sa-
natçılar ve politikacılar arasında görüş alışverişi yapılmasında, halkların 
birbirlerini tanımasında büyük rol oynadı. 

Türk dünyasında kültür alanında yakınlaşmayı sağlayan bir diğer et-
kinlik Nevruz Şölenleriydi. 1995 yılından itibaren Türkiye’de Türk Dün-
yasının büyük bayramı Nevruz geniş çaplı kutlanmaya başlandı. O sene 
                                                           
3 “Antalya’da Türk Kurultayı”, Milliyet, 22.03.1993; “Türk Dünyasının Liderleri Antalya’da 
Buluşuyor… Türklük Kurultayı!”, Yeni Düşünce, 26.02.1993; Sebahattin Önkibar, “Türk 
Dünyası Kurultayı”, Türkiye, 18.03.1993; Fahir Armaoğlu, “Türk Birliği Büyük Bayram”, 
Tercüman, 19.03.1993. 
4 “Türk Dünyası İçin Görkemli Kurultay”, Tercüman, 15.03.1993; Serdar Alptekin, “Dostluk 
Münasebetlerini Pekiştirmesi Bekleniyor Özal Orta Asya’ya Gidiyor”, Zaman, 4.04.1993. 
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Türkiye’de Nevruz’u kutlamak üzere Türk Cumhuriyetleri Kültür Bakan-
ları davet edildi. Azerbaycan Kültür Bakanı Polat Bülbüloğlu, Kazakistan 
Kültür Bakanı Talgat Mamaşev, Kırgızistan Kültür Bakanı Çolpanbek 
Bazarbayev, Türkiye Kültür Bakanı Timuçin Savaş, Tataristan Kültür 
Bakanı Marsel Mazgazoviç, Başkurdistan Kültür Bakanı Halyaf İsmura-
tov Abant’ta bir araya gelerek dostluk ve barışın sembolü olarak Nevruz 
ateşini yaktılar. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu seneden itibaren 
Nevruz’un resmi olarak kutlanacağını ilan etti. Bilindiği gibi Türk halkla-
rının bu milli bayramı XX. yüzyılın ilk çeyreğinde çeşitli sebeplerden do-
layı kutlanamaz olmuştu. Bu bayram Orta Asya ülkelerinden 1988, Tür-
kiye’de ise 1989 yılından itibaren tekrar kutlanmaya başlandı. 

Ancak onun tüm Türk halklarının birlikte kutlamaya başlaması yu-
karıda bahsettiğimiz gibi 1995 yılında başladı. Ayrıca aynı yıl Ankara’da 
Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası Sempozyum gerçekleştirildi. Çeşit-
li Türk ülkelerinden birçok bilim adamı katıldı. Daha sonra Nevruz Sem-
pozyumları gelenekselleşti. Böyle dört sempozyum daha gerçekleştirildi. 

1. Ankara, 1995. 
2. Ankara, 1996. 
3. Elazığ, 1999. 
4. Sivas, 2001. 
5. Diyarbakır, 2002. 
Bu sempozyumlarda genelde Nevruz bayramının tarihi, kültürel özel-

likleri, onun hangi Türk halkında nasıl kutlandığı ortaya konuldu. Bu 
Nevruz Şölenlerinde sunulan bildiriler ayrıca kitap olarak basıldı.5 Bu 
faydalı bilimsel şölenler kendini geliştiremediği ve tek düzen devam ettiği 
için olsa gerek 2002 yılından sonra devam ettirilmedi. Oysa bunun yeni 
muhtevada devam etmesi yararlı olabilirdi. Mesela, Türk halklarının yeni 
yılının başı sayılan Nevruz’da yapılan bu şölenlerde geçmiş yılda Türk 
Dünyasında tüm bilim ve sanat alanlarındaki başarılar gözden geçirilip 
en önemli görülenleri ödüllendirilebilirdi. Böylece Türk Dünyasındaki 
başarılı gelişmelerden haberdar olunurdu. Bunun gelenekselleşmesi de 
hem ilginç ve hem de faydalı etkinliklerin düzenlenmesine vesile olabilir-
di. 

İşte böyle birçok çaba ve gayretlerin sonucunda günümüzde Türk 
Dünyasında TÜRKSOY, TürkPA (Türkçe Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi), Türk Akademisi, Aksakallar Konseyi, Türk Ülkeleri İşbirliği 
Konseyi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği gibi birçok teşkilatlar hayata 
geçirilmiş bulunmaktadır. 
                                                           
5 Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri (Ankara, 20-22 
Mart 1995), Ankara 1995; Türk Kültüründe Nevruz İkinci Bilgi Şöleni Bildirileri (Ankara, 19-
21 Mart 1996), Ankara 1996; Türk Dünyasında Nevruz Üçüncü Uluslararası Bilgi Şöleni 
(18-20 Mart 1999, Elazığ), Ankara 2000; Türk Dünyasında Nevruz Dördüncü Uluslararası 
Bilgi Şöleni Bildirileri (21-23 Mart 2001, Sivas), Ankara 2001; Türk Kültüründe Nevruz V. 
Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri (15-16 Mart 2002, Diyarbakır). 
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Ancak Türk dünyasındaki işbirliğinin yüksek siyasi kurumlardaki an-
layış, yakınlaşma ve işbirliğinin seviyesi maalesef Türk halkları ve aydın-
ları arasında görülmemektedir. Başka bir ifadeyle, Türk dünyasının yük-
sek halklarındaki yakınlaşma ve işbirliği alt halkalarda ve sivil toplum 
örgütlerinde oluşmamıştır. 

Bunun çok çeşitli sebepleri olabilir. Ancak en önemlisinin dilsel an-
laşma araçlarının yetersizliğidir diyebiliriz. Bu sebeple Türk ülkelerinin 
ekonomik, siyasi ve hatta kültürel toplantıları genelde Türkçeden başka 
dillerde, İngilizce ve Rusça gerçekleştirilmekte veya simultane çevirmen-
ler kullanma ihtiyacı duyulmaktadır. Bu durum dikkate alındığında, 
Türk hakları arasındaki işbirliğini güçlendirmek için dilde ve fikirde bir-
liğini sağlamanın gerekli olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Bunun için özellikle alfabe birliği çok elzem görünmektedir. Fakat 
Türk dünyasının uzun yıllardan sonra tekrar birbirleriyle kavuşmaları-
nın üzerinden 20 yıl kadar zaman geçmesine rağmen alfabe meselesinde 
somut adımların atılmadığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Türk dünyası-
nın dil bilginleri bu meselenin önemini daha başlangıçta anlamışlar ve 
daha Sovyetler Birliği dağılmadan önce bir araya geldikleri ilk toplantıda 
bu konuyu ele almışlardır. Hatta bu toplantıda Türk dünyasının 34 harf-
li ilk ortak alfabesini de ortaya koymuşlardır. 

Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden önemli dilbilimcilerin katıldığı 
bu ilk toplantı 18-20 Kasım 1991’de İstanbul’da gerçekleşti. Marmara 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İnci En-
ginün tarafından düzenlenen toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgı-
zistan, Türkmenistan ve Türkiye’den 28 dilbilimci katıldı. Üç gün devam 
eden “Çağdaş Türk Alfabeleri” konulu toplantının sonuç bildirgesinde 
tüm Türk halklarının 34 harften oluşan Latin temelindeki ortak alfabeye 
geçmeleri gerektiği ifade edildi. Ayrıca bu toplantıda 34 harfli alfabe ha-
zırlanarak kabul edildi.6 

Bu konudaki ikinci toplantı 8-10 Mart 1993’te Ankara’da gerçekleşti 
ve altı Türk Cumhuriyeti’nden bilim adamları katıldı. Bu toplantıda Ka-
zakistan’dan gelen Prof. Dr. Abdülveli Haydarov Türklerin ortak alfabesi 
konusunun ilk defa 1926’da Bakü Türkoloji Kurultayında ele alındığını 
ve Türklerin birbirlerini anlamasını sağlayacak ortak alfabenin hazırlan-
masının gerekliliğine işaret edildiğini söyledi. Bu toplantıda Latin alfabe-
sine geçilmesi kararı alındı. Bu karar doğrultusunda 1920’li yılların so-
nuna kadar Azerbaycan Türkleri, Kazaklar, Kırgızlar ve Uygurlar gibi 
Sovyet Türk halklarının Latin alfabesine geçtiklerini söyleyen Haydarov 
Atatürk’ün de 1928’de Türkiye’yi Latin alfabesine geçirdiğini dile getirdi. 
Ancak Türklerin birbirleriyle anlaşmalarından çekinen Sovyet yönetimi 
                                                           
6 “Türklere Yeni Alfabe”, Milliyet, 23.11.1991; Bekir Türkmenoğlu, “Dilde, İşde, Fikirde Bir-
lik Ülküsü Artık Gerçekleşiyor”, Tercüman, 20.11.1991; “Türkçe Konuşup Türkçe Yazalım”, 
Tercüman, 22.11.1991. 
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çok geçmeden kendisine bağlı Türk halklarını Latin alfabesinden Kiril 
harflerine geçirdi.7 Haydarov’un belirttiğine göre, Ankara’daki toplantıda 
34 harflik Türklerin ortak Latin alfabesini bilim adamları titiz bir şekilde 
hazırlamışlardır. Zaten Latin alfabesinde olan Türkiye ise kendisinin 29 
harflik alfabesine 5 harf daha eklemeyi kabul etmiştir.8 Ancak dilbilimci-
lerin aldıkları bu kararlar hayata geçirilmedi. Azerbaycan, Özbekistan ve 
Türkmenistan daha sonra Latin alfabesine geçtiklerinde ise bu 34 harflik 
sistemi değil, kendilerine göre hazırladıkları farklı harfleri kabul etmiş-
lerdir. Bu da Türk halklarının birbirlerinin yazılarını rahat bir şekilde 
okumalarına engel teşkil etmektedir. 

Bu yüzden tüm Türk dünyası Latin harflerine farklı bir şekilde hazır-
ladıkları alfabelerle değil, dilbilimcilerin bundan 20 yıl önce tespit ettik-
leri ortak Latin alfabe sistemiyle geçecek olurlarsa veya geçmiş bulun-
dukları Latin alfabelerine gerekli değişiklikleri yaparlarsa, Türk halkları 
arasındaki işbirliğinin daha büyük bir ivme kazanacağı muhakkaktır. 
Türk halkları birbirlerinin yazdıklarını kolayca okuyabilirlerdi. Mesela, 
beş milyonluk Türkmenistan basınının yazdıklarını 250 milyonluk Türk 
dünyası okuyabilirdi. Bu böyle bir imkân niçin değerlendirilmesin? 

Bunun gibi çok önemli olan diğer bir mesele ortak dil meselesine ge-
lirsek, bu elbette alfabe meselesinden çok daha girift ve uzun yıllar ge-
rektiren bir konudur. Tüm Türk dünyasının anlayabileceği bir ortak dil 
nasıl geliştirilebilir? Bu hiç de kolay bir iş değildir. Yine de bu konuda şu 
görüşler ortaya atılmaktadır: 

1. Esperanto gibi Türk dünyasına ortak bir suni dil üretmek. 
2. 30 kadar Türk lehçelerindeki en çok kullanılan ve hepsine anlaşılır 

olan sözlerini tespit ederek bir ortak dil oluşturmak. Bu konuyu özellikle 
1993 senesinden beri Özbek bilim adamı Prof. Dr. Bahtiyar Kerimov öne 
sürmekte ve 30 lehçenin karşılaştırmalı sözlüğünü yapmayı ve sonra 
matematik hesaplamalarla tüm Türk halklarına ortak sözleri tespit et-
meyi önermektedir.9 Hatta bu 30 lehçenin gramer kurallarını da karşı-
laştırmayı ve onların içinde en çok kullanılan kuralları da ortak Türk di-
linin gramerini oluşturmayı da tavsiye etmektedir. 

3. Türk dilleri içinde bir dili Türk dünyasının ortak Türkçesine dö-
nüştürmek ve Türk dünyasında iletişim dili olarak kullanmak. Bunun 
için iki dil önerilmektedir: 
                                                           
7 Sovyet Türk halklarının Kiril alfabesine geçirilmesi konusu için bkz. Metin Karaörs, “Türk 
Cumhuriyetlerinde Ortak Bir Yazı Diline Doğru”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
88, s. 140; Elif Yüksel Oktay, “SSCB Döneminde Türk Cumhuriyetlerinde Uygulanan Dil Po-
litikalarının Bağımsızlıktan Sonraki Etkileri ve Dile Yönelik Reformlar”, Türk Dünyası Araş-
tırmaları Dergisi, Sayı: 172, s. 181-182. 
8 Egemen Qazaqstan, 19.03.1993; “Alfabe 34 Oluyor”, Tercüman, 12.03.1993. 
9 B. Karimov - Sh. Mutalov, Average Languages: An Attempt to Solve the World Language 
Problem, Tashkent, 2008. 
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a. Türk lehçeleri içinde tüm lehçelere için en anlaşılır olan Kırım Ta-
tarcasını ortak Türkçeye dönüştürmek. 

b. Türk dünyasının en kalabalık nüfusa sahip ve gelişmiş dillerinden 
Türkiye Türkçesini kabul etmek. Bu hususta 13-14 Mayıs 2011 tarihin-
de Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesinde gerçekle-
şen IV. Uluslararası Türkoloji Kongresinde Prof. Dr. Rahmankul Bedri-
bayev böyle bir teklifte bulundu. 

4. Son bir öneriyi de âcizane biz yapmak istiyoruz. Tüm Türk dünya-
sında dil seferberliği yapılmalıdır. Okullarda, üniversitelerde yabancı dil 
öğretilir gibi bir Türk lehçesi öğretilmelidir. Bunun için Türk dil grupları 
kıstas alınmalıdır. Genel olarak dilciler Türk lehçelerini Oğuz, Karluk, 
Kıpçak ve Sibirya gibi dil gruplarına bölmektedirler. Aynı grup içindeki 
halklar birbirlerini rahat anlamakta, farklı gruplardaki halkların ise bir-
birlerini anlamaları güçleşmektedir. Bu sebeple farklı gruplardaki lehçe-
lerin öğretilmesine önem verilmelidir. Mesela, Kıpçak grubundaki Kaza-
kistan’da Oğuz grubundaki Türkiye Türkçesi öğretilebilir. Bu iki grupta-
ki dili, yani Türkçe ve Kazakça bilen bir kişi Özbekçe, Uygurca ve Tatar-
ca gibi lehçeleri de büyük oranda anlama yeteneği de kazanmaktadır. 
Çünkü bu lehçelerdeki kelimeler ya Türkçede veya Kazakçada da yer al-
maktadır. Böylece Kazakça ve Türkçe bilen kişi hiç eğitim almadığı halde 
Kırgızca, Tatarca, Özbekçe vs. de anlayabilmektedir. Tabii biz okullarda 
ve üniversitelerde öğretilen lehçelerle öğrencilerin lehçelerini mükemmel 
bir seviyede öğreneceklerini iddia etmiyoruz. En azından bir lehçe hak-
kında bilgilenecekler ve kulakları da alışkın olacaktır. Bu da Türk dün-
yasında anlaşmayı kolaylaştıracaktır. Burada bir hususa dikkat çekmek 
gerekir, ortak Türkçe derken, biz bunun bugün konuşulan Türk dilleri-
nin yerini alması düşünülmüyor. Yine Kazakça, Türkçe, Özbekçe gibi 
diller eskisi gibi kendi ülkesinde konuşulmaya, kullanılmaya devam ede-
cektir. Ortak Türkçeyi tam manasıyla öğrenecekler ve kullanacaklar uz-
manlar ve Türk dünyası ile yoğun ilişkileri olan kişiler olacaklardır. Ba-
zen halk arasında ortak Türkçe dendiği zaman sanki tüm Türk dünyası-
nın bu yeni Türkçe ile konuşacağı akla geliyor. Bu tabii mümkün değil. 
Fakat zaman içinde Türk dünyasında dilleri birbirine yaklaştıran ortak 
kelimelerin çoğalması mümkün olacaktır. 

5. Tüm bu tekliflerin dışında ve her Türk ülkesi ve topluluğunun itiraz-
sız kabul edebileceği bir iletişim önerisi de bilgisayar teknolojisi ile çeviri 
meselesidir. Dünyada gittikçe yaygınlaşan bu teknoloji ile 60’tan fazla dil 
arasında çeviri yapılmaktadır. Bu çeviriler yüzde yüz oranda doğrulukta 
yapılamamakla birlikte, örneğin bir Çince internet gazetesine girildiğinde 
en azından konu hakkında bilgi sahibi olmak mümkün olmaktadır. Fakat 
çevirinin İngilizce, Rusça, Fransızca ve Almanca gibi diller arasında büyük 
oranda doğru yapıldığı görülmektedir. Fakat ne yazık ki, Türk dilleri ara-
sında henüz bilgisayarlı çeviri programları geliştirilememiştir. Oysa Türk 
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dilleri arasındaki benzerlik dil ve gramer açısından batı dillerinin kendi 
aralarındaki benzerlikle kıyaslanamayacak derecede çok yakındır. Bu da 
çevirilerin daha yüksek oranda doğru çıkmasına sağlayacak bir faktördür. 
Bu sebeple bilgisayarlı çeviri teknolojisinin Türk dilleri arasında çok ve-
rimli olacağını söylemek mümkündür. Böylece konuşma dilinde olmasa 
bile, yazı dilinde Türk halkları birbirini anlayabilir hale getirilebilir. 

Buna rağmen Türk dilleri arasında niçin böyle çeviri programları ya-
pılmıyor? Bunun önündeki engel nedir? diye bir soru akla gelebilir. 

Böyle programları yapmak günümüzde hiç de zor değildir. Çünkü 
mevcut çalışan örnekleri önümüzde duruyor. Ancak bu programlarının 
çalışmasındaki temel altyapı olan sözlükler maalesef Türk dünyasında 
yapılmış değildir. 30 kadar lehçeden bahsediyoruz. Bu dillerin karşılıklı 
sözlükleri var mıdır? 30 lehçenin kelimelerinin Türkiye Türkçesi sözlük-
leri var mıdır? Yoktur. Hakasça, Tuvaca gibi Türkiye ile çok yoğun ilişki-
si olmayan ve otonom statüsündeki Türk halklarını bırakalım, bağımsız 
olan ve Türkiye ile her alanda ilişkileri olan ve bağımsız devlet statüsün-
deki Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan 
gibi ülkelerin asli unsurunu teşkil eden halkların konuştuğu lehçelerin 
Türkiye Türkçesi sözlükleri yoktur. Sadece Kazakça-Türkçe, Türkçe-Ka-
zakça sözlük Kenan Koç isimli bir akademisyenin fedakâr çalışmalarıyla 
ortaya çıkmıştır. Ancak bu sözlük de geliştirmeye ihtiyaç duymaktadır. 
Hal böyle olunca, yani sözlük olmayınca Türk dillerinin bilgisayarlı çeviri 
programlarını yapmak mümkün değildir. Nitekim bilgisayarlı çeviri prog-
ramları yapılan 60 dil arasında Türk dillerinden sadece Türkçenin yer al-
dığını görüyoruz. Niçin? Çünkü Türkçenin İngilizce, Fransızca, Almanca, 
Rusça ve hatta Çince gibi birçok dilde geniş kapsamlı sözlükler mevcuttur. 

Bu sebeple Türk Dil Kurumu, TÜRKSOY, Türk Akademisi gibi teşki-
latlar Türk dillerinin kendi aralarındaki sözlüklerinin bir an evvel hazır-
lanması için çözüm üretmelidir. Aslında bu sözlükleri hazırlamak için 
tüm Türk ülkelerinde yetişmiş bilim adamları ve bilimsel altyapı fazlasıy-
la vardır. Sadece bu konuya önem verilmesi ve ehil kişilere maddi ve ma-
nevi destek verilmesi gerekiyor. 

Türk dünyasında işbirliğinin 20. yılının kutlandığı bu günlerde gele-
cekte bu işbirliğini daha ileriye götürmek için ortak alfabe ve dil mesele-
sinde somut adımların atılması gerekiyor. 

Sonuç itibariyle Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında çökmesiyle ortaya 
çıkan Türk Dünyası o günden bugüne geçen 20 zarfında çeşitli alanlarda 
işbirliği yapılması çalışmalarında önemli başarılara imza atıldı. Ancak yi-
ne işbirliği istenen seviyede değildir. Bunun ötesinde yüksek siyasi hal-
kalarda belirli oranda yakalanan anlaşma, yakınlaşma ve işbirliğinin se-
viyesi aydınlar ve halklar arasında çok daha düşüktür. Günümüzde ay-
dınlar, çeşitli meslekten insanlar ve hatta sivil toplum kuruluşları ara-
sında hükümetler arasındaki belirli ölçülerde sağlanmış olan işbirliği gö-
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rülmemektedir. Biz bunun temel sebebini halklar arasında iletişimin yok 
denecek kadar az olmasında görüyoruz. Bundan dolayı Türk ülkeleri 
arasındaki sağlam, gelişmiş, kalıcı ve istikrarlı ilişkilerin ancak halklar 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle sağlanabileceği dikkate alındığında, 
Türk dünyasında ortak dil ve alfabe konusunda somut adımlarının atıl-
masının zaruri olduğunu söyleyebiliriz. Bu hususta özellikle iletişimin 
ana unsuru olan sözlükler hazırlanmalıdır. Bu hususta Türkiye öncülük 
ederek 30’a yakın lehçenin Türkiye Türkçesi sözlükleri iki yönlü olarak 
(Türkçe-Tatarca, Tatarca-Türkçe, Türkçe-Çuvaşça, Çuvaşça-Kazakça, 
Türkçe-Özbekçe, Özbekçe-Türkçe gibi) bir an evvel en iyi şekilde yapıl-
malıdır. Bu aynı zamanda Türk dilinin zenginliğini de ortaya koyacaktır. 
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TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMLİ DEĞERİ 
KARAGÖZ VE KARAGÖZ MÜZİĞİ* 

Yrd. Doç. Dr. Feyzan Göher VURAL** 

Öz 

Geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz, konuları, mesajları, karakterle-

ri ve müziğiyle Türk kültürünün çok büyük bir hazinesidir. Bu değerli kül-

türel mirasa sahip çıkarak, konuyla ilgili ulusal bilincin oluşturulması bü-

yük önem taşımaktadır. 

Müzik, Karagöz oyunlarının ayrılmaz bir parçası olmuş ve bu oyunlar-

da kendine özgü bir nitelik kazanmıştır. Niteliği, konuları, gölge oyunun-

daki yeri açısından Karagöz Müziği, Türk Müzik Tarihi içinde ayrıcalıklı 

bir yere sahiptir. 

Belgesel tarama niteliğindeki bu çalışmada geleneksel Türk gölge 

oyunu Karagöz’ün tarihi, yapısı, unsurları ve Karagöz müziği incelenmiş-

tir. Ayrıca Karagöz oyunu ve müziğinin gerek ülke içinde korunması, sa-

hiplenilmesi ve tanıtılması, gerekse uluslararası organizasyonlarda Türki-

ye’nin önemli bir kültürel değeri olarak yansıtılmasının önemi üzerinde 

durularak, konuyla ilgili öneriler sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Türk Gölge Oyunu, Karagöz, Karagöz Müziği, 

Türk Kültürü, Türk Müzik Kültürü. 

Abstract 

The Significant Merit of Turkish Culture: 

Karagöz and Karagöz Music 

Traditional Turkish Shadow Theatre Karagöz is very important trea-

sure of Turkish Culture with its themes, messages, characters and music. 
                                                           
* Bu araştırma 25-26 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilen, “Uluslararası Kültürel ve Sa-
natsal Organizasyonlarda Geleneksel Kültürlerin Korunması ve Tanıtılması Açısından Sorun-
lar ve Çözüm Yolları Sempozyumu”nda sözel bildiri olarak sunulan “Geleneksel Türk Gölge 
Oyunu Karagöz ve Karagöz Müziği” adlı çalışmanın geliştirilmesiyle oluşturulmuştur. 
** Selçuk Üniversitesi A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi G.S.E.B. Müzik Eğitimi A.B.D. Öğretim Üyesi. 

19



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2 

Supporting of this cultural heritage and be created national conscious-

ness are very important. 

The music which is an inseparable part of Karagöz has earned a qua-

lity peculiar to itself. Karagöz Music takes an exceptional place in the his-

tory Turkish Music from the angle of its feature, themes and its place in 

the Shadow theatres. 

Traditional Turkish shadow theatre Karagöz’s history, structure, ele-

ments and Karagöz Music have been examined in this study in the qua-

lity of documentary survey and the suggestions related with protecting, 

claiming and introducing of Karagöz play and music emphasized both in 

the country and the international organization accordingly. 

Key words: Turkish Shadow Theatre, Karagöz, Karagöz Music, Tur-

kish Culture, Turkish Music Culture. 

1. Giriş 

Geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz, yüzyıllar boyunca içinde doğ-
duğu ve geliştiği toplumdan önemli özellikler taşıyarak şekillenmiştir. 
Karagöz oyunu, kendine özgü yapısıyla hicvi güldürüyle birleştirmiş, gül-
dürürken düşündürmüş, düğünlerin, sünnetlerin, Ramazan eğlenceleri-
nin önemli bir rengi olmuş, tiplemeleri ve konuları ile Türk kültürünün 
büyük bir değeri haline gelmiştir. Bu haliyle de Türk Tarihi ve Türk Kül-
türü için çok ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur.1 

Karagöz, her şeyden önce bir düşün, bir felsefe, bir anlak (zeka) ürü-
nüdür. Bu felsefe, dilin en ince biçimleriyle, ündeşlerle (cinaslarla), ters 
anlamalarla, yanılmacalarla, anlamazdan gelmelerle, anlar görünmelerle, 
abartmalarla, bin bir çene yarışlarıyla, kısacası sözün güldürücülüğüyle 
ortaya çıkar.2 

Karagöz oyununda yer alan tasvirler, içinde bulunduğu kültür mozai-
ğini yansıtır. Her karakterin kendinse has ayrı bir yapısı vardır. Onu iz-
leyen kim olursa olsun, kendine bir şeyler bulur. Bu da oyun ile izleyici 
arasında bir duygudaşlık kurulmasını sağlar. 

Toplumsal ve siyasal olaylar Karagöz oyununda sıklıkla ele alınır. Ka-
ragöz, içerdiği güncel siyasal mesajlarla toplumun dili olmuş, içerdiği ko-
nularla insanları düşündürmüş, eğitmiş ve bolca güldürmüştür. 

2. Türk Gölge Oyununun Tarihçesi 

Çeşitli kaynaklarda Türklerde gölge oyununun başlangıcıyla ilgili 
farklı bilgilere rastlanmaktadır. Örneğin Jacob’a göre gölge oyunu Çinli-
                                                           
1 Feyzan Göher, “Geleneksel Türk Gölge Oyunu Karagöz ve Karagöz Müziği”, Uluslararası 
Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlarda Geleneksel Kültürlerin Korunması ve Tanıtılması Açı-
sından Sorunlar ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 25-26 Haziran, Küçükçekmece Belediyesi, s. 
1-5, İstanbul, 2000. 
2 Satı Erişen, “Karagöz’e Ezgi”, Ulusal Kültür Dergisi, Sayı: 5, s. 3-7, Ankara, 1979. 
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lerden Moğollara, oradan da Türklere geçmiştir. Alangu’ya göre Çingene-
ler tarafından Hindistan’dan Anadolu’ya getirilmiştir. Bir başka görüşe 
göre İspanya ve Portekiz’den gelmiştir. Ancak bunlar ve benzeri görüşle-
rin doğruluğunu ispatlayacak yeterli deliller mevcut değildir. Siyavuşgil, 
Karagöz oyunun Orta Asya Türklerine dayandığını ifade etmiştir.3 Ja-
cob’da benzer şekilde Orta Asya’da gölge oyunu olduğunu belirtir. Ancak 
Metin And, bu araştırmacıların Orta Asya Türklerindeki çadır hayal (ipli 
kukla) ve kol korçak (el kuklası) terimlerinden yanılgıya düştüklerini 
açıklar ve Orta Asya Türklerinde gölge oyunu varlığını düşündürecek bir 
kanıt olmadığını belirtir.4 Bir Türk yurdu olan Orta Asya, bilim insanları-
nın, düşünürlerin ve sanatçıların kaynağı olmuştur.5 Müzikli eğlencele-
rin, tiyatral oyunların, kukla gösterilerinin Orta Asya Türkleri tarafından 
icra edildiği bilinmektedir. Ancak gölge oyunu yapıldığı kaynaklarda net 
olarak yer almamaktadır. Buna karşın kukla oyununun Türklerde ilgi 
görmesi ve gölge oyununun kültürel ilişki içinde bulunulan Çin’de var 
olması6, Orta Asya Türklerinde de gölge oyunu olabileceğini düşündürür. 

Çoğu kaynakta geçen bir görüş ise, Yavuz Sultan Selim’in (1512-
1520) Mısır’da izlediği bir hayal oyununu çok beğenerek Anadolu’ya ge-
tirdiği şeklindedir.7,8,9,10 Bugün bilinen Karagöz oyununun tam şekliye 
bu dönem kaynaklarında yer aldığı görülür. Kimi kaynaklarda Yıldırım 
Beyazıt (1389-1402), Fatih Sultan Mehmet (1451-1481) ve II. Beyazıt 
(1481-1512) devirlerinde bazı hayalbazlardan söz edilse de11, bunların 
hem o dönemde yaşadıkları hem de bugünkü anlamda gölge oyunu üs-
tatları oldukları şüphelidir. 

Bir gölge oyunu olarak Karagöz’ün ortaya çıkışı ile ilgili yaygın bir gö-
rüş ise, Karagöz ve Hacivat’ın Sultan Orhan döneminde Bursa’da yaşa-
mış olan, birbirleriyle sürekli şakalı, nükteli konuşmalar yapan bir de-
mirci ve bir aktar olduğuna yöneliktir. Halk arasında yaygın olan bu gö-
rüşe göre, civarda bir cami yapımında çalışan ve sürekli ikili arasındaki 
konuşmaları dinleyen inşaat işçileri, işlerini ihmal etmeye başlayınca, 
                                                           
3 Sabri Esat Siyavuşgil, Karagöz-Psiko-Sosyolojik Bir Deneme, Maarif Matbaası, s. 40, İstan-
bul, 1941. 
4 Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu / Kukla-Karagöz Ortaoyunu, s. 82, Ankara, 1969. 
5 Orhan Türkdoğan, “İslam’da Bilimsel Gelişme ve Günümüz Sorunları”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Yıl: 32, Cilt: 93, Sayı: 185, s. 7-32, 2010. 
6 Alvin P. Cohen, “Documentation Relating to the Origins of Chinise Shadow Puppet Theat-
re”, Asia Major, Sayı: 13/1, s. 21-24, 2000. 
7 Dürrüşehvar Duyuran, Karagöz-Topkapı Tasvirleriyle, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, s. 13, 
Ankara, 2000. 
8 Sevengül Sönmez, Karagöz Kitabı, Kitabevi Yayınları, s. 12, İstanbul, 2005. 
9 Saim Sakaoğlu, Türk Gölge Oyunu Karagöz, Akçağ Basım Yayım Pazarlama, s. 16-17, An-
kara, 2003. 
10 Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu-Köylü ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri, İnkılap Yayın-
evi, s. 275, İstanbul, 1985-a. 
11 Siyavuşgil, a.g.e., s. 39-40, 1941. 
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Sultan Orhan Hacivat ve Karagöz’ü idam ettirmiş, ancak daha sonra 
yaptığına çok üzülmüştür. Onun bu üzüntüsünü azaltmak isteyen Şeyh 
Küşteri, Hacivat ve Karagöz’ün deriden tasvirlerini yaparak bir perde ar-
kasında oynatmaya başlamış ve Karagöz oyunu böylece doğmuştur. Bu 
rivayetin Yıldırım Beyazıt devrinde geçtiği de söylenir.12 

Türklerin gölge oyunu ile ilk tanışması konusundaki bunca çeşitli gö-
rüşe rağmen, Yavuz Sultan Selim döneminde Karagöz oyununun çok ge-
liştiği kesin olarak bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethettiği 
tarihte (1517) orada izlediği bir Mısır gölge oyununu çok beğendiği pek 
çok kaynakta yer alır. Daha sonra gölge oyunu, Türk hayalilerin elinde, 
Mısır’dakinden çok daha üstün duruma gelmiştir. Mısır görüntüleri tek 
renklidir ve hareket olanakları sınırlıdır. Türkler büyük ihtimalle yalnız 
perde gerisinden gölge yansıtma tekniğini Mısır’dan almış ama buna 
Türk yaratıcılığını da katıp, çok renkli, hareketli, özgün bir biçim vermiş-
lerdir. Karakterleri ve konuları ile çeşitlenip gelişen Karagöz, bu haliyle 
Osmanlı İmparatorluğu’nun etki alanı ve çevresinde yayılmıştır. Nitekim 
birçok gezgin IXX. yüzyılda Mısır’daki gölge oyununu anlatırken, bunun 
Karagöz olduğunu ve Mısır’a Türklerin soktuğunu, çoğunlukla Türkçe 
oynatıldığını belirtmişlerdir. Mısır’daki gölge oyunu tasvirleri önceleri 
“Memluk figürleri” olarak tanınırken (1250-1517)13 daha sonraları Kara-
göz’den etkilenerek Aragoz ismini almıştır.14,15,16 Türkler gölge oyununu 
öylesine geliştirip çeşitlendirmişlerdir ki, Mısır Türklerin gölge oyunu Ka-
ragöz’ü benimsemiştir. Mısır dışında diğer kuzey Afrika ülkeleri ile Suri-
ye, Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya’da Karagöz adı ve oyunu, ufak 
tefek değişikliklerle yayılmıştır. 

3. Karagöz’e Yansıyan Toplumsal ve Siyasal Yaşam 

Karagöz oyunu, sadece gülmecelerin, hicivlerin yer aldığı bir oyun ol-
manın daha ötesindedir. Türk Halk edebiyatının ayrılmaz bir bölümü 
olan Karagöz, karakterleri ve konusu ile Anadolu topraklarında, İstan-
bul’da yaşayan insanların bir aynası niteliğindedir.17 Bu öneminden do-
layıdır ki Gerard de Nerval ‘Muhteşem İstanbul’ adlı seyahatnamesinde 
1843’te geldiği İstanbul’dan söz ederken, Karagöz oyunu için şöyle der: 
“Bu halk piyesi sadece mahalli adetleri gösterseydi, onu böyle uzun uzun 
anlatmaya lüzum görmezdim.” Aynı yüzyılda İstanbul’a gelen bir diğer 
                                                           
12 Siyavuşgil, a.g.e., s. 33, 1941. 
13 Doç. Dr. Fan Pen Chen, “Shadow Theatres in the World”, Asian Folklore Studies, Sayı: 62, 
s. 25-64, Japonya, 2003. 
14 And, a.g.e., s. 43, 1969. 
15 And, a.g.e., s. 278, 1985-a. 
16 Metin And, Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: 174, s. 
211, Ankara, 1977. 
17 Göher, a.g.e., s. 3, 2009. 
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seyyah olan Wanda’da Karagöz’ün siyasi eleştirilere yer veren bir oyun 
olduğundan söz etmiştir.18 Karagöz, farklı özellikteki tasvirleri ile top-
lumsal ve siyasal olayların ve mesajların yer aldığı bir oyun olmuş-
tur. 

Osmanlı İmparatorluğu dönemi, Türk tarihinin ve dünya Türklüğü’-
nün en güçlü zamanıdır. Ögel, bu dönemi pek çok açıdan Türk tarihinin 
altın çağı olarak tanımlar.19 Pek çok geleneksel sanatımız gibi Karagöz 
oyunu da bu dönemde en parlak devrini yaşamıştır. Osmanlı’nın zengin 
toplumsal ve kültürel yapısı Karagöz perdesine yansımıştır. Aynı zaman-
da Osmanlıdaki değişimler de bu oyunda etkisini gösterir. 

II. Mahmud devrinde Osmanlı İmparatorluğu’nun idari, iktisadi ve 
sosyal yapısında köklü değişiklikler yapılmıştır. Yenilik çalışmaları için-
de Mekteb-i Maarif-i Adliye, Harbiye, Tıbbiye gibi rüştiye ve idadiler açıl-
mıştır.20 Tanzimat dönemiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılı-
laşma hareketleri hız kazanmıştır.21 Toplumsal olayları perdeye yansıtan 
Karagöz’de, Tanzimat dönemindeki Batılılaşma hareketlerine paralel ola-
rak oyunun dağarcığına “Karagöz’ün Hekimliği” gibi oyunlar eklenmiştir. 
Sultan Abdülmecit zamanında Karagöz oyunlarında siyasal taşlamaların 
varlığı da Karagöz oyununun çağını yansıtan22, içeriğinin değişime açık, 
toplumsal ve siyasal olayları yansıtan bir kültür unsuru olduğunu ispat-
lar niteliktedir. 

Karagöz oyunları kuru bir güldürüden ibaret değildir. Güldürürken 
düşündürmüş, hatta bazı problemlerin halledilmesine yardımcı olmuş-
tur. Nüfuzlu kimselere ve devlet katında söz sahibi olan kişilere oynatı-
lan Karagöz oyunlarında, halkın dertlerine değinilerek bu sorunların gi-
derilmesine katkıda bulunulmuştur.23 Karagöz her olaya, konuya ve 
amaca kendini uyduran, toplumsal ve siyasal eleştiri yapan bir oyun ol-
muştur.24 

Karagöz oyununda seyircinin alkışı, gülmesi, gönderdiği duygudaşlık 
dalgaları oyunu kısaltıp uzatmakta, her dakika oyun gelişimini etkile-
mekte, onu yaratmaktadır.25 Her an seyircinin nabzını tutması, ona göre 
şekillenmesi Karagöz oyununu özel yapan bir başka faktördür. 
                                                           
18 Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu, İnkılap Kitabevi, s. 42, İstanbul, 1985-b. 
19 Bahaeddin Ögel, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araştır-
maları Vakfı Yayını, S. XXİ, İstanbul, 2001. 
20 Emel Poyraz, “Tanzimat’tan Önce Osmanlı Modernleşmesi”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Yıl: 32, Cilt: 95, Sayı: 189, s. 135-158, 2010. 
21 Mustafa Karabulut, “Tanzimat Dönemi’nde Osmanlının Yenileşme Sürecine Bir Bakış”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 32, Cilt: 94, Sayı: 187, s. 125-138, 2010. 
22 Sönmez, a.g.e., s. 18, 2005. 
23 Uğur Göktaş, “Karagöz’de Tipler ve Adetler”, Türkiyemiz Dergisi, Sayı: 28, s. 30-42, 1986-a. 
24 Ersin Pertan, “Karagöz ve Türk Sineması”, Yeni Dergi, Sayı: 79, s. 128-135, İstanbul, 
1971. 
25 Sönmez, a.g.e., s. 64, 2005. Alıntı: Metin And, “Kent Oyuncuları”, 2(7), 20 Ekim 1963. 
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4. Karagöz Oyununun Yapısı 

Karagöz oyunu Ramazan gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi olmuştur. 
Bu nedenle Karagöz’ün gelenekselleşmiş dağarcığı 28 oyundan oluşmak-
tadır. Böylece Kadir Gecesi dışında her gece bir oyun sergilenmiştir. An-
cak bilinen Karagöz oyunlarının sayısı 28’den fazladır. Hayaliler beğen-
dikleri oyunları seçerek Ramazan süresince perdeye taşımışlardır.26 

Karagöz oyunu, genellikle Hacivat’ın gazel okuyarak başlattığı27 giriş 
niteliğindeki ‘mukaddime’, Karagöz ve Hacivat’ın söyleşisine dayalı olan 
‘muhavere’, oyunun asıl konusunun işlendiği ‘fasıl’ ve ‘bitiş’ olmak üzere 
toplam dört ana bölümden oluşur.28 

Mukaddime: Giriş niteliğindeki mukaddime de ilk olarak perdeye 
müzik eşliğinde oyunla ilgisi olmayan bir göstermelik (kayık, ağaç, saksı 
gibi) yerleştirilir. Göstermelik, nareke (üflemeli bir çalgı) eşliğinde perde-
den kaldırılır ve defin ritimlerine uygun hareketlerle perdenin solundan 
Hacivat içeri girer. Bir semai okur ve Hay! Hak! diyerek perde gazeline 
başlar. Ardından bir anlamda Karagöz’ü perdeye davet eden sözler söy-
ler. Hacivat’ın “Yar bana bir eğlence aman yar bana bir eğlence” sözlerini 
takiben, perdenin sağ tarafından Karagöz gelir ve ikili arasında atışma ve 
döğüşmeler başlar. 

Muhavere: Karagöz ile Hacivat arasında geçen bir söyleşiden oluşan 
muhavere bölümü asıl oyun ile ilgili değildir. Bu bölüm çoğunlukla ikili-
nin birbirini yanlış anlamalarından doğan gülünç sözler ve durumlardan 
oluşur. Kimi zaman muhaverelerin başına (gel-geç muhaveresi) ya da so-
nuna (ara muhaveresi) söyleşiler eklenebilir. 

Fasıl: Asıl oyunun oynandığı kısım fasıl kısmıdır. Burada Karagöz ve 
Hacivat dışında başka karakterler de görünür. 

Bitiş: Bu bölüm kapanış niteliğindedir. Fasıl bölümündeki hikaye ge-
reği Karagöz ve Hacivat’ın kıyafetleri değişmişse, bitiş bölümünde tekrar 
asıl kıyafetleri ile gelirler. İkili arasındaki atışmaların ardından Karagöz 
Hacivat’ı döver. Bunun üzerine Hacivat: “Yaktın perdeyi eyledin viran, 
varayım sahibine haber vereyim heman!” diyerek perdeden çıkar. Haci-
vat’ın perdeden çekilmesiyle Karagöz “Her ne kadar sürçülisan ettiysek 
affola!” der. Kimi zaman Karagöz bitiş kısmında ertesi gün oynanacak 
oyunun adını da söyler. 

Karagöz oyunları, oluşum dönemleri açısından farklı şekillerde sınıf-
landırılabilmektedir: 

* Kar-ı kadim (eski-klasikleşmiş) oyunlar: Abdal Bekçi, Ağalık, Bah-
çe, Balık, Büyük Evlenme, Canbazlar, Cazular, Çeşme, Ferhat ile Şirin, 
                                                           
26 Sönmez, a.g.e., s. 17, 2005. 
27 Zeynep Üstün, Seçme Hikayeler-Hacivat ve Karagöz, Profil Yayıncılık, s. 32, İstanbul, 
2007. 
28 Cevdet Kudret, Karagöz, Cilt: I, Yapı Kredi Yayınları, s. 30, İstanbul, 2004. 
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Hamam, Kanlı Kavak, Kanlı Nigar, Kayık, Kırgınlar, Mandıra, Meyhane, 
Orman, Pehlivanlar, Salıncak, Sünnet, Şairlik, Tahir ile Zühre, Tahmis, 
Ters Evlenme, Tımarhane, Yalova Sefası, Yazıcı gibi. 

* Nev-icad (yeni) oyunlar: Aşçılık, Bakkal (Yangın), Bursalı Leyla, 
Cincilik, Eczane, Hain Kahya, Hançerli Hanım, Hekimlik, Kerem ile Aslı, 
Leyla ile Mecnun, Sahte Esirci, Sahte Kedi, Ortaklar, Karagöz’ün Fotoğ-
rafçılığı, Karagöz Dans Salonunda, İyilik Eden İyilik Bulur gibi.29,30,31 

Bir başka sınıflandırma şöyledir: 1. En eski oyunlar, 2. Meşrutiyet ça-
ğının oyunları, 3. Cumhuriyetten sonraki oyunlar.32 

Diğer bir sınıflandırma ise şu şekilde yapılmıştır: 1. İmparatorluk dö-
nemi oyunları, 2. Meşrutiyet dönemi oyunları, 3. Cumhuriyet dönemi 
oyunları.33 

Yukarda adları geçen oyunların yazılı metinleri vardır. Ancak yer, du-
rum ve zamana bağlı olarak oyunların akışında kimi değişiklikler yapıl-
maktadır. 

5. Karagöz Oyununda Tasvirler ve Ayna 

Karagöz oyunu tasvir (suret) adı verilen görüntülerle oynatılır. Şeffaf 
olmasından ötürü tasvirlerin yapımında genellikle deve derisi tercih edil-
miştir.34 Dana, sığır derileri de kullanılır. Genellikle açık renk deriler ter-
cih edilir. Önce kepekli suda bırakılan, hamlatılan deri, daha sonra gü-
neşte kurutularak gerginleştirilir. Tüy yerlerindeki deliklerin yok edilme-
sine çalışılır. Daha sonra üzerine kalıp konularak kalemle görüntünün 
resmi çizilir ve bir ıhlamur kütüğü üzerinde “nevrekan” adı verilen bı-
çakla, deri ters yönden kesilir. 35-40 cm. boyundaki tasvirlerin büyük 
çoğunluğu tek yönlüdür.35,36,37 

Tasvirler kök boyalarla boyanır ve üzerlerinde sopa girecek düğme 
(pul) adı verilen delikler açılır. Günümüzde deri üzerine yapılan tasvirler 
çini mürekkebi ile boyanır. Kimi tasvirler ise plastikten yapılmaya baş-
lanmıştır. 

Karagöz oyunu tasvirleri yaklaşık 400 çeşittir. Karagöz ve Hacivat’tan 
sonra perdede en sık görülen başlıca tasvirler şunlardır: Çelebi, Zenne, 
Tiryaki, Tuzsuz Deli Bekir, Beberuhi, Laz, Efe, Külhanbeyi, Muhacir, 
                                                           
29 Kudret, a.g.e., s. 25, 2004. 
30 Uğur Göktaş, Karagöz Terimleri ve Sözlüğü, Anadolu Sanat Yayınları, s. 51, İstanbul, 
1986-b. 
31 Uğur Göktaş, Dünkü Karagöz, Akademi Kitabevi, s. 22, İzmir, 1992. 
32 And, a.g.e., s. 350, 1969. 
33 Sakaoğlu, a.g.e., 80, 2003. 
34 Küçük Ali (Hayali), “Karagöz, Nevreka, Zırıltı ve Perde”, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, 
TFA, 8 (163) s. 160-168, İstanbul, 1963. 
35 And, a.g.e., s. 46, 1985-b. 
36 Sönmez, a.g.e., s. 18, 2005. 
37 Göktaş, a.g.e., s. 62, 1986-b. 
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Kastamonulu, Bolulu, Kayserili, Rumelili, Kürt, Acem, Arnavut, Arap, 
Yahudi, Ermeni, Frenk, Rum… Karagöz’de yer alan tasvirlerin kimliği, 
Osmanlı’nın kültür mozaiğini ortaya koymaktadır. 

Karagöz oyununda ejderhalar, cinler, cazular gibi olağanüstü varlık-
ların tasvirlerine de yer verilmiştir. Ayrıca turşucu, ciğerci, çömlekçi gibi 
perdeye çıkmayan, sadece sesleri duyulan kişiler de mevcuttur.38 

Tasvirler, baştan oynayan tasvirler (Çelebi, İmam, Acem, Zennelerin 
bir kısmı gibi), kolu oynayan tasvirler (Karagöz, Karagöz’ün oğlu, Tah-
misçi, Hançerli Tahir, Çengi, Köçek gibi), belden oynayan tasvirler (Cam-
baz, bazı Beberuhi tasvirleri gibi) ve sabit tasvirler (cihazcılar (çeyizciler) 
ve cazular gibi) olmak üzere, üzerlerindeki sopa deliklerine göre kısımla-
ra ayrılırlar.39 

Karagöz tasvirleri, renkli camcılık (vitray) sanatı ilkelerine dayanır. 
Renklerin güzelliği ve uyumu bir yana, bu renkler, sözgelimi resim sa-
natında olduğu gibi, ışığın karşıdan yansımasından oluşmaz; ışığın 
renkli katmanlarından süzülüp geçmesiyle saydamlaşır. Resimde ışıkla 
göz, aynı yanda, dolayısıyla renk karşıdadır. Oysa Karagöz’de renk, 
ışıkla göz arasındadır.40 Bu durum gölge oyununun muhteşem bir özel-
liğidir. 

Karagöz oyununun kendine özgü bir perdesi vardır. Bu perde, oyu-
nun oynandığı asıl bölüm olan ve ‘ayna’ adı verilen iç perde ile iç perde-
nin etrafındaki çiçekli basmadan yapılan dış perdeden meydana ge-
lir.41,42 Geleneksel Karagöz oyununda iç perde beyaz mermerşahi patis-
kadan yapılır. Perdenin tabanında çerçeveye iple tutturulmuş peş tahta-
sı (destgah) bulunur. Bu tahtanın üzerinde perdeyi aydınlatan mum ya 
da gaz lambası yer alır. Hareket etmeyen tasvirler “hayal ağacı” adı veri-
len sopalarla peş tahtası üzerindeki deliklere yerleştirilir.43 

6. Geleneksel Karagöz Oyunu Kadrosu 

Karagöz’de tasvirleri hareket ettiren, seslendiren, oyunu yönlendiren 
kişi “hayali”dir. Ancak hayalînin yardımcıları vardır. Geleneksel Karagöz 
oyunun kadrosu 6 kişiden oluşur: 

Hayali: Karagöz oyununu oynatan kimsedir. Yaklaşık 100 değişik ka-
rakterin şivelerini taklit edebilen hayalilerin hazır cevap ve esprili biri ol-
ması önem taşır. Hayalbaz, suretbaz, şehbaz adları ile de anılır.44 
                                                           
38 Uğur Göktaş, “Türk Gölge Oyunu Tasvirleri, Kişileri I”, Sanat Dünyamız, Sayı: 37, s. 10-
14, İstanbul, 1989. 
39 Göktaş, a.g.e., s. 11, 1989. 
40 Erişen, a.g.e., s. 4, 1979. 
41 Duyuran, a.g.e., s. 23-24, 2000. 
42 Göktaş, a.g.e., s. 11, 1986-b. 
43 Sönmez, a.g.e., s. 18, 2005. 
44 Göktaş, a.g.e., 30, 1986-b. 
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Çırak: Hayalinin yardımcısıdır. Onun yanında bu sanatı öğrenir. Sa-
natında ustalaştığında “şed bağlama” töreni ile ustalığa terfi eder. Oyun 
içindeki görevi sırası gelen tasvirleri hayaliye vermektir. 

Sandıkkar: Çırağın yardımcısıdır. Oynatılacak oyundaki tasvirleri san-
dıktan çıkarır, sopalarını takar ve perdenin kurulmasında yardımcı olur. 

Yardak: Oyundaki şarkı ve türküleri okur. Bazen yardağın yanı sıra 
saz heyeti ile Karagöz oyunu oynatılır. 

Dayrezen: Dayre (daire) denilen tefi çalan kimsedir. 
Hamal: Karagöz oyunundaki tüm araç ve gereci oyunun oynatılacağı 

yere götürür.45,46 

7. Karagöz Müziği 

Bilindiği gibi kültür, insan topluluklarını millet haline getiren çok 
önemli bir güçtür. Güzel sanatların seçkin bir dalı olan müzik ise, milli 
kültürümüzün en önemli unsurlarından birisidir.47 Türk Müzik Kültürü 
içinde Karagöz müziği ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 

Karagöz’de müzik son derece önemli bir yere sahiptir. Öyle ki müziğin 
yer almadığı bir oyun yoktur. Hatta bazı oyunların (Ferhat ile Şirin gibi) 
adeta sadece müzik üzerine kurulu olduğu görülür. Bütün milletlerin se-
yirlik oyunlarının hemen hemen hepsinde kendi müzikleri görüldüğü gi-
bi, Karagöz Oyunu’nda da Türk Müziği önemli rol oynamıştır. Karagöz 
müziği, zaman içinde kendine has bir karakter kazanmıştır.48 Oyunlarda 
yer alan gazeller, türküler, şarkılar ve diğer müzik biçimlerine ait eserler, 
o oyunla özdeşleşmiştir. 

Karagöz Oyunu’nda Türk müziğinden pek çok biçim yer almaktadır. 
Bunların arasında karlar, besteler, peşrevler, oyun havaları, köçekçeler 
ve türküler yer alır. Türk müziğinin aksak vuruşlu usulleri ve çeşitli ma-
kamları ile yazılmış eserler Karagöz oyununu renklendiren en önemli 
öğelerdendir. Karagöz Oyunu’nda kullanılan bu müzik zaman içinde 
kendine özgü bir nitelik kazandığı için ‘Karagöz Müziği’ olarak adlandırı-
labilir. Çünkü genellikle güldürü ve felsefe üzerine kurulu metinler, ona 
uygun olarak mizahi ve vakur karakterli besteler ile bir müzik dağarı ya-
ratılmıştır.49 Karagöz oyunlarında Batı Müziğine ait aryalar, valsler, kan-
tolar da zaman zaman yer almıştır. 

Bestecisi bilinmeyen bazı hayal şarkılarının Türk müziği dağarından 
mı Karagöz’e uygulandığı yoksa özel olarak Karagöz oyunu için mi beste-
                                                           
45 Göktaş, a.g.e., s. 32, 1986-a. 
46 Kudret, a.g.e., s. 33-34, 2004. 
47 Oğuz Çetinoğlu, “Türk Müziğinin Genç Dehası Fatih Salgar ile Melodi Ahenginde Bir Soh-
bet”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Cilt: 48, Sayı: 287, s. 32-36, İstanbul, 2010. 
48 Etem Ruhi Üngör, “Karagöz Musikisi”, Kültür Bakanlığı Yayınları: 1059, Mas Matbaacı-
lık, s. 1, Ankara, 1989. 
49 Üngör, a.g.e., s. 1, 1989. 
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lendiği net olarak bilinmemektedir. Ancak bu tipik şarkıların bir kısmı-
nın Karagöz oyunu için bestelendiği kuvvetle muhtemeldir. 

Karagöz müziği incelemesinde bu müziğin ‘semai’, ‘gazel’ ve ‘hayal 
şarkıları’ olmak üzere üç biçimde olduğu görülmektedir. 

Perde açılırken perde gazeli okunması bir gelenek olmuştur. Perde ga-
zellerinin Karagöz oyununda okunma geleneği XVIII. yüzyılda başlamış-
tır.50 

Perde gazelleri Hacivat’ın söylediği felsefi ve tasavvufi izler taşıyan 
manzum parçalardır. Bunlar, Karagöz oyununun alelade bir oyun olma-
dığını, ondan alınacak derslerin olduğunu, anlamını ancak ehlinin anla-
yabileceğini anlatır. Bu gazellerde ayrıca dönemin padişahına yakarış 
yapılır. Cumhuriyet’in ilanından sonra da bu gelenek bozulmamış, Cum-
huriyet yönetimine karşı sevgi ve saygıyı ifade eden sözler gazellerde yer 
almıştır. Perde gazellerinde genellikle şu şairlerin isim ve mahlaslarına 
rastlanır: Ali Efendi (Kemteri), Akhisari, Bektaşi Ali Hilmi Dede, Birri, 
İbn-i Sina, Latif, Raşit, Sadık.51 

Hayal şarkılarının bazıları, kimi oyunlarda tekrar edilmelerine rağ-
men çeşitlilik gösterirler. Tekrar edilenler ise Karagöz tiplerine özel hayal 
şarkıları olmuştur. Örneğin Karagöz’ü temsil eden Nihavent makamında-
ki ‘Çeribaşının Gelini’ ya da Hacivat’la özdeşleşen ‘On Kere Demedim mi 
Sana’ adlı Eviç şarkı gibi.52 Bu örnekleri arttırmak mümkündür. 

Diğer bazı karakterler de çoğunlukla kendileriyle özdeşleşmiş olan 
şarkı ya da türküyü söyleyerek perdeye gelirler. Örneğin Yahudi perdeye 
gelmeden önce “Balat kapısından girdim içeri”; Laz gelmeden önce ise 
“Yavuz Geliyor” parçaları çalınıp söylenir.53 

İhsan Rahim 1909 yılında ele aldığı “Şarkılı ve Kantolu Karagöz Kita-
bı” adlı çalışmasında 10 adet Karagöz oyunu ve oyunlarda yer alan şar-
kılara yer verilmiştir.54 Bu ve bunun gibi (Yorgi: Müstensih-i Hayal, yaza-
rı bilinmeyen: Letaif-i Hayal vb.) eserler sayesinde çoğu Karagöz oyunu-
nun metni ve notaları günümüze kadar ulaşabilmiştir. 

Ethem Ruhi Üngör’ün ‘Karagöz Musikisi’ (1989) adlı çalışmasında be-
lirttiği üzere, 200’ün üstünde bir repertuara sahip olan Karagöz müzi-
ğinde “aynı şarkının tekrarlarıyla birlikte” 61 şarkı söyleyen Hacivat en 
başta gelmektedir. Onu 55 şarkı ile Çelebi, 43 şarkı ile Zenne ve 26 şarkı 
ile Karagöz izler. 

Karagöz oyunlarında notası bilinen 154 şarkıda yer alan makamların 
kullanım sıklığı Tablo 1’de görülmektedir. 
                                                           
50 Göktaş, a.g.e., s. 32, 1986-a. 
51 Göktaş, a.g.e., 53, 1986-b. 
52 Etem Ruhi Üngör, “Karagöz Musikisi”, Musiki Mecmuası, Aylık Müzikoloji Dergisi, Ağustos 
sayısı, s. 308-317, 1975. 
53 Ahmet Borçaklı, Karagöz, s. 8, Ankara, 1970. 
54 Sakaoğlu, a.g.e., s. 87-88, 2003. 
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Tablo 1. Karagöz Oyunlarında Yer Alan Şarkıların Makamları55 

Makam Kullanım Sıklığı Makam Kullanım Sıklığı 
Hicaz 21 Müstear 3 
Uşşak 13 Segah 3 
Rast 12 Şehnaz 3 
Hüseyni 10 Acemkürdi 2 
Nihavent  10 Gülizar 2 
Suzinak 8 Tahir 2 
Gerdaniye 6 Acemaşiran 1 
Hüzzam 6 Bestenigar 1 
Isfahan 6 Beste-Isfahan 1 
Karcığar 6 Beyati Araban 1 
Saba 5 Eviç Huzi 1 

Ferahnak 4 Ferahfeza 1 

Hicazkar 4 Kürdilihicazkar 1 
Mahur  4 Muhayyer 1 
Beyati 3 Neveser 1 
Dügah 3 Rehatülervah 1 
Eviç 3 Tahirbuselik 1 
Hüseyniaşiran 3 Yegah 1 

Tablo 1.’de görüldüğü üzere Karagöz oyunlarında yer alan ve makamı 
bilinen 154 Türk Müziği eseri vardır. En sık kullanılan makam Hicaz’dır. 
Bu makamı sırasıyla Uşşak, Rast, Hüseyni ve Nihavent izlemektedir. 

Türk Sanat Müziği’nin temel yapı taşı olan makamların kullanım sık-
lığı zamana bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Hatta kimi makam-
lar zamanla kullanılmamaya başlanmış, tarihin sayfaları içinde kalmış-
tır.56 Karagöz oyununda yer alan şarkıların makamları da bu durumu 
yansıtmaktadır. Kimi makamlar zaman ilerledikçe kullanılmamaya baş-
lanmıştır. Türk Sanat Müziği eserlerinde sıklıkla kullanılan makamlar, 
Karagöz şarkılarında da sık tercih edilmiştir. Karagöz oyunu dağarı XVI. 
yüzyıldan itibaren şekillenmeye başladığı için, diğer makamlara oranla 
daha genç olan “Kürdi” makamına57 rastlanmamıştır. Kürdilihicazkar ise 
1 eserde kullanılmıştır. Makamların değişim çizgileri ve yaşamları, Türk 
Müzik Kültürünün bir parçası olan Karagöz oyununa da yansımıştır. 

Türk Müziği makam ve ayaklarının yanı sıra usulleri de Karagöz oyu-
nunda sıklıkla yer almıştır. Örneğin “Kanlı Kavak” oyununda Karagöz’ün 
davul çalarak 5, 7 ve 9 zamanlı usulleri vurması, “Tahmis” oyununda 
                                                           
55 Tabloda kullanılan verilerin alındığı kaynak: Üngör, a.g.e., 1989. 
56 Feyzan Göher Vural, XVII. Yüzyıldan Günümüze Türk Kadın Bestecilerinin Eserlerinde Ge-
leneksel Türk Sanat Müziği Makamları, Basılmamış Ders Notu, s. 1, 2010. 
57 Vural Göher, a.g.e., s. 9, 2010. 
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Arab’ın 9, Beberuhi’nin 7 zamanlı vuruşla kahve dövmesi gibi.58 Bu 
usullerden 5 zamanlı olan (2+3); 7 zamanlı olan (2+2+3); 9 zamanlı olan 
ise (2+2+2+3) şeklinde sıralanmıştır. 

Karagöz Müziğinde 57 bestecinin eserleri yer almaktadır. Karagöz 
Müziğinde en fazla eseri bulunan besteci Rıfat Bey’dir. Rıfat Bey’in Kara-
göz oyunlarında 10 bestesi yer alır. Onu Nikoğos Ağa (8 beste), İsmail 
Dede Efendi (6), Bekir Ağa (4), Abdülkadir Meragi (3), Hacı Arif Bey (3), 
Sadullah Ağa (3) izler.59 

Karagöz müziğinde çalgılar, ‘perdedeki çalgılar’ ve ‘perde gerisindeki 
çalgılar’ olmak üzere ikiye ayrılır. Perdedeki çalgıların hemen hepsi Türk 
Halk Müziği çalgılarıdır. Çalgılı tasvirlerin kullanıldığı 9 oyun görülür.60 
Çalgılı tasvirlerin kullanıldığı oyunlar, tüm Karagöz oyunlarının yaklaşık 
1/3’ünü oluşturmaktadır. Bu çalgılar arasında davul, zurna, bağlama 
başta gelmektedir. Hacivat Karagöz’e göre daha fazla şarkı söylerken, 
Karagöz’ün ise Hacivat’tan daha çok müzik aleti ile görüldüğü dikkat çe-
ker. 

Karagöz oynatılışında kullanılan ‘perde gerisi çalgıların’ en başında 
def gelir. Karagöz müziğinde defe “dayre”, zile “hatem” denmiştir.61 Perde 
gerisinde kullanılan çalgılar genellikle Türk Sanat Müziği çalgılarıdır. 
Defin yanı sıra keman, ud, klarnet sık görülür. Ayrıca, zurna, zil, zillima-
şa, nakkare, davul, bağlama çalgıcıları da kimi zaman perde gerisinde 
bulunur. Bu çalgıların yanında Karagöz’e özgü ‘nareke’ adı verilen, ka-
mıştan yapılan bir çeşit düdük de yer alır. Nareke perdeye bazı tiplerin 
giriş ve çıkışlarında kullanılır. Nareke olmadan hiçbir oyun oynatıl-
maz.62,63 Nareke, ucuna kağıt sarılmış, bir kenarı oyulan kamıştan bir 
çalgıdır. Üflendiği zaman arı vızıltısına benzeyen bir ses çıkartır.64,65 Bu 
konuda çok usta olan hayaliler, nareke ile taksim yapabilirler.66 

8. Karagöz Oyunun Canlılığını Yitirmesi ve Yeniden Canlandırma 
    Çalışmaları 

Tanzimat döneminden itibaren Karagöz oyununun yaygınlığını yitir-
meye başladığı söylenebilir. Gelişen teknolojiyle birlikte sunulan ürünle-
rin çeşitliliği, yaşam şekillerinin değişimi gibi nedenlerden ötürü Karagöz 
oyunu, unutulmaya yüz tutmuştur. 
                                                           
58 Üngör, a.g.e., s. 1, 1989. 
59 Üngör, a.g.e., s. 37, 1989. 
60 Üngör, a.g.e., s. 313, 1975. 
61 And, a.g.e., 52, 1969. 
62 Üngör, a.g.e., s. 314, 1975. 
63 Göktaş, a.g.e., 31, 1986-b. 
64 Sakaoğlu, a.g.e., 102, 2003. 
65 And, a.g.e., s. 311, 1985-b. 
66 Göktaş, a.g.e., s. 50, 1986-b. 
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Karagöz’ün canlılığını yitirmeye başladığı ilk zamanlarda, oyunda bazı 
yenilikler yapılmaya çalışılsa da istenildiği kadar başarılı olunamamıştır. 
Örneğin 1910 yılında Beyoğlu’nda kurulan ‘Canlı Karagöz Sahnesi Ope-
ret Kumpanyası’ adlı topluluğunun girişimini pek çok tiyatrocunun canlı 
Karagöz ve Hacivat olarak sahneye çıkmaları izlemiştir.67 Cumhuriyet 
döneminde de Karagöz’ü canlandırmak için çeşitli çalışmalar yapılmış, 
oyunlar oynanmış, sempozyumlar düzenlenmiştir. 

1934 yılında Camcı İrfan (Açıkgöz) başkanlığında ‘Karagöz Sevenler 
ve Karagöz Sanatkarlarını Himaye Cemiyeti’; 1957 yılında Hayali Küçük 
Ali ve Mazhar Baba tarafından ‘İstanbul Umum Karagöz, Kukla ve Hokka-
baz Sanatkarları Derneği’; 1970’te ‘Türkiye Karagöz’ü Yaşatma ve Tanıt-
ma Derneği’ kurulmuştur. 1980 yılında ise Hayali Torun Çelebi’nin uğra-
şıları neticesinde Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği UNIMA’ya 
üye olunmuştur.68 Karagöz’ün çocuklara ve gençlere tanıtılmasına yöne-
lik olarak Karagöz perdesinde kimi zaman popüler kişiler kullanılmış, ki-
mi zaman Karagöz çizgi film olarak boy göstermiştir. Karagöz karakterle-
ri çeşitli dergilerde de kullanılmıştır. Örneğin 2009 yılında “Karagöz Aka-
demisi” dergisinde matematik konuları gölge oyunu karakterleriyle su-
nulmuştur.69 

Ancak tüm bu değerli girişim ve çabalara rağmen, dayandığı metnin 
özelliği bakımından Türk Halk Edebiyatının, içerdiği müzikal öğeler açı-
sından Türk Müziğinin ayrılmaz bir parçası olan Karagöz, günümüzde 
unutulmaya yüz tutmuştur. Oysa Türkiye’nin geçmişinden geleceğe uza-
nan kültürel köprüsünde Karagöz Oyunu çok önemli bir yere sahiptir. 

9. Karagöz’ün Yaşatılmasına İlişkin Bazı Öneriler 

Geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz, Internet’in, televizyonun, bilgi-
sayar oyunlarının bu denli insanların hayatına girdiği günümüzde, yaşa-
yabilmek ve adının sonraki kuşaklara aktarılabilmesi için sistemli bir 
desteğe ihtiyaç duymaktadır. 

Günümüzde pek çok iletişim aracıyla yaşam bulan ve çeşitli medyatik 
öğeler tarafından desteklenen bunca hayali kahramanın içinde, çocukla-
rın Karagöz’ü eskisi gibi takip etmeleri olası görülememekle birlikte, bir 
kültürel değer olarak tanımaları ve sevmeleri sağlanmalıdır. 

Karagöz oyununu çağa uygun hale getirmek amacıyla yapılan çalış-
malarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, özün yitirilmemesidir. 

Karagöz günümüz çocuklarına tanıtılırken, özündeki unsurlar bozul-
mamak kaydıyla bazı yenilikler ilave edilebilir, dili sadeleştirilebilir, bir-
kaç güncel müzik parçası, çağımız insanından birkaç örnek ya da günü-
                                                           
67 Sönmez, a.g.e., s. 14, 2005. 
68 Sönmez, a.g.e., s. 18, 2005. 
69 Karagöz Akademisi Dergisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1946, Eskişehir, 2009. 

31



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 14 

müz olaylarına atıf yapan nükteler eklenebilir.70 Karagöz oyununun ya-
pısındaki yenileşmeye açıklık ve nüktedanlık, bu değişimlerin yapılması-
na imkan tanıyacaktır. 

Karagöz Oyunu’nun çocuklar tarafından tanınması için çeşitli gösteri 
ve faaliyetlerin ilköğretimlerde yaygınlaşması gereklidir. Karagöz oyunla-
rından konusunu alan bazı çocuk tiyatrosu örnekleri yazılmıştır.71 Bu 
örneklerin arttırılması önemlidir. İlköğretim ders kitaplarında da Kara-
göz ile ilgili kimi tanıtımlara yer verilmektedir (Örneğin ilköğretim 7. sınıf 
Türkçe ders kitabı Türk Kültürü Ünitesi). Ancak bu bilgilendirme ve ta-
nıtımların yetersiz ve ilgi çekici olmaktan uzak olduğu rahatlıkla söyle-
nebilir. Hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve müzik ders kitaplarında da çocuk-
ların ilgilerini çekici Karagöz oyununa ait bilgiler eklenebilir. 

Bu bağlamda sınıf öğretmeni, Türkçe öğretmeni, sosyal bilgiler öğret-
menlerini yetiştiren eğitim kurumlarında da Karagöz oyunu ve Türk kül-
türündeki önemi üzerinde daha nitelikli şekilde durulmalı ve gerekli bi-
linç geleceğin öğretmenlerine aşılanmalıdır. Benzer durum resim-iş ve 
müzik öğretmenliği anabilim dalları için de geçerlidir. Yürütmekte oldu-
ğum ‘Müzik Kültürü’ dersinin bir kısmında Karagöz Oyunu ve Karagöz 
Müziği’ni öğrencilerime tanıtmaya çalışıyorum. Bunun için video görün-
tüleri, resimler, müzikal öğelerin yanı sıra elleriyle dokunabilecekleri Ka-
ragöz karakterleriyle de tanışmalarını amaçlıyorum. Eğitim fakültelerine 
bağlı diğer müzik öğretmenliklerinde ve müzik eğitimi veren diğer ku-
rumlarda da buna benzer çalışma ve tanıtımların yapılmasının, konuyla 
ilgili gerekli ulusal bilincin oluşması adına büyük önem taşıdığını düşü-
nüyorum. Özellikle eğitim fakültelerinde, bir öğrencinin gözünde, onların 
yetiştireceği yüzlerce öğrencinin yüzü vardır. Geleceği biçimlendirecek 
öğretmenleri yetiştirmek büyük bir sorumluluk ve kültürel değerlerin ka-
zandırılması adına da büyük bir fırsattır. Bu nedenle öncelikle ulusal 
anlamda kültürel farkındalığı sağlayabilmek ve buna bağlı olarak uluslar-
arası düzeyde kültürel değerlerimizi tanıtmak için, Karagöz ve Karagöz 
müziğinin yeri ve öneminin öğrencilere anlatılması son derece önemlidir. 

Bursa’da bulunan Karagöz Müzesi de, imkan olduğu takdirde her yaş 
grubundan öğrencilere gezdirilerek, Karagöz hakkında daha kalıcı bir ya-
şanmışlık sağlanabilir. 

Geleneksel değerlerin tanıtılması ve yaşatılması için festivaller, kong-
reler gibi organizasyonlar büyük öneme sahiptir. Özellikle uluslararası 
organizasyonlar da bu tanıtım imkanı daha da artar. Karagöz Oyunu, ta-
şıdığı tarihsel değer, içerdiği toplumsal mesajlar, güldürü ve hiciv özelli-
ği, sanatsal değeri, müzikal yönü, kendine has karakterleriyle farklı içe-
riklerdeki organizasyonlarda yer alabilecek özelliklere sahiptir. Karagöz 
                                                           
70 Gözde Çolakoğlu, “Gelenekten Beslenen Karagöz”, Folklor-Edebiyat Dergisi, Sayı: 46, s. 
540-547, Ankara, 2006/2. 
71 Sinan Bayraktar, Karagöz Efsanesi, TEM Yapım Yayıncılık, s. 12, İstanbul, 2004. 
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oyunu bu çeşitliliği ile uluslararası kongre, sempozyum ve konferanslar-
da daha fazla bilimsel araştırmalara konu olmalıdır. 

Sadece bildiriler, makaleler yoluyla değil, çeşitli figürlerle de Kara-
göz’ün tanıtımına katkı da bulunulabilir. Yunanistan’ın kendi kültür 
öğesi olarak Karaghiosis adıyla 2004 yılı olimpiyat açılışlarında Kara-
göz’ü kullandığı; Romanya, Bulgaristan, Macaristan gibi yıllarca Osmanlı 
kültüründen etkilenmiş ülkelerinde Karagöz’e sahip çıktıkları göz önüne 
alındığında, geleneksel değerimiz olan Karagöz ve Karagöz Müziğini ulus-
lararası organizasyonlarda tanıtmak ve sahip çıkmanın ne kadar gerekli 
olduğu daha iyi anlaşılabilir. 

Karagöz müziği, içerdiği önemli müzikal öğeler nedeniyle müzik festi-
vallerinde ve diğer müzik organizasyonlarında da sıkça yer almalıdır. Ka-
ragöz müziği, gerek oyuna eşlik eden müzik formları, makamlar, usuller, 
gerek bu yaratılara imza atan besteciler, gerek sahne önünde tasvirlerin 
elindeki müzik aletleri, gerek sahne gerisinde oyuna ruh katan müzik 
aletleriyle tanıtılacak pek çok özelliğe sahiptir. 
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MEHMET AKİF ERSOY VE TÜRKLÜK 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKIŞ* 

Öz 

Mehmet Akif Ersoy, İstanbul’un Fatih semtinde doğmuştur. Annesi 

Buharalı, babası İpeklidir. Mehmet Akif Ersoy’un şahsiyetini annesi, ba-

bası, doğup büyüdüğü bu semt ve aldığı eğitim şekillendirmiştir. 

Mehmet Akif Ersoy’un mahallesi Türk, vatanı Türk, bayrağı Türk, ru-

hu Türk, konuştuğu ve yazdığı dili Türk velhasıl Akif Türk oğlu Türk’tür. 

Mehmet Akif Ersoy bağımsız ruhlu bir insan ve şairdir. Bağımsız Türk 

devleti için Mustafa Kemal’e inanan Mehmet Akif, milli mücadelenin 

önemli karakterlerinden biri olmuştur. 

O, İstiklal Marşı şairimizdir. O, Türk milletinin madden ve manen yı-

kıldığı anlarda bile Türk milletinden ümidini kesmemiştir ve bu millete 

inanmıştır. Onun, bu kadar inandığı Türk milleti de bu inancını boşa çı-

karmamıştır. Türk gençliği onu Edirnekapı Şehitliği’nde bayrağa sararak 

kendi yazdığı İstiklal Marşı ile ebediyete uğurlamıştır. 

Anahtar kelimeler: Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Akif’in Annesi ve 

Babası, Türk Mehmet Akif, Mehmet Akif ve Milli Mücadele, İstiklal Marşı 

Şairi Mehmet Akif. 

Abstract 

Mehmet Akif Ersoy and Turkishness 

Mehmet Akif Ersoy was born in Istanbul, Fatih. His mother is from Bu-

hara, his father is from Ipekli. Mehmet Akif Ersoy’s parents, the district he 

grew up and the way he had educated had shaped his personality. 

Mehmet Akif Ersoy had grown up in Turkish land, believed in Turkish 

flag, felt as a Turkish, written and told in Turkish in short he was a com-

plete Turkish. 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Mehmet Akif Ersoy was a poet with independent character. Mehmet 

Akif Ersoy who had believed in Mustafa Kemal for building the indepen-

dent Turkish State, was also one of the important figures of Turkish War 

of Independence. 

He is the poet of our National Anthem. He has always been trusted in 

Turkish Nation even when The Nation had broken down both physically 

and spiritually. Turkish Nation had proved that his faith on the nation 

was not unsubstantial. Turkish Youth had sent him to eternity by singing 

The National Anthem which he had written in his funeral. 

Key words: Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Akif’s Parents, Mehmet Akif 

the Turkish, Mehmet Akif and Turkish War of Independence, The poet of 

the Turkish Anthem. 

Mehmet Akif, Fatih’te Millet Kütüphânesi’nin bitişiğindeki Ali Emirî 
Efendi Sokağı’ndan Kıztaşı’na doğru inilerek Sarıgüzel’e doğru ilerlendi-
ğinde ulaşılan Sarı Nasuh sokağında, Fatih yangınında kül olan ahşap 
bir evde dünyaya gelmiştir.1 

Ancak babasıyla birlikte Bayramiç’te bulunduğu bir dönemde nüfus 
tezkiresi orada alındığından doğum yeri Bayramiç diye kaydedilmiştir.2 

Akif’in annesi Emine Şerife Hanım aslen Buharalıdır. Akif’in annesi, 
hem anne hem baba tarafından Buharalıdır. Fakat kendisi Anadolu’da 
doğmuş, büyümüştür. Akif’in annesi Tokat’ta yetiştikten sonra Şirvanlı-
lardan Derviş Efendi ile evlenmiş, sonra kocası ile beraber Amasya’ya 
daha sonra da İstanbul’a gelerek Sarıgüzel’deki eve yerleşmiştir. Şerife 
Hanım, eşi Derviş Efendi ölünce genç yaşta dul kalmıştır. Akif’in babası 
Mehmet Tahir Efendi, bu sıralarda kendisine talip olmuş ve onunla ev-
lenmiştir.3 

Emine Şerife Hanım, sağlam bünyeli, sağlam seciyeli, anlayışlı, tecrü-
beli, derin görüşlü, iyiliksever, dini bütün ve itikadını yaşayan tam anla-
mıyla bir Müslüman Türk kadınıdır.4 

Akif’in babası Mehmed Tahir Efendi, İpek’in Şuşisa köyünden Nu-
reddin Ağa’nın oğludur. Mehmed Tahir Efendi, Fatih dersiâmlarından-
dır. Tahir Efendi’nin arkadaşları arasındaki temizliği ile ilgili şöhreti 
onun seciyesi hakkında fikir vericidir. Arkadaşları onu aynı adı taşıyan 
Tahir Efendi’den ayırt etmek için Temiz Tahir Efendi diye anmaktadır-
lar. İpekli Tahir Efendi ile Buharalı Emine Şerife Hanım’ın evliliklerinin 
ilk meyvesi Mehmet Akif’tir. Akif, Hicretin 1290 (1873) yılı Şevval ayın-
da doğmuştur. 
                                                           
1 Mehmed Akif Ersoy, Safahat, Haz. Ömer Rıza Doğrul, s. XI, İstanbul, 1980. 
2 İsmail Kara-Fulya İbanoğlu, Sessiz Yaşadım (Matbuatta Mehmet Âkif), s. 197, İstanbul, 
2011. 
3 Mehmed Akif Ersoy, a.g.e., Haz. Ömer Rıza Doğrul, s. XI-XII. 
4 Mehmed Akif Ersoy, a.g.e., Haz. Ömer Rıza Doğrul, s. XII. 
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Babası ebced hesabı ile tarih düştüğü için ona “Ragıyf” ismini ver-
miştir. 

1290 = 80 + 10 + 1000 + 200 

 ر  غ  ى  ف  رغيف

Ev ve mahalle halkı bu ismi anlayamamış ve onu Akif’e çevirmiştir. 
Yalnız Akif’in babası ona hep Ragıyf diye hitap etmiştir.5 

Dört yaşında Fatih’te Emin Buharî Mahalle Mektebi’nde başladığı 
eğitimini Fatih Merkez Rüştiyesi’nde sürdürmüştür. Ardından Mül-
kiye Mektebi’nin idadi bölümünü bitirmiştir. Dil derslerinden çok 
başarılı olan Mehmet Akif, babasından Arapça, Fatih Camisi’nde 
Esad Dede’den Farsça ve ayrıca Fransızca öğrenmiştir. Mehmet Akif 
Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca olmak üzere dört dil bilmekte-
dir. Mülkiyenin idadi kısmını bitirdikten sonra âlî kısmına geçen 
Mehmet Akif babasının ölümü ve evlerinin de yanması üzerine Mül-
kiye Baytar Mektebi’ne kaydolur. Akif’in hayatında iki önemli felaket 
babasının ölümü ve evlerinin yanmasıdır. Bu iki felaket de 1305 
(1889) senesine tesadüf eder. Babasının ölümü sırasında on dört ya-
şında olan Akif 1309 (1893) senesinde eğitim hayatını tamamlayarak 
hayata atılır.6 

Mehmet Akif 1314 senesinde Tophane-i Amire veznedarı Mehmed 
Emin Bey’in kızı İsmet Hanım ile evlenmiştir. Akif’in sırasıyla Cemile, Fe-
ride, Suad isimli üç kızı; İbrahim Naim (bir buçuk yaşında ölmüştür), 
Emin ve Tâhir isimli üç oğlu olmuştur.7 

Mehmet Akif Ersoy, II. Abdülhamit Dönemi, I. ve II. Meşrutiyetin ilâ-
nı, İttihat ve Terakki’nin kuruluşu ve iktidara gelişi, imparatorluğun 
çöküşü, Balkan harpleri, Birinci Dünya Savaşı, Sevr’in, Mondros’un 
imzalanması, Millî Mücadele, Lozan, Cumhuriyetin ilânı, batılılaşma ve 
modernleşme çabaları gibi pek çok önemli gelişmenin ve olayın içinde 
yaşamış, canlı tanığı olmuş ve bunlara yön verenler arasında bulun-
muştur. Akif, Meşrutiyet’in ilânına kadar pek ortalıkta görünmeyen, 
baskı ve sansür dolayısıyla edebi yönü henüz tam bilinmeyen biridir. 
Meşrutiyet ile birlikte başlayan özgürlük ortamında yayınlanmaya baş-
layan Sırat-ı Müstakim’in, sonra da Sebilürreşad’ın başyazarı olarak 
yazı ve şiirleriyle ve özellikle de bu dönemin önemli fikir akımları ara-
sında bulunan İslâmcılık akımının büyük ve güçlü bir temsilcisi olarak 
bilinip, tanınır.8 
                                                           
5 Mehmed Akif Ersoy, a.g.e., Haz. Ömer Rıza Doğrul, s. XIII. 
6 Mehmed Akif Ersoy, a.g.e., Haz. Ömer Rıza Doğrul, s. XIV-XV. 
7 Mehmed Akif Ersoy, a.g.e., Haz. Ömer Rıza Doğru), s. XVI-XVII. 
8 İsmail Parlatır, “İkinci Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketleri”, I. Uluslararası Mehmet Akif 
Ersoy Sempozyumu Bildirileri, s. 425, Burdur, 2009. 
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Akif: 

“...Türklerin 25 asırdan beri istiklâllerini muhafaza etmiş oldukları 

tarihen müspet bir hakikattir. Hâlbuki Avrupa’da bile mebde-i istiklâ-

li bu kadar eski zamandan başlayan bir millet yoktur. Türk için istik-

lâlsiz hayat müstahîldir. Tarih de gösteriyor ki Türk, istiklâlsiz yaşa-

yamamıştır”9 

diyerek mandacılığa karşı çıkmıştır. 
Mehmet Akif Bey 1920 Ocak ayında yakın dostu Hasan Basri Çan-

tay’ın daveti üzerine Millî Mücadele’nin başladığı şehirlerden biri olan 
Balıkesir’e gelerek burada 23 Ocak 1920 Cuma günü Zağanos Paşa Ca-
misi’nde meşhur vaazını vermiş ve milletten Millî Mücadele’ye destek 
vermesini istemiştir.10 

Çantay: 

“Yunanlıların İzmir’imizi işgalini müteakip Balıkesir’de başlayan millî 

hareketlerde de Akif’i yanımızda bulduk. O zaman Akif İstanbul hü-

kümetinin Darülhikme a’zasından idi. O, millî hareketi duyar duy-

maz Balıkesir’e koşmuş, Zağanos Mehmed Paşa Camisi’nin kürsü-

sünde verdiği celadetli hitabesinde ‘Ey Balıkesirliler, güzel yurdunu-

zu çiğnetmeyiniz, müdafaanız meşru’dur, sebat ediniz, yürüyünüz...’ 

demiştir. Bu hitabenin memlekette yaptığı tesir pek büyüktür. O za-

man hatırımda kaldığına göre İzmir’e Doğru Gazetesi’nde de aynen 

neşredilen hitabe yüzünden Akif, İstanbul hükümetince memuriyet-

ten azledilmişti…”11 

diye anlatmaktadır. 
Akif, damadı Ömer Rıza Doğrul ve yakın arkadaşı Eşref Edip’e: 

“Artık burada duracak zaman değildir. Gidip çalışmak lazım. Bizim 

tarafımızdan halkın aydınlatılmasına ihtiyaç varmış. Çağırıyorlar… 

Mutlaka gitmeliyiz. Ben yarın Ankara’ya hareket ediyorum. Hiç kim-

senin haberi olmasın. Sen de idarehanenin işlerini derle topla, Sebi-

lürreşad klişesini al, arkamdan gel. Şeyhülislâmlık makamındakiler-

le de görüş, harekât-ı milliye aleyhinde bir harekette bulunmasın-

lar”12 

der. 
                                                           
9 Osman Akandere, “Oğlu Emin Ersoy’un Anlatımıyla Mehmet Akif Ersoy’un Milli Mücade-
leye Katılması ve Bazı Hususiyetleri”, I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildiri-
leri, s. 672, Burdur, 2009. 
10 B. Zakir Avşar, Siyasal İletişim Bağlamında Bir Biyografi Çalışması: Mehmet Akif Ersoy, s. 
255, Ankara, 2010. 
11 Hasan Basri Çantay, Akifnâme, s. 23, İstanbul, 1966. 
12 Eşref Edip Fergan, Mehmet Akif, s. 139, İstanbul, 1938. 
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“Nasihat Heyetleri” içinde Mehmet Akif Bey de görevlendirilmiştir. Bü-
yük Millet Meclisi’nin, 7 Mayıs 1920 tarihinde oluşturduğu ilk “İrşad He-
yeti”nde görev alan Mehmet Akif Bey, Hakimiyet-i Milliye’de de duyurul-
duğu üzere, vatandaşların Millî Mücadele hareketi konusunda bilgilendi-
rilmesi ve desteklerinin alınması amacıyla önce Ankara Hacı Bayram Ca-
misi’nde, sonra da Anadolu’nun işgal görmemiş bölgelerinde vaazlarına 
başlamıştır.13 

Nihat Sami Banarlı Akif’i şu şekilde değerlendirir: 

“Kuvvetli bir dinî terbiye gören, İstanbul’un Fâtih semti gibi, o zama-

nın en millî ve muhafazakâr bir semtinde, temiz bir Türk-Osmanlı ai-

lesinin çocuğu olarak yetişen Akif’in, bu ilk muhitinden aldığı sağlam 

terbiye, şairin mektep hayatiyle bütünlenerek, ona bütün hayatınca 

yurdunun, Müslümanlığın ve insanlığın iyiliği için çalışan bir büyük 

insan siması verdi. Akif, kalben Türk milletinin siyasî ve idarî iktidarı 

altında yücelmesini istediği büyük bir İslâm birliği için çalışıyor, bu 

samimî ideal ona hem Türkiye’yi, hem de İslâm dünyasını kurtarıp 

yaşatacak tek çare gibi görünüyordu.”14 

İsmail Kara’nın değerlendirmesiyle aslında Mehmet Akif, İslâmcı oldu-
ğu kadar o dönemin pek çok aydını gibi milliyetçidir de...15 Akif’in, Türk 
milletinin öncü ve kurtarıcı bir rolü olduğuna ve Türklüğün yıkılmasıyla 
Müslümanlığın da söneceğine inandığını belirten Ahmet Kabaklı Akif’e 
ümmetçi denilmesinin doğru olmayacağını onun dindar bir milliyetçi 
olup ırkçılığa karşı olduğunu söyler.16 

Son yıllarda Türklükten uzak Arnavut bir Akif yaratılmaya çalışıl-
maktadır. Bu durumu Hakkı Tarık Us: “Âkif Arnavut muydu? ‘Ben ki 
evet Arnavut’um’ diyen Âkif, bunu Türklerden ayrılma yolunu tutan Arna-
vutlara buğz ve levm ederken söylemiyor mu?”17 şeklinde değerlendirir-
ken; Orhan Seyfi Orhon da bu durumu: 

“Âkif’in ‘Ben ki Arnavut’um!’ demesi de Türklüğündeki tereddütsüz-

lüğündendir. Çünkü Âkif, kendisini bir dakika Arnavut hissetseydi, 

bir fes için, her şeyi bırakıp giden adam burada oturmazdı. Onun Ar-

navut dediği şey, bizim Türk fatihleri, Türk akıncıları, Viyana muha-

sarasına giden Yeniçeriler dediğimizdir”18 

biçiminde değerlendirmekte ve Akif’i evladı fatihan olarak görmektedir. 
                                                           
13 B. Zakir Avşar, a.g.e., s. 262. 
14 Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, c. II, s. 1152, İstanbul, 1971. 
15 İsmail Kara, Akif’ten Asım’a, s. 138, Ankara, 2007. 
16 Ahmet Kabaklı, Mehmet Akif, s. 116, İstanbul, 1977. 
17 Hakkı Tarık Us, Ölümünden On Bir Yıl Sonra, Selamet, s. 6, İstanbul, 1947. 
18 Orhan Seyfi Orhon, Şâir Mehmet Âkif, Çınaraltı, s. 7, İstanbul, 1942. 
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Dil öğrenme yeteneğinden hep sitayişle bahsedilerek bildiği diller 
Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca diye sayılırken bunlar arasında Ar-
navutçanın zikredilmemesi de manidardır. 

“Kendisine, -Üstad! Seni Türkçü görüyoruz diyenlere -Ne zannediyorsu-
nuz, hiçbir kavmin Türk’e baş olmasına tahammül edemem”19 dediğini 
çok yakın dostu Hasan Basri Çantay anlatmaktadır. Buradan da anlıyo-
ruz ki Akif hep Türklerin başında bulunduğu bir İslam birliğini savun-
muştur. 

Çok yakın arkadaşı olan Hasan Basri Çantay Akif’teki Türklük duy-
gusunu: 

“Eğer milliyetçi demek ‘Türkü Türk olarak sevmek’ demek ise Âkif 

şüphe yok, olanca temiz ve şümullü mânasıyle bir milliyetçidir. Çün-

kü o, içinde yaşadığı milleti kadar hiçbir varlığın mehabetine, aşkına 

kendini vermedi, bağlayamadı. Evet, Âkif’e tam bir ‘İslâm şairi’ diye-

biliriz. “Kuvvetli, îmanlı, ateşli bir İslâm şairi! Fakat, Türk daima baş-

ta kalmak şartıyla… Dört lisanı edebiyatıyla bilen Âkif Türk olarak 

yazdı, Türk olarak düşündü, Türk olarak yaşadı ve nihayet Türk ola-

rak öldü. Âkif, Türk inkılâbının temel taşlarındandır. O, yalnız eserle-

riyle değil, bütün varlığı ile Türk inkılâbının hizmetkârı oldu…”20 

diye anlatmaktadır. 
Damadı Ömer Rıza Doğrul Akif için: 

“Şüphe yok ki inkılâpçı idi. Ve müspet ilim ile fazilete inanan bir inkı-

lâpçı idi. Ahlâk saffetini, vicdanî nezahetini muhafaza ederek kendini 

müspet ilme veren ve müspet ilme dayanarak eser yaratan Türk, 

onun için ideal Türk’tü. Kendisi bu ideal Türk’ü Asım adlı eserinde 

yaşatır”21 

demektedir. 
Peyami Safa da Akif’teki milli ruhu: 

“Âkif ne milliyetçi, ne de İslamcı bir şairdir… Bu iki kelime kapalı sis-

temler ifade eder. Âkif’i herhangi bir sistemim içine sokuşturmak 

mümkün değildir. Sadece bir millet ve ümmet camiası içinde tercüma-

nı olduğu temayüller itibariyle ona hem millî, hem de İslâmî şair deni-

lebilir. Milliyetçi ile millîyi, İslamcı ile İslâmîyi birbirine karıştırmamak 

fikrindeyim. Namık Kemâl için de bu hatalar yapılıyor ve milliyetçi 

olup olmadığı soruluyor. Vatan şairi de Safahat şairi de milliyetçi de-

ğil, millî şairdirler: Goethe gibi.”22 “Âkif, bütün ömrünü Türk bayra-
                                                           
19 Hasan Basri Çantay, a.g.e., s. 224. 
20 Hasan Basri Çantay, a.g.e., s. 224-225. 
21 İsmail Kara-Fulya İbanoğlu, a.g.e., s. 448. 
22 İsmail Kara-Fulya İbanoğlu, a.g.e., s. 214. 
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ğındaki hilâlin şerefini müdafaaya tahsis etmişti… Çanakkale ve İs-

tiklâl Marşı gibi bir millet hafızasına her mısrası atalar sözü haysiye-

tiyle mal olan büyüklük günlerinde bir ağızdan haykırılan en peraken-

de ve şaşkın ruhları bir tek müdafaa aşkı ve iradesi içinde bir araya 

devşirerek ayağa kaldıran ‘millî’ vasfına tam layık olan bir şair…”23 

diyerek değerlendirmektedir. 
Türkçü düşüncenin önemli ismi Hüseyin Nihal Atsız ise Akif’in milli-

lik yönünü: 

“Vatanseverliği tam ve tezatsız bir vatanperverliktir. Âkif, sözle va-

tanperver olduğu halde fiille bunu tekzip edenlerden değildi. Vatan-

perverane şiirler yazdığı halde en sefil bir nâmert ve en rezil asker 

kaçağı hayatı yaşayanlar henüz aramızda bulunduğu için Âkif’in va-

tanperverliği yüksek bir değer kazanır. Karakter adamı olmak bakı-

mından ise Âkif eşsizdir. O, daima bulunduğu kabın şeklini alan ma-

yi ve cıvık bir halita değil; şeklini sıcakta, soğukta, borada, kasırga-

da muhafaza eden katı bir cisimdi. İslâmcı olmasını kusur diye öne 

sürüyorlar. İslâmcılık dünün en kuvvetli seciyesi ve en yüksek ülkü-

sü idi. Bugünkü Türkçülük ne ise dünkü İslamcılık da o idi. Esasen 

İslâmcılık Osmanlı Türklerinin millî mefkûresiydi. On dördüncü asır-

dan beri Türklerden başka hiçbir Müslüman millet, ne Araplar, ne 

Acemler, ne de Hintliler İslâmcılık mefkûresini görmüş değillerdi. Bir 

Osmanlı şairi olan Âkif’te millî mefkûre kemâline ermiş, fakat yeni bir 

millî mefkûrenin doğuş zamanına rastladığı için geri ve aykırı görün-

müştür. Çanakkale şehitleri için yazdığı şiir kâfidir. Başka söz iste-

mez… Âkif inandı, dönmedi ve öyle öldü”24 

diye ele almaktadır. 
Orhan Seyfi Orhon, Mehmet Akif’in milliliğini: “Mehmet Âkif kadar, 

millî vasıfları eksiksiz taşıyan insan pek azdır. Mahallesile Türk’tür, spori-
le Türk’tür, sükûtile Türk’tür, konuşmasile, tevazuu ile Türk’tür, hattâ Tan-
zimat devrine ait sakalı ile…”25 sözleriyle anlatmaktadır. 

Ali Nihat Tarlan hocamız da: 

“Âkif, bu yurtta yaşamış; bu yurtta yetişmiş, bu yurt için çarpışmış; 

bayrağı bizim bayrağımız, şerefi bizim şerefimiz, dili bizim dilimiz, bu 

dili en büyük muvaffakıyetle kullanmış insanlardan biridir. Âkif ‘millî 

değildir’ dersek kime milli diyeceğiz? Hangi şair bize onun kadar bu 

millet için övünmüş, bu millet için ıstırap çekmiş, bütün menfaatlerini 

feda etmiştir?”26 
                                                           
23 İsmail Kara-Fulya İbanoğlu, a.g.e., s. 454. 
24 İsmail Kara-Fulya İbanoğlu, a.g.e., s. 249-250. 
25 Orhan Seyfi Orhon, Şâir Mehmet Âkif, Çınaraltı, s. 7, İstanbul, 1942. 
26 İsmail Kara-Fulya İbanoğlu, a.g.e., s. 383. 
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diye sormaktadır. 
Mehmet Akif Ersoy’un Millî Mücadele dönemindeki en büyük hizmet-

lerinden birisi de İstiklâl Marşını yazmasıdır. “Şair Mehmet Âkif, yürekleri 
çelikleştiren İstiklâl Marşını yaratmak suretiyle İstiklâl Harbinin manevî 
cephesinde dövüşen kahramanlarından biri olmuştur.”27 

İstiklâl Marşının resmen kabulü Meclis’in 12 Mart 1337 (1921) tarihli 
oturumunda gerçekleşmiştir. Mehmet Akif’in şiirinin İstiklâl Marşı ola-
rak kabulüne ilişkin birçok takrir verilmiştir. En sonunda “bütün mecli-
sin ve halkın takdirlerini celbeden Mehmet Akif Beyin şiirinin tercihen ka-
bulünü teklif eden” Karesi mebusu Hasan Basri Bey’in takriri, reye konu-
larak kabul edilmiştir. Diğer mebuslar tarafından “milletin ruhuna tercü-
man olan ve meclisin kabulü ile resmî bir mahiyet iktisap eden İstiklâl 
Marşının ayakta dinlenmek üzere, Maarif Vekili tarafından bir defa daha 
meclis kürsüsünden okunması” teklif edilmiştir. Bütün üyeler ayağa kal-
karak Hamdullah Suphi Bey’in okuduğu İstiklâl Marşı’nı bir kere daha 
büyük bir vecd ve heyecan içinde dinlemişler (12 Mart 1337 Cumartesi, 
saat: 17.45) fakat bütün bu olaylar yaşanırken Mehmet Akif ise heyecan 
ve mahcubiyetinden Mecliste duramamış salondan ayrılmıştır. İstiklâl 
Marşı okunurken Mustafa Kemal Paşa ise, sıraların önünde ayakta din-
lemiş ve durmadan alkışlamıştır.28 

Yarışma birinciliğinden dolayı kendisine zorla verilen 500 lirayı, ihti-
yacı olmasına rağmen, fakir kadın ve çocuklara bir maişet temin etmek 
üzere kurulmuş, kadınlara örgücülük öğreterek meslek kazandırmaya 
çalışan “Darül Mesai”ye ve Şarkışla Hastanesi’ndeki gazilere bağışlamış-
tır.29 

Mehmet Akif Bey’in içinde bulunduğu ilk Meclis, 1 Nisan 1923 tari-
hinde seçim kararı alır. Meclisin son toplantısı 21 Mayıs’ta yapılır ve 
dağılır. Mehmet Akif Bey, tekrar milletvekili seçilmeyi düşünmez ve is-
temez. Ailesiyle birlikte Mayıs ayı içinde İstanbul’a taşınır. İstanbul’a 
giderken yanında Millî Mücadele’den iki hatıra vardır: İstiklâl madalya-
sı ve mebuslara verilen mavzer tüfeği… Kendisinden geriye de aziz mil-
letimiz için yazdığı ve kahraman ordumuza ithaf ettiği İstiklâl Marşı ka-
lır… 

Bazı aydınlar ve yayın organlarında aleyhinde propagandalar yapıl-
ması ve ayrıca siyasi çekişmelerin millî mücadele ruhunu gölgelercesine 
ileri boyutlara ulaşması Akif’i çok üzer. Buna ek olarak işsiz ve parasız-
dır. 1923 yılı Ekim ayında Abbas Hilmi Paşa’nın daveti üzerine Mısır’a 
gider. 1924 baharında döner. 1923-1925 arası kışları Mısır’da geçiren 
                                                           
27 Âbidin Dâver, “İstiklâl Marşı Şairinin Ölümü Karşısında”, Cumhuriyet, İstanbul, 1936. 
28 Mücteba Uğur, Hasan Basri Çantay, s. 38, Ankara, 1994. 
29 Ahmet Özdemir, “Vefatının 70. Yılında Mehmet Âkif”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 
Sayı: 240, s. 38, İstanbul, 2006. 
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baharda dönen Akif Bey, 1926’dan itibaren gittiği Mısır’dan Türkiye’ye 
uzun zaman dönmez. Mısır hayatı bilimsel uğraşlar ve inziva içinde geç-
miştir. Bir yandan yakalandığı siroz hastalığı, diğer yandan sıla hasreti 
Akif Bey’in 1936’da İstanbul’a dönmesine sebep olmuştur. İstanbul’da 
Prenses Emine Abbas Halim’in Maçka’daki apartmanında birkaç gün 
dinlenen Mehmet Akif Bey, daha sonra tedavi için Nişantaşı’ndaki Sağlık 
Yurdu’na yerleştirilmiş; burada bir ay kadar kalmıştır. Fakat, tedavisinin 
imkânsızlığı nedeniyle doktor tavsiyesiyle eve çıkarılmış; 27 Aralık 1936 
gecesi hayata veda etmiştir. 

Mısır’dan yurda döndüğü gün onu Galata Rıhtımı’nda karşılayıp ve 
elleriyle kefeni üstüne Türk bayrağını sararak aziz vatan toprağına ema-
net ettiği güne kadar yalnız bırakmayan, o vakit Askeri Tıbbiye öğrencisi 
olan Türkçü Turancı Dr. Fethi Tevetoğlu o günleri: 

“-Bir Müslüman hemşire bulunamaz mıydı? diye önceleri kızdı-

ğım, sinirlendiğim, fakat sonra birçok sahnelere tanık olunca insanlı-

ğına ve vefâsına hayran kaldığım Mary Mançenko, bana acı sonucu 

telefonla bildirmişti. 

Hazırlık için benim ilk başvurduğum iki askerî tıbbiyeli sınıf arka-

daşım, Maraşlı Abdullah ile Balıkesirli Fikri Mengüç olmuşlardı. Son-

ra sivil ve yurtlu arkadaşlarım Samsunlu Nemci Kurtoğlu ile Bayburt-

lu Zeki ve M. Onbaşıoğlu’nu, bana eski metinleri okutan hocam İsma-

il Sâib Sencer’in torunu Hukuk Fakültesi’nden Muhtar Sencer’i ve 

Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden Mâcid’i ve şimdi adlarını 

hatırlayamadığım üç arkadaşımı durumdan haberdar etmiştim. 

Tarifi imkânsız bir büyük acı içimizi doldurmuş, kalplerimizi burk-

muştu. Bağışlanmaz bir ihmâlin, umursamazlığın örtüsüz, çıplak bı-

raktığı tabut içinde yatan dünkü dev cüsseli o pehlivan insanı, koca 

Âkif’i, vasiyetine uyarak otomobille değil, omzumuzda taşıyarak tâ 

Mısır Apartmanı’ndan Beyazıt Camisi’ne kadar getiren on bir genç, 

musallâda yatan bu belirsiz cenazenin, Türk milletinin istiklâlini hay-

kıran aziz insana, Âkif’e ait olduğunu yaymak üzere fakültelere da-

ğıldık. İlâhi bir merkeze, ilâhi bir akın başlamıştı. On bir kişi gitmiş, 

on bin kişi olmuştuk. Onu on bir âşık getirmiştik, on bin sevdalı götü-

rüyorduk… 

Altın simle işlenmiş âyetlerle süslü neftî atlaslar, Kâbe örtüleriyle 

örtülen o fakir tabut üzerine bir de Tıp Talebe Yurdu’ndan Onbaşıoğ-

lu’nun getirdiği Türk Bayrağı koyulunca, taşıyacağımız cenâze, içi 

kadar değerlenmişti. 

Onu cenâze arabasına koyup götürmek isteyen görevlilere verme-

miştik. Tipi altında ağır ağır yürüyen on binler, O’nu asla eller üstün-

den omuzlara indirmediler. Tam Edirnekapı Kabristanı’nın kapısına 

gelmiştik. Boyları birbirine denk on levent arkadaş ayrıldık. Kapıdan 
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toprağa, çok sevdiği ve yanına gömülmeyi vasiyet ettiği Babanzâde 

Ahmed Naim Bey’in kabri yanına kadar o ilâhi tabutu hiç el değdir-

meden yalnız başlarımız üstünde getirdik. 

O’nu toprağa vermeden, ileride yapılacak büstü veya heykeli için 

yüzünün kalıbını, maketini almak isteyen Acudoğlu Aşir Bey’le birlik-

te kefenini çözdük. Dudağının sağ köşesinden sızmış kanın, çenesine 

doğru, sakalını tezyin etmiş olduğunu gördük. O anda bende bir fikir 

belirdi ve içimden bir ses O’nun bir beytini bana, vatan kelimesi bay-

rakla değişmiş olarak şöyle okudu: 

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ 

Tek bayrağımdan etmesin beni dünyada cüdâ… 

Şehit Âkif’i şehitler katına beyaz kefenle değil, vurgunu olduğu al 

sancağa sarıp yolcu etmek ve böylece O’nu bütün fânilerden ayır-

mak… Bütün bir milletin dileği olan bu düşünce ile ebediyet yolcusu-

nu en sevdiği bayrakla sardım, en sevdiği vatanın toprağına koyarak 

en sevdikleri katına uğurladım. Âkif, kefeni üstüne bayrak sarılı gö-

mülen tek Türk evlâdı idi. O’nu son istirahat yerine başucundan ben, 

ayakucundan sınıf arkadaşım Maraşlı 182 Abdullah tutarak indir-

miştik”30 

diye anlatmaktadır. 
Âkif: 

Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, 
Günler şu heyûlâyı da ergeç silecektir. 
Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma, 
Sessiz yaşadım kim beni nerden bilecektir? 
                                     diyecektir amma… 

Türk gençliği, Türk milletinin hürriyet tutkusunu hayatı boyunca hiç 
yılmadan bir bayrak gibi cepheden cepheye koşturan ve o bayrağı İstiklâl 
Marşı zirvesine diken, Millî Mücadelenin en önemli kahramanlarından, 
büyük vatansever Mehmet Akif’in cenazesinin sessiz sakin kaldırılması-
na Dr. Fethi Tevetoğlu’nun da anlattığı gibi müsaade etmez… Türk genç-
liği O’nun aziz hatırasına sahip çıkarak cenazesini layıkıyla eller üstünde 
Edirnekapı Şehitliğine kadar getirir, kefeninin üzerine Türk bayrağını sa-
rar ve yazmış olduğu bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı’nı okuya-
rak Vatan toprağına emanet eder. 

Yüce Türk milletinden hiçbir zaman ümidini kesmeyen Akif, yüreği va-
tan için, millet için çarpan, özgürlük ve bağımsızlığı vazgeçilmez olarak gö-
ren, yüksek ahlâklı, çalışkan, mücadeleci, tam bir Müslüman Türk’tür… 
                                                           
30 Fethi Tevetoğlu, “Bayrağa Sardığım Yüce Şair”, Milli Kültür Dergisi, Mehmet Akif Özel Sa-
yısı, Aralık Sayısı, s. 6-7, Ankara, 1986. 
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ATATÜRK’ÜN TÜRK TARİH TEZİ VE 
TÜRK MİLLETİNE YÜKLEDİĞİ SORUMLULUK 

Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZCAN* 

Öz 

Tarih ilminin toplum hayatındaki önemini söylevleriyle ortaya koyan Ata-

türk, milli mücadelenin sonuçlandırılmasından sonra sıranın Türk milletini mua-

sır medeniyet seviyesine ulaştıracak inkılâplara geldiğini düşünüyordu. Bu 

amaçla da yapılacak inkılâplara manevi bir destek oluşturacak yeni bir tarih 

anlayışının ortaya konulmasını zorunlu görüyordu. Aynı zamanda Türk milleti-

nin benliğini kazanmasında en büyük aracın tarih olduğunu ifade ediyordu. 

Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar Türklerde İslam tarih anlayışı 

mevcut olmuştur. Türklere ve Türk tarihine fazla yer verilmemiştir. Os-

manlı döneminde de aynı düşünce istikametinde dönemlere göre faklılık 

arz eden tarih anlayışları ortaya konulmuştur. Yine bu dönemde batılılar 

tarafından Türk tarihi hakkında gerçeğe uymayan birçok bilgiler, mana-

sız iddialar ve iftiralarda ileri sürülmüştür. 

Atatürk, Türklere isnat edilen, hakarete varan bu düşüncelerin haksızlı-

ğını ortaya çıkarmak, Türk milletinin mazinin derinliklerinden getirdiği me-

deniyetini dünyaya tanıtmak, mevcut tarih anlayışının yerine yeni bir anla-

yışı topluma kazandırmak amacıyla çalışmalar başlatmıştır. Sonuçta, Türk 

milletinin milli bir tarihe sahip olması için “Türk Tarih Tezini” ortaya atmış-

tır. Bu tezle; Türk tarihinin yalnızca Selçuklu ve Osmanlı tarihlerinden iba-

ret olmadığı, Türklerin İslam öncesinde de tarihi geçmişleri olduğu bunun 

bir bütün olarak araştırılıp ortaya konulmasının gerekliliğini vurgulamıştır. 

Atatürk’ün tarihle, tarih şuuruyla olan çalışmaları onun ölüm yatağı-

na kadar devam etmiştir. Son gördüğü ve incelediği kitapta Türk Tarih 

Kurumunun dergisi olan ve adını kendisinin verdiği “Belleten” olmuştur. 

Anahtar kelimeler: Atatürk, Türk Tarihi, Tarih Şuuru, Türk Tarih Tezi. 
                                                           
* Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Abstract 

Ataturk’s Turkish History Thesis and the Responsibilty That 

he Puts on Turkish People 

Atatürk, who announced the importance of history in his speeches, 

thought that it was the time to make some revolutions to reach the Tur-

kish people to the modern world. He also realised the necessity of a new 

history concept to support the revolutions spiritually. He also expressed 

that the history is an important key for the Turkish people to gain their ego. 

Up to the Republic, Islamic history understanding was domain in Turks. 

During the Ottoman period the same history understanding was seen with 

little differences. In the same period, there were unreal knowledges, inapp-

ropriate claims and slanders about Turkish history by the Europeans. 

Atatürk started new studies to introduce the Turkish civilisation 

which comes from the past, to gain new history understanding to the so-

ciety and to overcome these thoughts which were attributed by the Euro-

peans. As a result he introduced “Turkish History Thesis” for the Turkish 

people to have a national history understanding. He emphasized that 

Turkish history did not consist of only Seljukian and the Islamic period 

but also contains history before the Islamic period. 

His concious about the Turkish history continued until he died. The 

last book he examined was “Belleten” published by the Turkish History 

Institution named by Atatürk. 

Key words: Atatürk, Turkish History, Turkish Conciousness, Turkish 

History Thesis. 

Giriş 

Tarih genel olarak, “insanları, toplumları ve onların meydana getirdiği 
olayları zaman ve mekân dilimleri içinde, sebep ve sonuç ilişkilerini kura-
rak inceleyen müspet bir ilim dalı” olarak tanımlandığı gibi, Tarihi “önce-
den görme imkânı vermeyen, fakat daha iyi görmeye yardım eden” (Paul 
Valery), “Çağdışı olmaktan insanı kurtaran, gününü yaşayan ve geleceğe 
doğru değerler içinde insanın yapıcı rol oynamasına yol açan” (M. Gök-
berk), “Olayları müşahede edenlerin bıraktıkları belgelere, kalıntılara da-
yanarak takip eden” (İ. Kafesoğlu), “geçmişten ders alarak gelecekteki yo-
lu doğru çizmeyi, okuyucuya ahlaki ve milli değerler aşılamayı, yani öğre-
tici (pragmatik) olan” bir ilim dalı olarak da tanımlayanlar vardır.1 

Bu tanımların ışığında tarih; insanların düşüncelerinin ifadesi olan ve 
zamanla ortaya çıkan olayları, insanların yönlendirdiği sosyal gelenekleri 
konu edinir. Bunları şekillendiren kanunları bulmayı, gelişme-çöküş; te-
kâmül-yozlaşma şart ve safhalarını açıklığa kavuşturmayı görev bilir.2 
                                                           
1 Mübahat S. Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, s. 1-4, İstanbul, 1991. 
2 Mübahat S. Kütükoğlu, a.g.e., s. 2. 

48



SELİM ÖZCAN / ATATÜRK’ÜN TÜRK TARİH TEZİ 3 

Tarih toplumun fertlerine belli bir entelektüel tecrübe kazandırdığı gi-
bi, bunun yanında yüksek eğitim değeri olan tam bir zihni terbiye biçimi 
ve anlayış dinamizmi de sağlar.3 Bunun sağladığı ruhî tatmin yanında, 
pratikte bazı yararlarının bulunması doğaldır. Zira insanlar sadece kendi 
tecrübelerinden değil, kendilerinden öncekilerin tecrübelerinden de isti-
fade ederler. Bu ise, onların yazıp bıraktıkları şeyler, yani tarihi kaynak-
ları sayesinde olur. Eski tecrübeler, hâl ve geleceğe ışık tutar; yani geliş-
melere yön verir. İnsanlarda bir şuurun uyanıp manevi değerlerin geliş-
mesini sağlar. Aynı zamanda tarih bilgisi aileden başlayarak, millete 
doğru gelişen bir sevgi ve bağlılığın doğmasına imkân hazırlar. Böylece 
milli hafıza canlı tutulup, millet aynı duygular etrafında toplanır. Bu da 
elbette ki, tarih şuuruyla olur. Milyarlar harcanarak elde edilemeyecek 
olan bu güç, tarihin sayesinde elde edilmiş olur.4 

Tarihte büyük küçük pek çok olayın meydana gelişi, bazen bir tek ki-
şi veya onun yönlendirdiği topluluklarca gerçekleşmektedir. O halde bu 
kişinin kültürü, kişiliği ve inançlarını incelemek yolu ile olayların psiko-
lojik tesir ve sebeplerini tespit etmek mümkündür. Kişide gizlenen ruh-
sal ve toplumsal özelliklerin onun geleceğini belirleyici olacağı ve kazan-
dığı kültürün bu geleceğin temelini oluşturduğu bilinen psikolojik bir 
gerçektir.5 Bu nedenle tarihi olaylar izah edilip yorumlanırken olayları ger-
çekleştiren kişilerin şahsiyetleri, inançları, davranışları sergilenir. Böylece 
insanın ihtiraslarının nasıl meydana geldiği ele alınır ve tarihi bir olay 
açıklanırken ister istemez, psikolojik açıklamalara başvurulur. Göz önün-
de bulundurulması gereken diğer bir husus da insanların farklı psikolojik 
yapıları olduğu gibi, toplumlarında farklı psikolojik yapıları olduğundan, 
tarihçinin toplum psikolojisini de gözden uzak tutmaması gerekir. 

1- Türklerdeki Tarih Anlayışı 

Türklerin Orta Asya’daki zengin tarihleri onlarda “Dünya hâkimiyeti 
ve bu hâkimiyetin ebedi olması” düşüncesini bir kuşaktan diğerine ak-
tarmıştır. Bu düşünce Göktürk Kitabelerinde “Bengü il (ölümsüz, sonsuz 
devlet)” şeklinde ifade edilmiştir. İslamiyet’in gaza geleneğiyle de pekişe-
rek Osmanlı Devletinde “Devlet-i Ebed-Müddet (Ebediyen Yaşayacak Dev-
let)” ve bu düşünce XV. - XVI. yüzyıllarda batıda bilinmeyen bir yerde 
fethedilecek bir ideale, bir “Kızılelma” sembolüne dönüşmüştür. Osmanlı 
Devleti’nin gerilemeye başlamasıyla da unutulmaya yüz tutmuştur.6 
                                                           
3 İsmail Özçelik, Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler, s. 21, Ankara, 2001. 
4 Dursun Ali Akbulut, “Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Metodu Hakkında Bazı Mülahaza-
lar”, Milli Kültür Dergisi, Sayı: 81, s. 41. 
5 Hayrani Altıntaş, “Tarih ve Psikoloji”, Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kolok-
yumu, s. 99-102, Elazığ, 1990. 
6 Ercüment Kuran, “Milli Tarih Görüşümüz”, Türk Kültür Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, Sayı: 
85, s. 15. 
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Ama hem geçmişin gücünü, hem de bir ideali simgeleyen bu felsefe, yeni 
Türkiye Cumhuriyeti’ne Atatürk’ün deyişiyle, “Türkiye Cumhuriyeti ilele-
bet payidar kalacaktır” şeklinde miras kalmıştır.7 

Osmanlılardaki Tarih Anlayışı 

Türk Devletlerinin en büyük halkalarından olan Osmanlı Devletinde-
ki, tarih anlayışı dört ana dönemde ele alınabilir. 

Birinci dönem; devletin kuruluşundan XIX. yüzyılın başlarına yani 
Tanzimat’a kadar olan dönemdir. Bu dönemde İslam tarih anlayışı, İslam 
düşüncesinin teoriden pratiğe aktarılmasıyla topluma mal edilmiştir. İsla-
miyet başlangıç olarak alınmış, İslam öncesi ise Arap ve Yahudi efsanele-
riyle sınırlı kalmıştır. Tarih kitaplarında Türklere ve Türk tarihine fazla yer 
verilmemiş, Orta Asya Türk tarihine değinilmemiştir. Bu dönemde milli ta-
rih anlayışı dini şuur içinde erimiş8 bir millet tarihiyle değil ümmet tari-
hiyle ilgilenilmiştir. Bazen Milli Tarih anlayışını benimseyen tarihçiler or-
taya çıkmışsa da onlarda seslerini pek duyuramamışlardır.9 Bu tarih anla-
yışı Osmanlı tarihçiliğinde Tanzimat dönemine kadar devam etmiştir. 

Osmanlı tarihçiliğinin ikinci dönemi, Tanzimat devri ile başlayan ve 
ümmet tarihçiliğinin yanı sıra, devlet tarihçiliğinin kabul gördüğü dö-
nemdir. Bu anlayışta, Osmanlı Devleti için başlangıç olarak devletin ku-
ruluşu esas alınmıştır. Bu dönemde, Osmanlı tarihçileri batılı meslek-
taşlarının eserlerinden yararlanmaya ve yavaş yavaş yeni metotları kul-
lanmaya başlamışlardır. Bu anlayışta İslam tarihinin yanı sıra, Osmanlı 
devlet tarihçiliği de gelişmeye başlamıştır. Ancak bu dönemde de Os-
manlı öncesi Türk tarihi üzerinde durulmamıştır. Osmanlı Devletini kur-
tarmaya yönelik olarak ortaya çıkan fikir akımlarından Osmanlıcılık fik-
rinin bu dönem tarih anlayışı üzerinde Osmanlı Milleti ve Osmanlı Tarih 
Şuuru oluşturarak devlet yapısındaki değişik etnik yapıları kaynaştıra-
rak devletin devamını sağlamak şeklinde etkili olmuştur.10 

Osmanlı Devletindeki üçüncü dönem tarih anlayışı, Tanzimat ile Birin-
ci Meşrutiyet dönemi arasındaki anlayıştır. Bu dönemde hanedan veya 
Osmanlı tarih görüşü üzerinde durulmuştur. Türk, Türkler, Türkiye keli-
meleri ağıza alınmamıştır. Avrupalıların Memalik-i Osmaniye yerine Türki-
ye, Türk İmparatorluğu demelerine kızan aydınlar ve siyasiler olmuştur. 
Hatta Türk milliyetçisi olan pek çok kimse bile devlet parçalanır endişesiyle 
Türklük davasını savunmaktan çekinmişlerdir. Türklük yerine ittihadı-ı 
anasır (unsurların birleşimi) ve Osmanlıcılık fikirleri ön planda tutulmuştur. 
                                                           
7 Bekir Sıtkı Baykal, “Atatürk ve Tarih”, Belleten, C. XXXV, Sayı: 140, s. 533, Ankara, 1971; 
Azmi Süslü, “Atatürk ve Tarih”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, s. 134, Ankara, 1995. 
8 Bayram Kodaman, “Atatürk ve Tarih”, Atatürk ve Kültür, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 
Özel Sayı, s. 3-4, Ankara, 1982. 
9 Baykal, “a.g.m.”, s. 535-536. 
10 Fatma Çapan, “Türk Tarih Tezi ve Atatürk”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
181, s. 11, İstanbul, 2009. 
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İkinci Meşrutiyetten Cumhuriyete kadar olan ve Osmanlı Devletinin 
yıkıldığı, ülkenin işgal edildiği ve Milli Mücadele sonunda yeni bir devle-
tin kurulduğu dördüncü dönemdeki tarih anlayışı ise, hanedan tarihçili-
ği ile birlikte bazı Türk aydınları Türk tarihine önem vermişler ve Batılı 
tarihçilerin Türk tarihi üzerindeki çalışmalarını aktarmaya başlamışlar-
dır. Ancak Türk tarihi hakkında gerçeğe uymayan birçok bilgiler, mana-
sız iddialar, iftiralarda ülkeye girmeye başlamıştır.11 

2- Atatürk’ü Tarih Araştırmaları Yapmaya Yönelten Sebepler 

Yirminci yüzyılın ilk çeyreği Türk tarihi için birçok büyük çalkantıla-
rın olduğu, birçok büyük felaketlerin yaşandığı ve Türk insanının varlığı-
nı da, coğrafyasını da kaybetmekle karşı karşıya kaldığı bir dönem ol-
muştur. Var olma ve yok olma mücadelesinin verildiği bu dönemde düş-
manlar tarafından Türk insanını, tarihini, coğrafyasını ve kültürünü 
tahrip etmek üzere birçok asılsız iddialar, iftiralar ortaya atılmıştır.12 Ay-
rıca Avrupalı devletler Türk coğrafyası üzerindeki düşüncelerinde haklı-
lıklarını göstermek amacıyla tarihi deliller ileri sürmeye yönelmişlerdir. 

“Yunanlılar coğrafya ve medeniyet belgelerine başvurarak batı Ana-

dolu’da; Fransızlar Haçlı seferlerinden sonra bir Frank devleti kurul-

masını, İtalyanlar ise Roma İmparatorluğunun mirasçısı olduklarını 

ileri sürerek Güney Anadolu’da hak iddia ettiler. Doğu Anadolu’da 

bir Kürt ve Ermeni devleti kurulması için tarihe başvuruldu”.13 

Bu düşüncelerden hareketle Türklerin buralardan kovulmaları ve yok 
edilmeleri gerektiğine inandıkları gibi aşağıda belirtilen iddiaları da ifade 
etmekte bir sakınca görmemişlerdir. 

Bu iddialardan birisi, Türk insanının sarı ırka mensup olduğu ve Av-
rupalılara göre ikinci sınıf insan sayılması gerektiği ve zekâ yoksulu ol-
duğu iddiasıdır. Çünkü iddia sahiplerine göre; dünyadaki insanlar ileri 
ve geri zekâlı olmak üzere çeşitli tasniflere tabi tutulup en zeki ırkında 
beyaz ırk olduğu ifade edilmiştir. Daha sonra sarı, siyah ve kızıl ırka 
mensup olanlar sıralanmıştır. Bu iddia bazı batılı yazarlar tarafından or-
taya atılmış. Hatta bazı telif ve tercüme tarih kitaplarında Türk insanına 
kabul ettirilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyet yıllarına kadar ülkemizde cid-
di bir antropolojik çalışma yapılmadığından, bu iddiaya karşılık verecek 
bilim adamları bulunmamaktaydı. Hatta batılı tarihçilerin çalışmalarını 
kullanan bazı yerli yazarlarda Türklerin sarı ırka mensup olduğunu sa-
vunmaktaydı. Konu ile ilgili olarak Afet İnan’ın anlattıkları şöyledir: 
                                                           
11 E. Ziya Karal, “Atatürk’ün Türk Tarih Tezi”, Atatürk ve Devrim (Konferans ve Makaleler 
1935-1978), s. 95-96, Ankara, 1980. 
12 Nuri Köstüklü, www.tesav.org/konferasnlar.asp, s. 1. 
13 Kemal Koçak, “Atatürk ve Tarih”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 74, s. 15, İs-
tanbul, 1993. 
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“1928 yılında, Fransızca coğrafya kitaplarının birinde, Türk ırkının sarı ır-
ka mensup olduğu ve Avrupa zihniyetine göre ikinci nevi bir insan tipi ol-
duğu yazılı idi. Kendisine gösterdim. Böyle midir? dedim. Hayır, olamaz, 
bunun üzerinde meşgul olalım. Sen çalış” dediler.14 Tüm bu yanlış anla-
maları ve sonuçları reddetmek üzere Türk ırkının mensup olduğu ırk 
grubunu tespit etmek için geniş çaplı araştırmalar başlatılmıştır.15 
1937’de Afet İnan tarafından bu konuda bugüne kadar yapılmış en geniş 
kapsamlı kafa ölçümü yapılarak Türk ırkının beyaz ırka mensup olduğu 
ispatlanmıştır.16 Ancak Batılı tarihçiler yapılan çalışmalara ve tezlerinin 
defalarca çürütülmesine rağmen, günümüzde dahi Türklerin sarı ırktan 
olduklarını iddia etmekten vazgeçmemişlerdir.17 

İkinci iddia ise, Türklerin medeni kabiliyetten mahrum olduklarıdır. 
Batılı tarihçi ve politikacılar, sarı ırka mensup olan bu ikinci sınıf insan-
ların kabiliyetsiz olduklarını anlayışsız, uyumsuz, tehlikeli olduklarını, 
hiçbir medeni eserlerinin bulunmadığını, kendilerini düzenleyecek ve ye-
nileyecek kapasitelerinin olmadığını, siyasi karışıklıklarla Avrupa’nın 
huzurunu kaçırdıklarını, dolayısıyla Avrupa’dan ve Anadolu’dan kovul-
malarının hatta yeryüzünden kaldırılmalarının gerektiğini öne sürmüş-
lerdir. Öyle ki bu tez ve fiil, İngiliz devlet adamı Gladston tarafından 
“Türklerin kötülüklerini kaldırmanın tek çaresi vardır, o da yeryüzünden 
kendi vücutlarının kaldırılmasıdır” şeklinde ifade edilmiştir.18 

Bu iddiaların yanında, psikolojik birtakım unsurlarda Türkler hakkın-
da olumsuz yargıların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Osmanlı topraklarını 
gezen bazı seyyahlar, Türklerin kötülüklerinden ve barbarlıklarından bah-
setmişlerdir. Onların bu düşünceleri milletlerine mal olmuş ve Türklerin 
batı kamuoyunda “barbar, cahil, kaba saba” insanlar olarak tanınmaları-
na yol açmıştır. Atatürk bu mesnetsiz iddia ve düşüncelerin çürütülmesi 
için kesin direktifler vererek bilimsel araştırmaların yapılmasını isteyecek 
ve yapılan araştırmaları destekleyecektir. Atatürk’ün bu yöndeki düşünce-
leri ile çalışmaları da onun Türk Tarih Tezi’nin temelini oluşturacaktır.19 

Türkler hakkındaki bu olumsuz düşüncelere, Atatürk’ün verdiği ce-
vaplar ise şunlar olmuştur. “Milletimiz aleyhinde söylenenler bütünüyle 
iftiradır.” “Milletimizin büyük kabiliyetleri tarihen ve mantıken sabittir.”20 
                                                           
14 Afet İnan, “Atatürk ve Tarih Tezi”, Belleten, C. III, Sayı: 10, s. 244, Ankara, 1939. 
15 Enver Ziya Karal, “a.g.m.”, s. 158-159. 
16 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 46, İstanbul, 1982. Daha geniş bilgi için bakınız 
Eugene Pittard, “Atatürk’ün Hatırasını Tazim”, Belleten, C. III, Sayı: 10, s. 189, Ankara, 
1939; Şevket Aziz Kansu, “Kız ve Erkek Türk Çocukları Üzerinde Antropometrik Araştırma-
lar”, C. III, Sayı: 9, s. 69-79, Ankara, 1939; Şevket Aziz Kansu, “Anadolu’nun Irk Tarihi Üze-
rine Antropolojik Bir Tetkik”, Belleten, C. III, Sayı: 9, s. 127-131, Ankara, 1939. 
17 Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, Çeviren: Yıldız Moran, s. 21, İs-
tanbul, 1984. 
18 Baykal, “a.g.m.”, s. 536-537. 
19 Nuri Köstüklü, www.tesav.org/konferasnlar.asp, s. 3. 
20 Süslü, “a.g.m.”, s. 246. 
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“Milletimizin zalim olduğu iddiası da sırf iftiradan, baştan başa ya-

landan ibarettir. Hiçbir millet milletimizden daha çok yabancı unsur-

ların inanç ve âdetlerine riayet etmemiştir. Hatta denilebilir ki, başka 

dinlere mensup olanların dinine ve milliyetine riayetkâr olan yegâne 

millet bizim milletimizdir. 

Fatih İstanbul’da bulduğu dinî ve milli teşkilatı olduğu gibi bıraktı. 

Rum patriği, Bulgar Eksarhı ve Ermeni Kategikosu gibi Hıristiyan din 

reisleri imtiyaza sahip oldu. Kendilerine her türlü serbestlik verildi. 

İstanbul’un fethinden beri, Müslüman olmayanların mahzar bulun-

dukları bu geniş imtiyazlar milletimizin dinen ve siyaseten Dünyanın 

en müsaadekâr ve civanmert bir millet olduğunu ispat eden en büyük 

delildir”.21 

Cumhuriyetin onuncu yıldönümünde 29 Ekim 1933’te yaptığı konuş-
ma ise, daha da açık ve geleceğe yönelik olmuştur. 

“Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk 

milleti zekidir. Türk milleti, milli birlik ve beraberlik içinde güçlükleri 

yenmesini bilmiştir. Türk milletinin büyük millet olduğunu, bütün me-

deni âlem, az zamanda, bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem 

yoktur ki, Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medenî kabi-

liyeti, bundan sonraki gelişmesiyle, geleceğin medeniyet ufkunda ye-

ni bir güneş gibi doğacaktır”.22 

Atatürk bu söyleviyle, Türk milletinin geleceğinin yol haritasını çizmiş 
oluyordu. Fakat aradan yetmiş üç yıl gibi uzun bir zaman geçmiş olma-
sına rağmen bu yolun neresinde olunduğu sorumluluğu, Türk milleti ta-
rafından iyi sorgulanıp Türkler hakkındaki olumsuz düşüncelere sahip 
olanlara, medeniyetin ufkunda güneş gibi doğarak cevap verilmelidir. 

Türkler hakkındaki iddia ve iftiralardan üçüncüsü, Türk coğrafyası 
Anadolu üzerindeki sözde tarihi iddialardır. Anadolu üzerindeki bu iddi-
aların kaynağı 1071 tarihinde Anadolu’nun kapılarını Türklere açmasıy-
la başlamıştır. Bu iddiaya göre Türklerin bulunduğu yerlerin kendilerine 
ait olmadığı, bu topraklar da İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların hatta 
daha sonraları Almaların ve Yunanlıların, Ermenilerin, Gürcülerin, Kürt-
lerin, Arapların hakları olduğu Türklerin buralardan sürülmelerinin, yok 
edilmelerinin gerektiği ileri sürülmüştür. Suni devletçikler kurmak üzere 
harekete geçilmiştir. Türk insanının kültürel varlıkları yok edilmeye baş-
lanmıştır. Hatta bazı gafil ve hain insanlar bile bunlara alet edilerek “fe-
derasyon, konfederasyon, manda, himaye, özerklik” gibi bugün bile 
uzantıları olan safsatalar ortaya atmışlardır. Bu hedeflere ulaşabilmek 
için son noktayı Sevr antlaşmasıyla koymak istemişlerdir. Ancak Türk mil-
                                                           
21 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: II, s. 9, Ankara, 1997. 
22 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: II, s. 318, Ankara, 1997. 
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letinin bağımsız ve hür yaşama mücadele azmi, bu safsataları boşa çıkar-
mış, tam tersine Anadolu’nun Türk yurdu olduğu ve öyle kalacağı Lozan’da 
tüm dünyaya kabul ettirilmiştir. Ama bugün bile Lozan’da isteklerini kabul 
ettirememenin acısını, burukluğunu Sevr’i hortlatmak isteyerek telafi etme-
ye çalışan ülkeler olduğu da Türk milleti tarafından unutulmamalıdır. 

a- Türk Tarih Şuuru ve Atatürk 

Milli düşüncelerden feyiz almayan, Osmanlı dönemindeki farklı tarih 
anlayışlarının olumlu sonuçlar ortaya çıkarmaması tarihçilerin, fikir ve 
devlet adamlarının yeni kurtuluş ve arayışlar içine girmelerine sebep ol-
muştur. Batıyla olan ilişkilerinin sıklaşması ve bu arada Türkler, Türk 
kültürü ve coğrafyası ile ilgili ideolojik veya bilimsel görüşlerin, tezlerin 
antitezlerin yoğunlaşması üzerine yeni bir tarih görüşü, tarih şuuru 
oluşmaya, yaygınlaşmaya başlamış ve böylece Türk tarih tezinin temelle-
ri de atılmaya başlamıştır. Anadolu’nun kapılarının Türkler tarafından 
açılmasında olduğu gibi yine asli unsur olan Türk unsuru, onun gücü, 
maddi ve manevi değerleri üzerinde durarak ve bu anlayış istikametinde 
yeni bir tarih ve şuur ortaya konulmuştur. Ziya Gökalp’in Türklük fikri 
bu milli tarih görüşünün dayanağı olmuştur.23 

Yeni tarih görüşünün oluşmasında birçok Türk ve yabancı ilim ada-
mının katkısı olmuştur. Bu görüşün oluşmasını başlatan Atatürk’ün 
Türk ve yabancı ilim adamlarının eserlerini hem öğrencilik, hem de as-
kerlik ve devlet adamlığı sıralarında okuduğu ve okutturduğu gibi Anıt-
kabir’deki bazı kitaplarında da görüleceği üzere, üzerinde notlar alınarak 
çalışmalar yapılan yayınlar olduğu da görülür.24 

Atatürk’ün iddia edildiği gibi tarihle ilgisi, tarih şuuru ve bunu yay-
gınlaştırma faaliyetleri ne 1923’lerde ne 1928’lerde ne de 1931’lerde baş-
lamıştır. Atatürk’ün tarih ve özellikle Türk tarihine karşı ilgi ve sevgisi, 
Manastır Askeri Lisesi’nde öğrenciyken tarih öğretmeninin teşvikiyle 
başlamış ve hayatı boyunca sürmüştür.25 Elbette maddi istiklâli temin 
etmek ve hâle hâkim olmak en âcil ve en lüzumlu işti. Ancak o, hâle hâ-
kim olmadan, hâkim olurken ve istikbale bakarken bile tarihle meşgul 
olmuş, maziyle “muhakemesini yaparken, hesaplaşırken” ondan ders al-
mış, güç kazanmış ve hâlin ve istikbalin “tarih tablosunu” ona göre çiz-
meye çalışmıştır.26 Atatürk’ün tarihle ilgili sözlerinden bazılarını kronolo-
jik olarak sıraladığımızda bu durumu daha açık görebiliriz. 

“Tarih ne güzel bir aynadır. İnsanlar, özellikle ahlâkta gelişmiş kavim-
ler, en büyük kutsal kavramlar karşısında bile hasis duygulara tâbi ol-
                                                           
23 Bayram Kodaman, “a.g.m.”, s. 5. 
24 Azmi Süslü, “a.g.m.”, s. 248. 
25 Koçak, “a.g.m.”, s. 14. 
26 Halil Demircioğlu, “Tarih Biz ve Atatürk”, Belleten, C. XXXV, Sayı: 139, s. 454, Ankara, 1971. 
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maktan nefislerini men edemiyor. Tarihin sinesine geçen büyük hâdiseler-
de, bu hâdiseler içinde amil ve fail olanların hâl, hareket ve muameleleri 
onların ahlak seviyelerini ne açık gösterir.” (1915) 

“Tarih bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkâr ede-
mez.” (1919) 

“Türkler on beş asır evvel Asya’nın göbeğinde muazzam devletler teşkil 
etmiş ve insanlığın her türlü kabiliyetlerine belirti olmuş birer unsurdur. 
Sefirlerini Çin’e gönderen ve Bizans sefirlerini kabul eden bir Türk devleti, 
ecdadımız olan Türk milletinin Türk milletinin teşkil eylediği bir devlet idi.” 
(1 Kasım 1922) 

“Bizim şimdiye kadar doğru bir tarih-i millîye malik olmayışımızın sebe-
bi, tarihlerimizin hakikî karilerin vesaike istinada etmekten ziyade, ya bir-
takım meddahların hodkâmların hakikat ve mantıken arî sözlerinden baş-
ka memba bulamamak bedbahtlığıdır.” (7 Nisan 1924) 

“İnsanların tarihten alabilecekleri mühim dikkat ve uyanıklık dersleri; 
bence devletlerin umumiyetle siyasi müesseselerin teşekküllerinden, bu 
müesseselerin mahiyetlerini değiştirmede ve bunların çözülme ve sonlan-
malarında müessir olmuş olan sebepler ve amillerin tetkikinden çıkan neti-
celer olmalıdır. Meselâ, Osmanlı İmparatorluğunun doğmasını gerektiren 
sebep ve amillerin tetkikinden çıkan netice, mühim olduğu gibi, bu impara-
torluğun batması sebep ve amillerinin tetkikinden çıkacak netice de o ka-
dar mühimdir. Bu tetkiklerde, şüphemiz siyasî müesseseyi kuran milletle-
rin her görüş noktasından harsları derecesi mütalâa olunur; şahısların 
müspet ve menfi tesirleri göz önüne alınmalıdır”.27 (1930) 

Atatürk, Samsun’a dört kez gelmiş. Dördüncü kez gelişi olan 22 Ka-
sım 1930’da, Afet Hanım aracılığıyla o zamanki Samsun gazi kütüphane-
si memurlarından, Cihan Tarihi, Büyük Adamlar Serisi, Tarihte Güzel 
Kadınlar isimli üç kitabı da okumak için istemiş. Bu kitapların tarih içe-
rikli olması, Atatürk’ün tarihe karşı olan ilgisini göstermektedir. Ata-
türk’teki bu ilginin öğrencilik yıllarından itibaren okuya geldiği ve bugün 
çoğu Anıtkabir müzesinde bulunan ve üzerine notlar düştüğü tarih ve 
kültür kitaplarının bulunmasından da anlaşılmaktadır.28 

Ayrıca, 1924 yılında hazırlıklarından söz eden ve belgelerini topladığı-
nı ifade eden Mustafa Kemal’in 1927 Ekiminde söylediği ve aynı yıl ilk 
baskısı yapılan Nutuk da başlı başına bir tarih kitabı değil midir? 

Yine 1928 yılında kendisine Türk ırkının sarı ırka mensup olduğunu 
ve Avrupa zihniyetine göre ikinci sınıf bir insan tipi olduğunu bir Fransız 
coğrafya kitabından gösteren Afet İnan’a Atatürk’ün “Bu böyle midir?” di-
ye sorduğunu ve “Hayır olamaz, bunun üzerinde meşgul olalım” dediği de 
bilinmektedir. 
                                                           
27 Azmi Süslü, “a.g.m.”, s. 251-252. 
28 Nuri Köstüklü, www.tesav.org/konferasnlar.asp, s. 2. 
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Atatürk’ün tarihe olan ilgisi ve verdiği değer İstanbul Darülfünunu 
Edebiyat Medresesi Müderrisler Meclisinin kararı ile kendisine 1923 yı-
lında fahri profesörlük unvanı verileceği zaman somut olarak ortaya çık-
mıştır. Şöyle ki; Atatürk’e fahri Edebiyat profesörlüğü takdim edileceği 
zaman, edebiyattan ziyade tarihle daha çok ilgilendiğini belirterek profe-
sörlük beratının tarihe ait olmasını istemiştir.29 

Şimdi, çalışmalarıyla, sözleriyle ve kurumlarıyla bugünkü modern ta-
rihçiliğin esaslarını belirleyen Atatürk’ün Türk Tarih tezini ortaya koyalım. 

b- Atatürk’ün Türk Tarih Tezi 

Milletler, mevcudiyetlerini ve milli hayatlarını daima tarihe bakarak 
ve böylece geçmişten güç alarak devam ettirebilmişlerdir. Çünkü tarihe 
bakmak gerçekleri görmek demektir. Tarihe bakanlar hâli ve istikbali 
mazinin aynasında görebilirler; bakmayanlar ise ne hâli kavrayabilirler, 
ne de istikbalden umutlu olabilirler.30 

Türk milletinin yirminci yüzyıldaki acılarını bizzat yaşayan, onlara şa-
hit olan ve bu itibarla tarih yapan Atatürk, tarih konusundaki faaliyetle-
riyle, telif ve tercüme eserleriyle ve kurduğu kurumlarıyla aynı zamanda 
tarih de yazmış ve Türk tarihinin ilmi, milli temeller üzerine oturtan ilk 
devlet adamı olmuştur. 

Atatürk tarih konusundaki çalışmalarını üç noktaya yöneltmiştir. Bi-
rinci olarak Dünya tarihini eski, yanlış, ideolojik yaklaşımlardan kurtar-
mak. İkincisi, dünya medeniyetine Türk medeniyetinin yapmış olduğu 
katkıları ortaya çıkarmak. Üçüncüsü ise, Türk tarihini ilmi metotlarla 
modern, orijinal bir tarih haline getirmektir. Bu üç hususu Atatürk, “Ta-
rih, hakikatleri tarif eden bir sanat değil, belirten bir ilim olmalıdır” şeklin-
de ifade etmiştir. 

Devlet işlerinin yanı sıra, belli bir zamanını da tarih çalışmalarına 
ayıran Atatürk; sistemli, devamlı, sabırlı, çalışmalarla işin erbabına, ku-
rumlara ve zamana ihtiyaç olacağını takdir etmiş. İlk iş olarak yerli, ya-
bancı kitapların toplanmasıyla bir kütüphane kurulmuştur. Türkiye’deki 
tarihçiler bu kitapları incelemeye memur edilmiştir. Bunların sonuçları 
raporlar halinde Atatürk’e sunulmuştur. Atatürk bu raporları ve konuyla 
ilgili birçok kitabı kendisi doğrudan doğruya okuduğu gibi, başta Afet 
İnan olmak üzere birçok kişi ile birlikte okumuş, tartışmış görüşler oluş-
turmuştur.31 Bunun yanında modern tarih metotlarının kullanılması ve 
tarihin yardımcı dalları olan coğrafya, dil, antropoloji, arkeoloji, sosyolo-
ji, psikoloji gibi ilim dallarından da yaralanılması esası kabul edilmiştir. 
                                                           
29 Afet İnan, “Türk Tarih Kurumu 40 Yaşında”, Belleten, C. XXXV, S. 140, s. 519, Ankara, 
1971; Şemsettin Günaltay, “Atatürk’ün Tarihçiliği ve Fahri Profesörlüğü Hakkında Bir Hatı-
ra”, Belleten, C. III, S. 10, s. 273, Ankara, 1939. 
30 Halil Demircioğlu, “a.g.m.”, s. 454. 
31 Afet İnan, “Atatürk ve Tarih Tezi”, Belleten, C. III, Sayı: 10, s. 243, Ankara, 1939. 
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Bütün bu çalışmalarıyla Atatürk, Dünya ve Türk tarihini birtakım te-
kellerden, ideolojilerden uzaklaştırmak, Avrupa’yı veya Avrupalı devlet-
lerden birini merkez alan görüşlerden kurtarmak istemiştir. Medeniyetin 
tek başına hiçbir milletin değil bütün Dünyanın ortak malı olduğunu, 
milletler arasındaki düşmanlıkların ortadan kalkmasıyla insanların daha 
huzurlu, daha rahat olacağını ve bunun araştırılmasını istemiştir. Yüz-
yıllardan beri süregelen milletler arasındaki çekişmenin, rekabetin aske-
ri alanda değil, kardeşlik ve barışa yöneltilmesini ve bu çerçevede Türki-
ye ile diğer devletler arasında medeni ilişkilerin kurulmasının şart oldu-
ğunu ifade etmiştir. 

Atatürk tarihle ilgili olarak yazdırttığı eserler ve kurdurttuğu kurumları 
da geleceğe miras bırakarak, düşüncelerinin, duygularının Türk milleti ta-
rafından eserleriyle, kurumlarıyla devam ettirilmesini işaret etmiştir. 

Türk tarihinin artık kabul edilen ilkeler doğrultusunda araştırılması-
nın, yazılmasının ve kurumlaşmasının zamanının geldiğini 23 Nisan 
1930 tarihinde toplanan altıncı Türk Ocakları Kurultayında Türk Ocak-
ları kanununa koydurttuğu şu madde ile ifade etmiştir. “Türk tarih ve 
medeniyetini ilmî bir surette tetkik ve tetebbu eylemek vazifesiyle mükellef 
olmak üzere bir Türk Tarih Heyeti teşkil eder.”32 Türk Tarih heyetinin ilk 
üyelerinden Atatürk, “Türk Tarihinin Ana Hatları” ismiyle bir eseri telif ve 
tercüme yoluyla kısa sürede yazmalarını istemiştir. Heyetten bazıları sü-
renin kısalığını dile getirmişlerse de, Atatürk’ün siyasi açıklamalarla ıs-
rarı üzerine, eser sıkı bir çalışma sonrası “Türk Tarihinin Ana Hatları” 
adıyla 600 sahife olarak 1930 yılında yayınlanmıştır.33 Bu ilk Türk Tarihi 
Heyeti çalışmasından sonra, yine Atatürk’ün direktifleriyle, okullar için 
dört ciltlik tarih kitabının müsveddelerini Atatürk kontrol etmiş ve 1931 
yılı sonlarında ağırlık noktasını Türk tarihinin oluşturduğu bir genel ta-
rih serisi ortaya konulmuştur.34 Hazırlanacak eserlerin sağlam ilmî me-
totlara ve vesikalara dayanması gerektiği konusunda hassas davranan 
Atatürk, bu eksikliği gidermek için 1932-1938 yıllarında yayınlanmış 
olan ve bugün bile kullanılan birçok yabancı eseri getirtmiş ve tercüme 
ettirmiştir. 

Atatürk’ün, tarihle ilgili kurdurttuğu kurumların ilki 15 Nisan 1931’-
de kurulan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti olmuştur. “Kurucu ve koruyucu 
başkanı” olduğu ve O’nun izinde günümüze kadar Türkiye Cumhurbaş-
kanlarının “koruyucu başkanlıklarında” faaliyet gösteren bu cemiyet 3 
Ekim 1935’te Türk Tarih Kurumu adını almış ve 1982 Anayasasına göre, 
11 Ağustos 1983 tarihinde Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kuruluna 
bağlı bir kurum haline getirilmiştir. 
                                                           
32 Afet İnan, Kemal Atatürk’ü Anarken -Atatürk’ten Hatıralar-, s. 82, Ankara, 1955. 
33 Mehmet Saray, “Atatürk ve Türk Tarihi”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 249, s. 6-7, Ocak 1984. 
34 Enver Ziya Karal, “a.g.m.”, s. 101. 
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Türk tarih tezinin tartışmaya açıldığı ve tarih öğretimindeki metotları-
nın görüşüldüğü, 2-11 Temmuz 1932 tarihindeki Birinci Türk Tarih 
Kongresi’nin açılışında Atatürk üyelere ve izleyicilere şöyle seslenmiştir. 
“Bizim milletimiz derin bir maziye maliktir. Bu düşünce bizi elbette altı, ye-
di yüzyıllık Osmanlı Türklüğünden, Selçuklu Türklerine ve ondan evvel bu 
devirlerin her birine müsavi olan Türk devletlerine kavuşturur.”35 Bir ta-
raftan Türk Tarih Kurumu üyeleri ve diğer ilgililer, Türk tarihi ve mede-
niyeti üzerinde, Atatürk’ün de bazen diğer devlet işlerini bile aksatırcası-
na yönettiği çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Diğer taraftan hem bu çalış-
maları bir fakülte düzeyinde ortaya çıkarmak ve hem de onları genç ne-
sillere öğretecek öğretmenler yetiştirmek üzere Atatürk tarafından Anka-
ra’da bir fakülte açılması talimatı verilmiştir. 

Bu talimat doğrultusunda, Türk tarih ve medeniyetinin kökenlerini, kay-
naklarını araştırmaya ve bunları yetiştireceği ilim adamları ve öğretmenlerle 
hem ülke içinde, hem de ülke dışında yaymaya yönelik çalışmalar başlatıl-
mıştır. Diğer taraftan da, ölü ve yaşayan dillerden, tarih ve coğrafyadan olu-
şan araştırmaları yapmak için de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi adıyla ku-
rulacak olan kurumun 20 Mayıs 1935 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mec-
lisine sunulan kanunla kurulması önerilmiş ve aynı yıl kurulmuştur. 

Türk Tarih Kurumu ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin yanı sıra 
Atatürk tarih şuurunu Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ve gittiği bir-
çok yerdeki konuşmalarında ısrarla ifade etmiştir. Bu nutuklarından 
1935-1938 Meclis açılışındakiler şunlardır.36 

“Kültür işlerimiz üzerine, ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz. Bu 
işlerin başında da Türk tarihini, doğru temelleri üzerine kurmak, öz Türk 
diline, değeri olan genişliği vermek için candan çalışmakta olduğumuzu 
söylemeliyim. Bu çalışmaların kamaştırıcı verimlere erişeceğine şimdiden 
inanabiliriz.” (1 Kasım 1935) 

“Türk Tarih ve Dil Kurumları’nın, Türk milli varlığını aydınlatan çok kıy-
metli ve önemli birer ilim kurumu mahiyetini aldığını görmek hepimizi se-
vindirici bir hadisedir. Tarih Kurumu; yaptığı kongre, kurduğu sergi, yurt 
içindeki hafirler (kazı), ortaya çıkardığı eserlerle, şimdiden bütün ilim dün-
yasına kültürel vazifesini ifaya başlamış bulunuyor.” (1 Kasım 1937) 

“Türk Tarih ve Dil Kurumları’nın çalışmaları, takdire lâyık kıymet ve mahi-
yet arz etmektedir. Tarih tezimizi reddedilmez delil ve vesikalarla ilim dünya-
sına tanıtan Tarih Kurumu, memleketin muhtelif yerlerinde yeniden kazılar 
yaptırmış ve beynelmilel toplantılara muvaffakiyetle iştirak ederek, yaptığı 
tebliğlerle ecnebi uzmanların alaka ve takdirini kazanmıştır.” (1 Kasım 1938) 

Tarih konusundaki bütün çalışmalar, 20-25 Eylül 1937’de yapılan 
İkinci Tarih Kongresinde, uluslararası nitelikte, tartışılan ve yabancı bilim 
                                                           
35 Azmi Süslü, “a.g.m.”, s. 259. 
36 Afet İnan, Kemal Atatürk’ü Anarken -Atatürk’ten Hatıralar-, s. 82, Ankara, 1955. 
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adamları tarafından bir hayli rağbet görmüştür. Kongrede Türk tarihinin 
çeşitli dönemleri özellikle de Atatürk’ün üzerinde çok durduğu Türklerin 
dünya kültürü üzerine katkıları görülmüş ve yabancı delegeler tarafından 
orijinal bildiriler sunulmuştur. Ayrıca kongre dolayısıyla, tarih öncesinden 
Cumhuriyet devrine kadar Türkiye’de ve Ortadoğu’da gelişen büyük uygar-
lıkları, maketler, mulâjlar, resimler ve grafiklerle canlandıran bir sergi dü-
zenlenmiş ve bu sergi Atatürk’ün ölümüne dek Dolmabahçe’de kalmıştır. 

Atatürk’ün tarihle, tarih şuuruyla ilgili çalışmaları onun ölüm yatağı-
na kadar devam etmiştir. Türk Tarih Kurumu dergisine Belleten adını o 
koymuş ve son gördüğü, incelediği kitap da Belleten olmuştur. 

Sonuç 

Atatürk’ün Türk tarihi ve şuuruyla ilgili çalışmaları, O’nun içinde bulu-
nan durumu kurtarmaya çalışırken geçmişe yönelmesini ve geleceğe, için-
de bulunulan durumun ve geçmişin gücü ve avantajlarıyla hâkim olması-
nı sağlamıştır. Atatürk tarih konusunda da, diğer hususlarda olduğu gibi 
akılcılık, millîlik ve ilmilik yolunu seçmiş, bu konuda büyük bir uzlaşma 
yaparak başarı sağlamıştır. Türk tarihini ve şuurunu Milli Mücadelede bir 
manevi silah gibi kullanmıştır. Uluslararası müzakerelerde Türk insanı-
nın, kültürünün ve coğrafyasının eşit şartlarda temsilini sağlamış, ilim 
âlemine yeni, orijinal görüşler getirmiş, Türk halkının ufkunu genişleterek 
kimliğini kazandırmış, geleceğe güvenle bakmasını temin etmiş, Türk ta-
rihçilerine sağlam ve gelişmeye açık bir miras bırakmıştır. 

Türk tarih şuurunun geliştirilmesi için kurdurduğu, Dil Tarih Coğraf-
ya Fakültesi’nin Tıp Fakültesinden önce kurulması, Atatürk’ün Türk Ta-
rih ve Türk Diline verdiği öneminde en açık bir göstergesidir. Bu nedenle 
mesaisinin büyük çoğunluğunu gene bu alanlardaki çalışmalara ayıra-
rak, bizzat araştırmaların içinde bulunmuştur. Tarihe verdiği değeri gö-
revi tarih araştırmaları yapmak olan Türk Tarih Kurumunu kurarak so-
mut olarak göstermiştir. Bu kurumu kurmakla yetinmeyip gelecekte ya-
şayabilmesi için gerekli olan finansmanı da sağlamıştır.37 

Atatürk hem tarih yapan hem de tarih yazan nadir devlet adamların-
dan biri olmakla kalmamıştır. Aynı zamanda tarih alanındaki fiilî çalış-
malarıyla, sözleriyle ve kurumlarıyla büyük kitleleri harekete geçiren, var 
olmak yok olmak tercihiyle karşı karşıya kalmış Türk insanını, coğrafya-
sını ve kültürünü diğer devlet adamlarının aksine imkânsızlıklar içeri-
sinde kurtaran tek lider olmuştur. 

Türk milleti liderinin tarih şuurundan aldığı feyizle; tarihini, asil bir 
millete mensup olduğunu ve bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir 
milletin çocukları olduğu sorumluluğu içerisinde bulunmalıdır. Bu tarihi 
sorumluluğun, toplumu atasının hedefi olan muasır seviyeye ulaşmada 
manevi güç ve en büyük araç olduğu unutulmamalıdır. 
                                                           
37 Mahzar Leventoğlu, Atatürk’ün Vasiyeti, s. 100-101, İstanbul, 1968. 
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Atatürk’ün çok sevdiği tarih konusundaki bir temennisiyle konuyu 
tamamlamak istiyorum. “İnsan tarihin manasını ancak olgun bir yaşa 
eriştikten sonra anlıyor. Çok arzu ederim ki birkaç arkadaşla beraber ha-
yatımızdan geri kalan zamanı tarih yazmakla geçirelim.”38 
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TÜRKİYE’DE MODERNLEŞME VE BÜROKRASİ 

Dr. Elif Süreyya GENÇ* 

Öz 

Türk modernleşmesi ve Batılılaşmasının önemli bir yönünü teşkil eden 

devletin idari yapısının yeniden biçimlenmesi ve bürokratik örgütlenme biçi-

mi üzerinde geçmişten bugüne değin yapılan çalışmalar Türk bürokrasi ge-

leneğini Batı bürokrasi geleneği ve toplumsal örgütlenme biçimi ile karşılaş-

tırma temelli olmuştur. Batılılaşma çabasının bir yönü olarak, Osmanlı-Türk 

kurumlarının Batılı muadillerinden modern toplumun gerekleri açısından 

daha yetersiz oldukları öne sürülmüştür. Bürokrasi üzerine yapılan çalış-

maların çok çeşitli alanlarda gerçekleştirilmiş olmalarına karşın bürokrasi 

konusunu bütün yönleri ile kapsayan ve temel oluşturucu bir yaklaşımın or-

taya çıkmamış olması dikkat çekicidir. Amacımız bürokrasi üzerine yapılan 

çalışmaların kısa bir değerlendirilmesi ve farklı bir boyutta tartışmaktır. 

Anahtar kelimeler: Bürokrasi, İdare, Modernleşme, Küreselleşme, 

Yerelleşme, Batılılaşma, Sosyoloji, Türk. 

Abstract 

Modernization and Bureaucracy in Turkey 

From past to the present studies on reformation of administrative 

structure of the state and the form of bureaucratic organization which ma-

ke up one of the main aspects of Turkish modernization and westernizati-

on, have mainly focused on comparing Turkish bureaucractic tradition to 

Western bureaucratic tradition and social organization forms. As a dimen-

sion of westernization it has been suggested that the Otoman-Turkish 

institutions were inferior in satisfying needs of a modern society, unlike 

the Western equivalent. It is noteworthy that although the studies carried 

on bureaucracy deal with the many diffrent aspects of bureaucracy, there 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü. 
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has not been a point of view which will encompass and form a basis for all 

the aspects of bureaucracy. The aim of the article is to present a short revi-

ew of studies on bureaucracy and to evaluate in a different point of view. 

Key words: Bureaucracy, Administration, Modernization, Globalisati-

on, Localization, Westernization, Sociology, Turkish. 

Osmanlı’dan günümüze kadar Türkiye’de modernleşme/Batıcılaşma 
girişimleri devlet tarafından yapılan siyasi bir seçimi belirtmektedir. Bu 
siyasi seçime bağlı olarak devlet kurumları ile birlikte kadrolarının/bü-
rokrasinin de yeniden biçimlendirilmesi gerekmiştir. Türkiye’de modern-
leşme girişimleri edebiyat, siyaset, sanat, tarih, hukuk, iktisat gibi çeşitli 
düzeylerde ele alınmıştır. Konunun ele alınışı daha çok modernleşme gi-
rişimlerinin özellikleri ve sorunlarıyla ilgili belli değerlendirmeler yapmak 
şeklindedir. Türkiye’de yaygın kanı bürokrasi konusunun yeterince ele 
alınmadığı, bu konuda yapılan çalışmaların az olduğu biçimindedir.1 Bu 
bir yanılgıdır. Bu kanının oluşmasında, bürokrasi konusunu bağımsız 
bir konu olarak ele alan ve bu konuda belli bir bakış açısını yerleştirme-
ye çalışan sosyal bilimciler önemli bir rol oynamıştır. Türk toplumunun 
tarihi serüveni büyük zenginlik göstermesine, Anadolu’nun binlerce yıl-
lık belli bir devlet geleneği olmasına rağmen Türkiye gibi bir ülkede bu 
tür olumsuz bir yargının yerleşmiş olması ilgi çekicidir. Bu çalışmada, 
Türkiye’de bürokrasi ile modernleşme konusunu birlikte ele alarak genel 
eğilimleri ortaya koymaya çalışacağız.2 Konuyu modernleşme ile bürok-
rasi ilişkisi temelinde ele almamızın ve bu açıdan sınırlamamızın nedeni 
konu ile ilgili çalışmaların bu yönüyle öne çıkmasıdır. Türkiye’de bürok-
rasi olgusunun modernleşme ile birlikte ele alınması rastlantı değildir. 
Bu durum bize en azından bürokrasi konusuna sanıldığı gibi ilgisiz ka-
lındığını söylemenin mümkün olmadığını gösteriyor. Konuya ilgisiz kaldı-
ğımızın yaygın bir kanı haline getirilmesi öncelikle tarihçilerimize ve 
Türk toplum tarihine haksızlıktır. Devletin temel toplum çözümü olduğu 
Doğu toplumlarında ve Türkiye’de elbette bürokrasi ve kurumların işleyi-
şi ve bununla ilgili belli değerlendirme ve gelenekler söz konusudur. So-
run, bu işleyişe ve geleneklere bir yönüyle yabancılaşmamızdır. Bürokra-
si konusunun modernleşme ile birlikte tartışılması, tartışmanın bu yö-
nüyle sınırlanması da bu nedenledir. 

Bürokrasi sonuçta toplum çözümü ile ilişkilidir. Bu çözüm toplumun 
kendi ilişkileri içinde değil toplumlar arası ilişkiler çerçevesinde ortaya 
çıktığı için toplum-üstü bir görüntü vermektedir. Çözümün elde edilmesi 
kadar korunması, tekrarlanması, gelecek kuşaklara aktarılması ancak 
                                                           
1 Metin Heper, Modernleşme ve Bürokrasi, Türkiye Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, s. V, 
Ankara, 1973. 
2 Konuyu ele alış biçimi ve kaynaklar konusundaki katkıları nedeniyle Ertan Eğribel ve 
Ufuk Özcan’a teşekkür ederim. 
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belli bir kurumsallaşma ve bu kurumsallaşmanın işleyişini sağlayacak 
başta askeri, siyasi, hukuki, eğitim olmak üzere çeşitli düzeylerde bü-
rokratik kadroların belli görevleri üstlenmesiyle mümkündür.3 Batıcılaş-
ma/modernleşme sürecinin çözüm olmaması, yapılan seçimin yeni so-
runlara neden olması, Batı ile ilişkilerimize göre, birden fazla, farklı dev-
letlerle ittifak yapma çabası birden fazla kadronun ortaya çıkmasına yol 
açmış, yönetimde tek bir kadronun hâkim olmasına engel olmuştur. Bu 
nedenle modernleşme süreci içinde ortaya çıkan değişikliklere göre hem 
kurumsal yapıda, hem de kadrolarda belli değişikliklerin olduğunu, bü-
rokrasinin de bu seçimden etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle Türki-
ye’de bürokrasi konusunun sorun edilmesi ve ele alınması daha çok XIX. 
yüzyılda ortaya çıkan modernleşme/Batıcılaşma girişimleriyle ilişkilidir. 
Günümüzde de konunun ele alınışı, sorun haline gelişi Batı ile olan ilişki-
mize göre biçimlenmektedir. Bu çalışmada öncelikle Türkiye’de modern 
bürokrasi üzerinde ortaya çıkan literatürü değerlendirme çabası içinde 
olacağız. Türkiye’de her şeyi kendisiyle yeniden başlatma hevesi nedeniyle 
bürokrasi ile ilgili değerlendirmelerin yönü, biçimlenmesi, sorunları ve var 
olan birikim görmezlikten gelinmektedir. Elbette ki bu yönde ortaya çıkan 
çalışmaların tam ve eksiksiz oldukları iddiasında bulunmak mümkün de-
ğildir. Bürokrasi konusuna eğilen bu çalışmaların kendi içinde belli sınırlı-
lıkları bulunmaktadır. Buna rağmen Türkiye’de modern bürokrasinin bi-
çimlenmesi, işleyişi, sorunları üzerine yapılmış olan bu çalışmalardan yola 
çıkarak bürokrasi konusuna olan yaklaşımı ve temel eğilimleri ortaya koy-
mak mümkündür. Böyle bir çaba olumlu veya olumsuz önyargıları aşan 
yeni bir açıklama ve tartışmanın ortaya çıkmasına da imkân verecektir. 

Türkiye’de bürokrasi konusunun ele alınmasındaki olumsuz önyargı-
ların bir nedeni ve aynı zamanda çalışmaların yönünü de belirleyen bir 
eğilim olan, Batı kaynaklı belli değerlendirmelerdir. XIX. yüzyılda Batı’-
nın dünya egemenliğini elde etmesi, bu egemenliğe dayanarak geleneksel 
düzeni tasfiye etmesi ve yeni bir toplum örgütlenmesini gündeme getir-
mesi sadece Batı ile sınırlı kalmamıştır. Batı kendi çözümünü evrensel 
olarak ilan ederek Batı-dışı toplumları da Batı’ya göre yeniden tanımla-
maya ve biçimlendirmeye çalışmıştır. Batı üstünlüğüne bağlı belli bir 
toplumsal değişme anlayışı genel geçer ilan edilmiştir. Batı-merkezli ba-
kış açısı nedeniyle Batı-dışı toplumların geleneksel toplum yapısı bir en-
gel olarak görülmüş ve bu yönde olumsuz belli değerlendirmeler ortaya 
çıkmıştır. Aydınlanma döneminde gündeme gelen ve sonrasında Karl 
Marks ile devam ettirilen Doğu toplumlarının “despotik devlet” yapısına 
dayandıkları yönündeki anlayış, Doğu devlet yönetimi/bürokrasisi ile 
toplumun ayrılığı ve yabancılaşması üzerine genel bir yargıyı egemen ha-
le getirmiştir. Bu görüşler daha sonra oryantalizmin temellendirilmesin-
                                                           
3 Ertan Eğribel, Hukuk Sosyolojisi Ders Notları, Yayınlanmamış. 
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de belli bir rol oynamıştır. Sosyolojinin öncülerinden özellikle Max We-
ber’in bürokrasi ve otorite konusundaki görüşleri de modern Batı bürok-
rasisinin ve otoritenin açıklanması üzerine odaklanmış, geleneksel Doğu 
yönetimleri, bürokrasi-otoritesi olumsuz değerlendirilmiştir.4 Weber, oto-
rite/otoriter yapı ile idari sistem arasındaki ilişkiyi bürokratik kurumsal-
laşma biçimleri açısından ele almıştır. Bu yönde Doğu toplumlarına yö-
nelik belli eleştirilerde bulunmuştur. Türkiye’de de bu açıklamalar ilgi 
görmüştür. Ancak bu açıklamaların olduğu gibi kabul edildiğini söyle-
mek mümkün değildir. Weber’in bürokrasi kuramının Osmanlı-Türk bü-
rokrasi geleneğini açıklayıcı olmadığı konusunda görüşler de vardır. We-
ber’in geliştirdiği bürokrasi modelinin temelini Batı’daki endüstrileşmiş 
toplumsal gelişme oluşturmaktadır. Bu nedenle Osmanlı-Türk modern-
leşmesiyle ortaya çıkan bürokratik yapı ile Weber’in esas aldığı bürokra-
si modeli temelde büyük farklılık göstermektedir.5 Şerif Mardin’e göre de 
Osmanlı-Türk toplum yapısının bu farkını ortaya koyan temel ayrım Ba-
tı’da görülen burjuvazi-proletarya çatışmasına karşılık, Türk toplumun-
da bürokrat-köylü ya da halk çatışması görülmektedir.6 Bu yeni bir gö-
rüş de değildir. Ziya Gökalp başta olmak üzere pek çok sosyologumuz bu 
yönde belli değerlendirmelerde bulunmuştur. Türkiye’de bürokrasi ko-
nusu toplum bilimlerinin, özellikle sosyolojinin başlıca ilgi alanlarından 
biridir. Bu konuda aynı değerlendirmeden yola çıkarak farklı siyasi so-
nuçlar da çıkarılmıştır. Örneğin Prens Sabahattin, Doğu ve Batı toplumla-
rının karşılaştırması üzerinde durmuş ve bu karşılaştırma sonucunda ge-
nel olarak Doğu toplumlarına özelde ise Osmanlı Devleti’nin siyaset gele-
neğine, bürokratik yapına ve eğitim yapısına sert eleştiriler yöneltmiştir.7 
Ziya Gökalp’te ise konu devletin ve toplumun toplumlar arası ilişkilerdeki 
yerine göre örgütlenmesi, devlet-toplum ayrımı açısından ele alınmıştır.8 

Türkiye’de sosyal bilim çevrelerinde Batılılaşma/modernleşme süreci 
içinde bürokrasinin yeri, oynadığı rol, siyasi ve toplumsal değişme ile 
ilişkisinin niteliği konusunda belli bir oy birliği vardır. Ancak konunun 
değerlendirilmesi noktasında görüş farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Bü-
rokrasi-toplum ilişkisinin Batı’nın empoze etmesi sonucu mu yoksa ken-
di seçimimizle mi gerçekleştiği sonraki açıklamaları da belirlemektedir. 
Bu değişimi olumlu olarak görenler yanında, tam tersine değişim konu-
sunda olumsuz yargıları öne çıkaranlar da vardır. Ancak ilgi çekici olan 
Batı siyasi seçimine bağlı olarak yönetim ve bürokrasinin değişimini zo-
runlu görenler bile yönetim ve bürokrasi ile çatışmışlar, olumsuz değer-
                                                           
4 Max Weber, Bürokrasi ve Otorite, Adres Yayınevi, Ankara, 2005. 
5 Metin Heper, Bürokratik Yönetim Geleneği, ODTÜ Yayını, s. III, 162-165, Ankara, 1974. 
6 Aktaran: Metin Heper, Bürokratik Yönetim Geleneği, ODTÜ Yayını, s. 2, Ankara, 1974. 
7 Sabahaddin, Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?, çeviren: İnan Keser, Liberte Yayınları, Ankara, 2002. 
8 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, İnkılap, İstanbul, 2010. 
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lendirmelerde bulunmuşlardır. Bürokrasinin kendi bağımsız tarihi ile il-
gili çalışmaların sınırlılığına rağmen konu esas bu yönüyle ilgi görmüş-
tür. Türkiye’de modern bürokrasinin ortaya çıkışı, yeri ve rolü Batı’da 
ortaya çıkan tartışmalardan ve yeni ilişkilerden etkilenmiş olsa bile tar-
tışmaların kendine özgü bir serüveni vardır. Bu serüvenin sürekliğinin 
temelinde Batı ile olan ilişkilerimiz ve devletin bu ilişkilere göre yeniden 
yapılandırılması bulunmaktadır. Ancak devlet ile toplum arasındaki iliş-
kilerin genişlemesi ve toplumu da bu ilişkiler içinde değerlendirme çaba-
sı eğitimden sanat-edebiyata, sağlığa, üretim ilişkilerine kadar pek çok 
alanda bürokrasinin belli bir güç kazanmasını, toplum düzeyinde belli 
görevler üstlenmesini ve genişlemesini sağlamıştır. 

Türkiye’de bürokrasinin, yönetim anlayışının bağımsız bir konu hali-
ne gelmemesi, konu üzerinde temel görüşlerin ortaya çıkmaması, ortak 
bir görüş oluşturmak mümkün olmadığı için tartışmanın halen devam 
etmesinden kaynaklanmaktadır. Konunun bağımsız bir konu olmaması 
bu konuda belli değerlendirmelerin olmadığı anlamına gelmemektedir. 
Konunun ele alınması daha çok Batı siyasi seçimini doğrulamak içindir. 
Ancak bu konuda seçimin yönü ve sonuçları konusunda tartışma devam 
etmektedir. Bu nedenle bu yönde belli bir dinamizmden söz edilebilir. 
Bununla bağlantılı olarak Ziya Gökalp’in öğrencisi olan Fuat Köprülü ve 
onu izleyen tarihçiler Osmanlı bürokrasisini ve çeşitli devlet kurumları-
nın kökeni ve işleyişini bize tanıtma çabasında olmuşlardır. Bunun ya-
nında iktisat tarihçiliğinde Ömer Lütfü Barkan ile başlayan gelenek için-
de pek çok iktisat tarihçimiz çeşitli Osmanlı kurumlarını ayrıntılı olarak 
ele almışlar, belli bir sistemleştirme çabası içine girmişlerdir. Bu ele alış 
biçimi diğer sosyal bilimcilerimiz tarafından da ilgi görmüş ve dikkate 
alınmıştır.9 Konu sosyolojide daha çok modernleşme ve sorunları çerçe-
vesinde gündeme gelmiştir. Prens Sabahattin, Ziya Gökalp ve sonrasında 
izleyicileri Batı siyasi seçimi ile ilişkili olarak tartışmayı sürdürmüşlerdir. 
Osmanlı’nın son dönemi ve yeni Türkiye’nin kuruluşu sırasında ortaya 
çıkan sorunlarla ilişkili olarak tartışma canlılığını korumuştur. II. Dünya 
Savaşı sonrasında da yine Batı ile ilişkilerimiz çerçevesinde, gelişmişlik-
az gelişmişlik tartışmaları çerçevesinde bürokrasi konusu çeşitli yönle-
riyle ele alınmıştır. Özellikle hukuk alanında devlet yönetimi/bürokrasi-
si, çeşitli kurumları, yasama, yürütme, yargı organları arasındaki ilişki-
ler, kurumların yapısının, bürokrasinin işlevlerinin tanıtılması önem ka-
zanmıştır. Yine kamu yönetimi ile ilgili olarak bürokrasinin çeşitli biçim-
lerini ve işlevlerini temsil eden kamu hizmetlerinin yapısı, hizmet şartla-
rı, denetim, siyaset ve siyasi partilerin yapısı ele alınan başlıca konular-
dır. İdarenin işlevleri, idarenin organizasyonu, uygulaması, genel yapısı 
kamu idaresi disiplininin temel konuları olarak öne çıkmıştır. 
                                                           
9 Burada amacımız tek tek bütün bu çalışmaları ve tarihçilerimizi tanıtmak ve değerlendir-
mek olmadığı için bu isimlerle ve genel eğilimi belirtmekle yetiniyoruz. 
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Sosyal bilimlerde devlet yönetimi, bürokrasinin niteliği, görevleri ve 
biçimlenmesi konusu değişik biçimlerde ele alınmış, hukuk, kamu yöne-
timi, iktisat, sosyoloji, tarih gibi çeşitli sosyal bilim dalları konuya ilgi 
göstermişlerdir. Hatta Türk edebiyatında, roman ve öyküsünde bürokra-
si kendi başına önemli bir konudur. Bu ilgi de elbette doğaldır. Türkiye 
toplum ilişkilerinin biçimlendirilmesi, yönlendirilmesi, anlaşılması çaba-
sından hiçbir dönemde vazgeçmemiştir. Ancak bu ilgiye rağmen değişik 
düzeylerde yapılan çalışmaların ortaya çıkardığı literatür birbirini zen-
ginleştirecek ve bütünlük oluşturacak bir biçimde olmamıştır. Bu çalış-
malarla ilgili olarak söylenebilecek ilk şey, bu literatürün en azından 
kendi içinde bir bütünlüğünün ve bağlantısının olmamasıdır. Bu neden-
le toplum bilimlerinde yapılan bu çalışmalar birbirlerini zenginleştirmek 
ve konu üzerindeki tartışmayı ileri taşımak yerine ayrı ayrı, birbirinden 
kopuk çalışmalar olarak kalmıştır. Birbirlerini kaynak olarak değerlen-
dirme çabası sınırlıdır. Esas sorun çok çeşitli alanlarda devlet yönetimi 
veya bürokrasi konusunda çalışmaların yapılmamış olması değil, ku-
ramsal bir bütünlük/değerlendirme olmamasıdır. Bu bir yerde Türk top-
lum tarihi ve dünya içindeki yerimiz konusunda ortak bir bakış olmama-
sından kaynaklanmaktadır. Yönetim-bürokrasi ve toplumlar arası ilişki-
ler içindeki yeri konusunda ortak bakış açısı olmamasına rağmen konu 
tüm toplum bilimlerinin ortak konusudur. Sorun, ortak bir bakış açısı-
nın/yaklaşımın ve buna bağlı bir birikimin ortaya çıkmamasıdır. Çeşitli 
düzeylerde sosyal bilimciler yönetimin/bürokrasinin kendi ilgi alanına 
giren yönlerini, belli sınırlılıkları içersinde ele almaktadır. Bu açıdan ba-
kıldığında bürokrasi konusunun siyaset bilimciler, hukukçular, sosyal 
bilimciler, sosyologlar, tarihçiler ve iktisatçılar tarafından ele alınmadığı 
iddia edilemez. Tam tersine yoğun bir ilgi vardır. Ancak bu ilgi bütünleş-
tirilerek ortak belli değerlendirmelere ulaşılamamıştır. Bütünsel/kuram-
sal düzeyde konuya yaklaşan seçkin tarihçiler, iktisatçılar, siyaset-bilim-
ciler, sosyologlar elbette vardır. Ancak bunların devamcıları, temsilcileri, 
öğrencileri yoktur. Bu yaklaşımlar bireysel düzeyde kalmış, ekol haline 
gelmemiştir. Bunun istisnası belki de en çok sosyoloji de görülmektedir. 
Ziya Gökalp, doğrudan etkili olmasa bile Prens Sabahattin ve Baykan 
Sezer bu açıdan öne çıkan isimlerdir. Yine tarih alanında Ziya Gökalp ile 
bağlantılı Fuat Köprülü ekolünden de söz edilebilir. Baykan Sezer ekolü-
nü günümüzde Ertan Eğribel, Ufuk Özcan ve çıkardıkları dergiler ve sos-
yoloji dizileri temsil etmektedir. Baykan Sezer ekolu Türk toplum ve tari-
hinin serüveni konusunda mevcut yaklaşım dışında diğer sosyal bilim 
dallarıyla ilişkili bir bakış açısını belirtmektedir. 

Türkiye’de Osmanlı’dan günümüze uzanan süreçte yaşanan uzun so-
luklu Batılılaşma ve modernleşme çabasının bir sonucu olarak Batılı ül-
kelerle kurulan çok yönlü ilişkiler nedeniyle Türk bürokrasisi yabancı 
bilim adamlarının da ilgi alanına girmiştir. Yabancı bilim adamları tara-
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fından Osmanlı-Türk bürokrasisi, siyasi yapısı ve işleyişi konusunda ya-
pılmış bazı eserler şunlardır: F.T. Bent, “The Turkish Bureaucracy as an 
Agent of Change” (Journal of Comparative Administration, May, 1969); 
L.K. Caldwell, “Turkish Administration and the Politics of Expediency” 
(W.J. Siffin’in Toward the Comparative Study of Public Administration 
içinde, Bloomington, Indiana Üniversitesi Yayını, 1959); R.L. Chambers, 
“The Civil Bureaucracy: Turkey” (R.E. Ward ve D.A. Rustow’un Political 
Modernization in Japan and Turkey içinde, Princeton Üniversitesi Yayını, 
New Jersey, 1964); C.H. Dodd, “Administrative Reform in Turkey” (Public 
Administration, Spring, 1965); C.H. Dodd, Politics and Government in Tur-
key (Manchester: The University Press, 1967); F.W. Frey, The Turkish Po-
litical Elite (M.I.T. Press, Cambridge, 1965); L.L. Ross ve P.R. Ross, Ma-
nagers of Modernization: Organizations and Elites in Turkey, 1950-1969 
(Harvard Üniversitesi Yayını, Cambridge, 1971); S.J. Shaw, “Some As-
pects of the Aims and Achievements of the Nineteeth-Century Ottoman 
Reformers” (W.R. Polk ve R.L. Chambers’ın Beginnings of Modernization 
in the Middle East: the Nineteenth Century içinde, Chicago Üniversitesi 
Yayını, Chicago, 1968); W.F. Weiker, “The Ottoman Bureaucracy: Moder-
nization and Reform” (Administrative Science Quarterly, December, 1968.10 

Osmanlı’nın kuruluşu ve Batılılaşma sürecinin sonrasında yeni Tür-
kiye’nin kuruluşu ve azgelişmişlik konuları yabancı sosyal bilimcilerin 
Türkiye ile ilgili olarak en çok ilgi gösterdiği konulardır. Paul Wittek11, 
Herbert Adams Gibbons12 bu açıdan ilk akla gelen kişilerdir. Bu isimler 
Türk tarihçiliğini de belli yönde etkilemiştir. Tarihçiler dışında bir örnek 
vermek gerekirse D.A. Rustow siyasal kültür konusunda siyaset bilimci-
leri etkilemiştir. Bu çalışmalarda ortaya çıkan temel yaklaşım devlet yö-
netimi-bürokrasi ile toplum arasındaki ayrım ve çatışma, bürokratların 
yetişme biçimleri, siyasi nitelikleri, modernleşme sürecine etkileri, devlet 
mekanizmasının işleyişi vb. açısından değerlendirmeler biçiminde ol-
muştur.13 Türklerin olduğu gibi yabancıların da en çok üzerinde durdu-
ğu kavram, modernleşme süreci içinde öne çıkan devlet yönetimi-bürok-
ratik reformlar olmuştur.14 Türk toplum düşüncesinde modernleşme sü-
recinde devlet bürokrasisinin rolü ile yabancıların görüşü örtüşmektedir. 
                                                           
10 Metin Heper, Modernleşme ve Bürokrasi, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayını, s. 137-157, Ank., 1973. 
11 Paul Wittek, The Rise of the Ottoman Empire, London, The Royal Asiatic Society of Britain 
and Ireland, 1966. 
12 Herbert Adams Gibbons, The Foundation of the Ottoman Empire: A History of The Osman-
lis up to the Death of Bayezid I (1300-1403), Frank Cass & Co. Ltd., London, 1968. 
13 Batılılaşma sürecinde Türk bürokrasisindeki değişim ve bürokratların kökenleri ile ilgili 
belli çalışmalar yapılmıştır. Osmanlı’dan günümüz Türkiye’sine kadar bu çalışmalar belli bir 
süreklilik göstermektedir. Bu çalışmalarda saray kurumu başta olmak üzere ordu, yönetim, 
yönetici kadrolar ve kökenleri konusunda günümüze kadar süren belli tartışmalar vardır. 
14 Türk bürokrasisini ele alan çalışmalar arasında çeşitli kurumlar, Osmanlı’da saray teşki-
latı, Batılılaşma döneminde kurulan Tercüme Odası ve üniversiteler üzerine yapılan çalış-
malar sayılabilir. 
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Hangi adla söylenirse söylensin Batılılaşmadan, yenileşmeden, modern-
leşmeden anlaşılan, toplumun değişmesinden çok yönetimin ve kadrola-
rın değişmesi, reformlar olduğu için bu yaklaşım baskın olmuştur. 

Türkiye’de Batılılaşma sürecinde başlangıçta Batı’nın belli kurumları-
nı alarak onları tanıtma ve işleyişini açıklama çabası, akabinde sosyal 
bilimcilerin bu konuya eğilmesine neden olmuştur. Türkiye’de yenileşme 
sürecinin başlangıcında Batı’dan belli kurumların alınması, aktarılması 
önemli olmuş, bu yönde tanıtım esas kaygıyı oluşturmuştur. Sonrasında 
toplum-yönetim arasındaki ilişkiler ve çatışmalar sosyal bilimlerin esas 
konusu haline gelmiştir. Soysal bilimcilerin, hukukçuların ele aldığı yö-
nüyle bürokrasinin, kamu kurumlarının işleyişi, yasama-yürütme-yargı 
işleyişi ile ilgili konular öne çıkarken sosyoloji de bir dönem sonra bü-
rokrasiye olan yaklaşım kamuyu ve toplumu kapsayacak şekilde genişle-
miştir. İdris Küçükömer’den Mübeccel Kıray ve Tütengil’e kadar pek çok 
sosyolog hem yönetim/bürokrasi açısından hem de toplum açısından 
bürokrasi-toplum ilişkilerini Batılılaşma açısından değerlendirmiştir. Bu 
açıdan yönetimin/bürokrasinin Batı’dan belli kurumların alınmasının 
ötesinde belli bir toplumsal çevreyi kapsayacak biçimde genişlemesine 
paralel olarak bürokrasi de toplumu kapsayacak biçimde genişlemiştir. 
Cumhuriyet döneminde toplum-yönetim ayrımını ortadan kaldırma, 
uyum sağlama amacıyla halk evleri ve köy enstitüleri gibi projeler gün-
deme gelmiştir. Yine çok partili dönemle birlikte yönetim/bürokrasi ile 
toplum arasındaki ilişkilerde siyasi partiler önemli bir rol oynamış, ama 
bu sefer de siyasi partiler ve parti bürokrasisinin yapısı sosyal bilimlerin 
konusu olarak öne çıkmıştır. Türkiye’de sosyolojideki genel eğilimde de 
bu bakış açısı belli ölçüde etkilidir. Bürokrasi/devlet ile toplum arasın-
daki ikilik ve farklılaşmanın temel kaynağı kimi sosyologlar tarafından 
olumlu kimi sosyologlar tarafından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. 
Bu konuda Prens Sabahattin, Ziya Gökalp, Şerif Mardin15, Kemal Kar-
pat16, İdris Küçükömer17 ve Sencer Divitçioğlu’na18 kadar birçok sosyal 
bilimcinin ve düşünürün belli ölçüde ortak bir yaklaşıma sahip oldukları 
görülür ama bu ikiliğin açıklanmasında birbirlerinden farklılaşırlar. İkti-
satçılar genellikle bürokrasinin üretim ve yatırımlar üzerindeki olumsuz 
etkileri üzerinde dururken, hukukçular bürokrasinin daha çok idari gü-
vence boyutu üzerinde durmaktadırlar. Marksist kökenli açıklamalarda 
ise bürokrasi egemen sınıfın baskı aracı olarak gösterilmektedir. Yine 
                                                           
15 Şerif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Tur-
kish Political Ideas, Princeton Üniversitesi Yayını, New Jersey, 1962. 
16 Kemal H. Karpat, Turkey’s Politics: Transition to Multi-Party Politics, Princeton Üniversitesi 
Yayını, New Jersey, 1959. 
17 İdris Küçükömer, Düzenin Yabancılaşması: Batılaşma, Ant Yayınları, İstanbul, 1969. 
18 Sencer Divitçioğlu, Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu, İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi Yayını, İstanbul, 1967. 
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sosyoloji de Nermin Abandan (Unat)19, Emre Kongar20, Taner Timur21, 
Mübeccel Kıray22, İlber Ortaylı23 gibi pek çok sosyolog bürokrasinin sos-
yal çevresi olarak aileyi, eğitimi, siyasi örgütlenmeyi, sanayileşmeyi ele 
almışlardır. Amerikan sosyolojisinde ortaya çıkan fonksiyonalist yaklaşı-
mı benimseyen Türk sosyologlar da bürokrasinin hem sosyal çevresi 
hem de sosyal çevreye etkisi konularını ele almışlardır. 

Türkiye’de yönetimin/bürokrasinin gelişimi Batılılaşma sürecinin bel-
li durak noktalarına göre değişimler geçirmiştir. Değişim ise belli kurum-
ların, işleyişin, sorunların ele alınmasından giderek devlete karşı toplum 
anlayışına doğru olmuştur. Türkiye’de 1980 sonrasında devlet-toplum 
ilişkileri küreselleşme-yerelleşme tartışmaları çerçevesinde kuramsal ve 
pratik düzeyde değişmiştir. Geçmişte Batıcılaşmanın/modernleşmenin 
başlangıcında bürokrasi ile toplum arasındaki ayırımdan ve yenileşme-
den uyum çerçevesinde söz edilirken artık devlet-toplum karşıtlığı esas 
çizgi haline gelmiştir. 1980 sonrası dönemde bürokrasi ile toplum ara-
sındaki çatışma ön plana çıkarılarak devletin bürokratik işleyişine yöne-
lik eleştiriler getirilecek, devletin/bürokrasinin küçültülmesi gereğinden 
söz edilip, devlet-yönetim aleyhine belli açılımlar söz konusu olacaktır. 
Bu yönde ortaya çıkan eğilim sonrasında ordudan eğitime, siyasi parti-
lerden yargıya belli değişiklikler gündeme gelmiş, küresel toplumsal de-
ğişme anlayışına bağlı olarak kendisini yönetim/bürokrasi karşıtlığı ile 
ifade eden din, etnisite ve cinsiyete dayalı yeni kimlik kalıpları ön plana 
çıkarılmıştır. Dünya egemenlik düzeninde ortaya çıkan bu değişime bağlı 
olarak sosyal bilimcilerin konuyu ele alma biçimi de değişmiştir. Yeni 
dönemde toplumun sonu, tarihin sonu, devletin sonu gibi görüşlerin 
sosyal bilimlerde yaygın kabul görmesi, buna bağlı olarak ele aldıkları 
diğer konuların da değişmesiyle yeni bir süreç başlamıştır. Bu sürecin 
öncülüğünü yine Batı yapmaktadır. Türkiye’deki çalışmalar da bu ele 
alış biçimini benimseme biçimindedir. Sosyolojiden tarihe kadar bu yön-
de konu değişimi söz konusu olacaktır. Günümüzde Türkiye’nin kurulu-
şu ve Batıcılaşma tarihine yönelik eleştirilerin yaygın eğilimi oluşturması 
bu sürecin biçimlenme yönünü ve aktörlerini bize tanıtmaktadır. 

Türkiye’de bürokrasi üzerine çalışmaların olmadığı söylenmesine rağ-
men Türk bürokrasisinin işleyişinde yaşanan köken değişimi sosyoloji 
yanında diğer toplum bilimlerinin de temel konusudur. Bu bir rastlantı 
da değildir. Türkiye’de değişimlerin öncülüğünü modernleşme süreci içe-
risinde devlet bürokrasisi üstlenmiştir. Bu nedenle Türk bürokrasisi ile 
                                                           
19 Nermin Abadan (Unat), Bürokrasi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ank., 1959. 
20 Emre Kongar, Toplumsal Değişme: Kuramlar, İlkeler, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1972. 
21 Taner Timur, Türk Devrimi: Tarihi Anlamı ve Felsefi Temeli, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara, 1968. 
22 Mübeccel Kıray, Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, DPT Yayını, Ankara, 1964. 
23 İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara, 2007. 
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hem Batılılar hem Türk sosyal bilimciler ilgilenmişlerdir. Günümüzde 
bürokrasinin öncü rolü tartışmalı hale geldiği, hatta bazı alanlarda bir 
engel olarak görüldüğü için tartışmalar bir başka biçim almıştır. Türki-
ye’de yönetimin/bürokrasinin yeri ve rolünü, toplumla ilişkisini modern-
leşme ve küreselleşme sürecine bağlı olarak ele alan birbirine tamamen 
karşıt çok geniş bir literatür vardır. Mesele modernleşme veya küreselleş-
me sürecinin geçerliliğini savunmak, tanıtmak ve açıklamakla aksaklıkla-
rını ortaya koymak olunca literatür de buna göre biçimlenmiştir. Esas ya-
pılması gereken Batı-merkezli bu sınırlı yaklaşımı aşmak, Batı temelli de-
ğerlendirmelerin dışına çıkmak ve Türkiye’nin yönetim yapısını ve bürok-
rasinin rol ve önemini Türk toplum ve tarihi çerçevesinde kendi başına ba-
ğımsız bir konu olarak tartışmaktır. Bu konuda yapılmış bütünsel bir sis-
tem oluşturma çabası Türkiye’de yok da değildir. Sosyolojimizde bu yönde 
yapılan çalışmalarda öncülüğü Baykan Sezer sosyolojisi temsil etmektedir.24 
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1945 ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNU 

Doç. Dr. Nurettin GÜLMEZ* 

Öz 

Bu çalışmada, 1945 yılında çıkarılan ve uygulamaya konulan Çiftçiyi 

Topraklandırma Kanunu incelenmiştir. Kanun’un hazırlanması sırasında 

yaşanan itirazlar, Kanun’un içeriği ve uygulanışı ile ilgili konular ele alın-

mıştır. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun amacı, Türkiye’de köy ekonomi-

sini canlandırmaktı. Aynı zamanda kanunun amacı, toprakla birlikte şe-

killenen toplumsal yapıyı, cumhuriyetin istediği insan tipini yetiştirmeye 

uygun hale getirmekti. Ayrıca “yoksul kavmi giydirmek, aç kavmi doyur-

mak”, işsizlere iş bulmak, yokluktan varlık çıkarmak gibi bir amacı daha 

vardı. Kanun’un uygulanması sırasında epeyce bir toprak dağıtımı yapıl-

mıştır. Bu dağıtım, Türkiye’deki sosyal ve ekonomik yapıyı dönüştürecek 

boyuta ulaşmamıştır. O nedenle iyi niyetli bir girişim olarak kalmıştır. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’ndan beklenilen sonuç elde edileme-

miştir. Türkiye’nin çiftçiyi topraklandırma macerası, sonraki yıllarda da 

devam etmişse de, Türkiye’deki toprağa bağlı sosyal, siyasal ve ekono-

mik düzenin değişimi gerçekleştirilememiştir. Bu değişim ve dönüşümün 

gerçekleştirilememesi, bugünlere kadar bazı sorunların ertelenmesine ve 

zaman içinde sorunların büyümesine neden olmuştur. Şeyhlik ve ağalığa 

dayalı yapının dönüştürülememesi, cumhuriyet ve demokrasinin gerektir-

diği, kendi ayakları üzerinde durmayı başarabilen, kendi kararını kendi 

verebilen, araştıran, sorgulayan, eğitimli, soru soran ve cevap veren bire-

yin yetişmesini engellemiştir. 

Anahtar kelimeler: Cumhuriyet, Demokrasi, Çiftçilik, II. Dünya Sa-

vaşı, İsmet İnönü. 
                                                           
* Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tari-
hi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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Abstract 

1945 The Legislative Act For Making Landless Farmer 

Landowner 

In this study, the Legislative Act for Making Landless Farmer Lan-

downer that came into force on the date 1945 has been discussed. The 

asserted objections in the sessions, the content of the act and, putting the 

act into practice are the topics of this study. 

The primary object of the Act for Making Landless Farmer Landowner 

was to vitalize village economy in Turkey and, was to accord social struc-

ture that to be reformed during the implementation of the act in order for 

idealized citizens for the republic. Additionally, “to dress a necessitous 

tribe, to give food to a hungry tribe” or to create jobs for unemployed pe-

ople, shortly, to invent a wealth from sordid poverty was the other object. 

Quite a lot of allotment has been made in implementation of the act but, 

this allotment has not been executed at the level in which societal and 

economic structure to be transformed in Turkey. Therefore, the act had 

been a bona-fide attempt. 

The expected results from the Act for Making Landless Farmer Lan-

downer have not been achieved. Despite the adventure for making farmer 

landowner has continued in the following years, but changing in societal, 

politic and economic system has not been succeeded. Because of failing 

in changing and transformation, some problems has been postponed and 

deepened up to date. The fail in transformation in the system that leaning 

on the sheiks and aghas has prevented individuals that anticipated by 

the republic and democracy as getting matured, capable, self-determi-

nant, educated, researcher, questioner, answer seeker. 

Key words: Republic, Democracy, Farming, II. World War, İsmet İnönü. 

1. Giriş 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra siyasal, sosyal, mali, 
kültürel ve eğitim alanlarında topyekûn bir toplumsal değişim ve dönü-
şüm başlatılmıştır. Bu değişim ve dönüşümden tarım ve ziraat alanının 
etkilenmemesi mümkün değildi. Tarım hayatının tekrar düzenlenmesi, 
tarıma dayalı bir ekonomiye sahip Türk halkının hayat standardının 
yükseltilmesi için büyük bir önem taşımaktaydı. 8 Ekim 1924’te yayınla-
nan bir kararname ile, 

“memleketin birçok yerinde köylülerin ve çiftçilerin çeşitli nedenlerle 

ya sahip oldukları arazinin ihtiyaçlarına yetmediği yahut arazilerinin 

bulunmadığı ve çoğunluğunun başkalarının tarlalarında yarıcı oldu-

ğu ya da gündelikçilikle çalıştığı, bunlara acilen arazi temin etmenin 

çok önemli bir durum olduğu, uygun bir fırsat olduğunda hazine mal-

larından veya terk edilmiş mallardan olan çiftliklerin hane başına ve 

72



NURETTİN GÜLMEZ / 1945 ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNU 3 

aile adına, yerin genişliği ve toprağın kalitesine göre ya bedelsiz ve-

ya 25 sene gibi uzun vadeli taksitlerle köylülere dağıtılması”1 

istenmiştir. 1924 kararnamesinin gereği 1925, 1927 ve 1929 yıllarında 
çıkarılan çeşitli kanunlarla yerine getirilmeye çalışılmıştır. 

Topraksız köylüye toprak dağıtılması ile ilgili 1929 yılında 1505 Sayılı 
Kanun, “Şark Menatıkı Dâhilinde Muhtaç Zürraa Tevzi Edilecek Araziye 
Dair Kanun” adıyla çıkarılmıştır. 1505 Sayılı Kanun ile Türkiye toprakla-
rının %7-8’lik bir kısmı dağıtılmıştır. O dönemde Türkiye’de işlenebilen 
toprakların miktarının 14,5 milyon hektar olarak tahmin edildiği dikkate 
alındığında, 1925-1938 yılları arasında bu toprakların yaklaşık 1 milyon 
hektarlık kısmının dağıtılmış olması, toplam toprağın yaklaşık %7-8’lik 
bir kısmına denk gelmektedir. %7-8’lik bir toprağın yeni sahiplerine ka-
vuşması, kayda değer bir gelişme olarak görülebilir. Ancak sorunun çö-
zümü için bu oranın çok daha yükseklere çıkarılması gerektiği açıktır.2 

1939-1945 dönemi, İkinci Dünya Savaşı dönemi olduğu için, yapıl-
ması plânlanan birçok işin yapılmasını engellemiştir. Türkiye İkinci 
Dünya Savaşı’na girmese de, şartlar olağanüstü olduğu için, her an sa-
vaşa girecekmiş gibi hazır beklemek zorunda kalmıştır. Buna rağmen 
Toprak Tevzii Talimatnamesi’nin bazı maddeleri üzerinde değişiklikler 
yapılarak uygulamaya konulduğu görülmektedir. 1941 yılında konuyla 
ilgili bir Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır.3 1943 yılında toprak da-
ğıtımı işlerinde çalıştırılmak üzere üç aylık kadrolar tahsis edilmiş ve 
Maliye Bakanlığı bütçesine tahsisatları konulmuştur.4 Yani 1943 yılında, 
savaş dönemi olmasına rağmen, Türkiye’nin 1505 Sayılı Kanunu hâlâ 
uygulamakta olduğu anlaşılmaktadır. Hatta yapılmakta olan istimlâkler-
de, 1331 (1914) senesinde kaydedilmiş, vergi ve tapu kıymetleri bulun-
mayan topraklarla ilgili nasıl hareket edileceği Devlet Şurası’ndan sorul-
muştur. 1505 Sayılı Kanun’un 3. maddesi, istimlâk bedeline esas olmak 
üzere arazinin 331 (1914) senesindeki kayıtlı vergi kıymetini dikkate al-
maktadır. Bu maddenin diğer fıkrasında, vergi kıymetinin bulunmaması 
halinde gayrimenkulün bu seneye ait tapu kıymetinin esas alınmasını 
öngörmektedir. Her iki kıymetin de bulunmaması halinde herhangi bir 
hüküm bulunmamaktadır. 

1505 Sayılı Kanun’da çözüm bulunamayınca 2510 Sayılı Kanun’un 
kıymet takdiri maddesinden yararlanmaya çalışmışlardır. 2510 Sayılı 
Kanun’un 26. maddesinde kıymet takdiri açıklanmıştır. Bu maddeye gö-
                                                           
1 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-18-01-01-011-48-3, s. 1. 
2 Ömer Lütfi Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi (Toplu Eserler 1), Gözlem Yayınları, s. 455-
456, İstanbul, 1980. 
3 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Başvekâlet Kararlar Dairesi Müdürlüğü, 030-18-01-02- 
94-30-20, s. 1. 
4 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Başvekâlet Kararlar Dairesi Müdürlüğü, 030-18-01-02-
101-17-6, s. 1. 
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re, gayrimenkulün 1914 veya daha önceki yıllara ait vergi veya tapu kıy-
metleri bulunmadığı takdirde, emsalinin vergi veya tapu değerlerine ba-
kılarak idare heyetince, o yerin kıymeti takdir ve tespit olunabilir. 

İşte bu iki kanundaki farklılıklar, uygulamada zorluklar yaşanmasına 
neden olmuştur. Konu, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti’ne, oradan 
Başbakanlığa ve oradan da Devlet Şurası’na gönderilmiştir. Devlet Şura-
sı, 1505 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince, 331 (1914) senesi ve ön-
cesinde vergi ve tapu kaydı bulunmayan gayrı menkuller için kıymet 
takdirinin Kaza İdare Heyetlerince tayin ve Vilayet İdare Heyetince ma-
halli rayice göre tespit edilmesi gerektiğini belirtmiştir.5 

Görülüyor ki, 1938 sonrasında da Türkiye, toprak reformu ile uğraş-
maya devam etmiştir. 1925, 1927, 1929 denemeleri istenen sonucu ver-
memiş, 1939-1945 döneminde de çiftçiyi topraklandırma çabaları, daha 
önce çıkarılan kanunlar çerçevesinde sürmüştür. Ancak İkinci Dünya 
Savaşı’nın çıkması, savaşın sınırlarımıza kadar yayılması, Türkiye’nin 
bütün gücünü savunmasına harcamaya başlaması, tarım ve toprak re-
formu işlerini kendi haline bırakmaya yöneltmiştir. Yani tarım ve toprak 
reformu konusunda Türkiye, bütün kuvvetlerini seferber edememiştir.6 
Buna rağmen cumhuriyetin ilk yıllarından 1945’e kadar istenilen sonuca 
ulaşılamamıştır. 

Cumhurbaşkanı İnönü, 1941 ve 1943 yıllarındaki TBMM’yi açış ko-
nuşmalarında, topraksız köylüleri topraklandırmak ve yetersiz toprağa 
sahip olanlara toprak vermek için bir kanun tasarısının hazırlandığın-
dan söz etmiştir. Bu tasarı, 1945 yılında geniş kapsamlı, tam bir “Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu’na” dönüşmüştür. İşte çalışmamızın temeli de, 
bu kanundur. 

İkinci Dünya Savaşı tehlikesinin de geçmesinden sonra Barkan, büt-
çenin bütün imkân ve kuvvetleriyle devletin bu işe güvenle ve belli bir 
plân içinde başlamasını beklemektedir. Yapılacak işi, bütün bir nesle şe-
ref verecek kadar da büyük görmektedir. Çünkü Barkan’a göre konu, sa-
dece topraksız köylüye toprak bulma meselesi değildir. Köy ekonomisi-
nin tekniğini ve yapısını değiştirmek, cumhuriyetin nimetlerini köylere 
ulaştırmak davasıdır.7 

2. Kanun’un Hazırlanışı Sırasındaki Tartışmalar 

“Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” ile ilgili çalışmalar 1944 yılı sonla-
rında başlamış, komisyon çalışmaları üç aydan fazla sürmüş ve tasarı 9 
Ocak 1945 günü TBMM’ye getirilmiştir. 14 Mayıs 1945’ten itibaren de 
TBMM’de görüşülmeye başlanmıştır. Tarım Bakanı Raşit Hatipoğlu’nun 
                                                           
5 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Başvekâlet Yazı İşleri Dairesi Müdürlüğü, 030-10-124-
882-7, s. 3-4, 12-13, 15-16. 
6 Barkan, a.g.e., s. 458. 
7 Barkan, a.g.e., s. 458. 

74



NURETTİN GÜLMEZ / 1945 ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNU 5 

tasarı hakkındaki sunuş konuşması ile oturum açılmıştır. Hatipoğlu, 
toprakların boş durmasının yanlışlığına, gelişmek için tarımın önemine, 
nüfus artışı için toprağın ve köylünün önemine dikkat çeken bir konuş-
ma yapmıştır.8 

Tasarı üzerine konuşma yapanlardan biri de “Müstakil Grup” temsilci-
si Ali Rana Tarhan’dır. Tarhan, tasarıyı “kurucu bir inkılâp çalışmaların-
dan biri olarak gördüğünü” dile getirmiştir.9 

Seyhan Milletvekili Cavit Oral da, tasarıyı olumlu bulduğunu, ancak 
17. madde üzerinde hükümetin yaptığı tadilatın yanlış olduğu konusuna 
dikkat çekmiştir. Tarımda orta ve büyük işletmelerin yok edilmesiyle 
üretimin artırılmasının mümkün olmadığına, tasarıdaki 17. maddenin 
ülke gerçekleri ve ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olmadığına, kapalı 
ifadelerle ekonomik ve sosyal hayatta hiç yoktan çatlaklar doğuracak bir 
mahiyette olduğuna işaret etmiştir. Oral’a göre; 

“Bu asrın en bariz vasıflarından birisi de devletçiliktir. Devletin el 

koymadığı, müdahale etmediği bir şey yoktur. Fakat devletin el koy-

duğu, müdahale ettiği hiç iyi olamayan bir şey de ziraattır. Devlet bir 

memleket ziraatını düzenleyebilir, numune çiftliği kurabilir, üretme 

çiftliği yapabilir, fakat devlet bizzat çiftçilik yapamaz. Devlet çiftçilik 

yaptığı zaman zarardan kurtulamaz.”10 

Eskişehir milletvekili Yavuz Abadan ise, tasarıyı bir halkçılık hareketi 
olarak gördüğünü belirtmiştir. Hazırlanan kanunun bir ideolojiye bağlı 
kalarak hazırlanmadığını da ifade etmiştir.11 

İçel Milletvekili Refik Koraltan ise, tasarının hukuken anayasaya ay-
kırı olduğunu belirterek sözlerine başlamıştır. “Topraksız köylüyü toprak 
sahibi yapayım derken, bazı kesimlerin alın terinin hiçe sayılmasının” 
doğru olmadığını, anayasada belirtilen şekliyle “vatandaşın mülkünün 
hiçbir şekilde elinden alınamayacağını”, anayasanın 74. maddesine göre 
vatandaşın elinden mülkünün alınabilmesi için, bir zaruret ve ihtiyacın 
olması, bu zaruret ve ihtiyacı toplum yararından doğması, parasının pe-
şin ödenmesi gerektiğini açıklamıştır.12 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Sinop Milletvekili Hulusi Oruçoğlu tasarı-
nın lehine konuşmuşlar ve konuşmaları sık sık alkışlarla kesilmiştir.13 

İzmir Milletvekili Halil Menteşe tasarının aleyhinde söz almış ve eleşti-
rilerde bulunmuştur. Menteşe, hükümetin 37 vilayette araştırma yaptır-
dığını, 1.073.000 çiftçinin durumunun incelendiğini, incelemeye göre 
                                                           
8 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, c. 17, 14 Mayıs 1945, s. 63-65. 
9 Erdal İnce, Türk Siyasal Yaşamında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, s. 61, İstanbul, 2009. 
10 İnce, a.g.e., s. 62-63. 
11 İnce, a.g.e., s. 66. 
12 İnce, a.g.e., s. 67-68. 
13 İnce, a.g.e., s. 68. 
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61.008 kişinin topraksız, 663.000 kişinin 40 dönüme kadar toprağa, 
1876 kişinin de bin dönümden fazla toprağa sahip olduğunun anlaşıldı-
ğını ifade etmiştir. Buna göre toplumun %87’sinin yeter toprağa sahip 
olduğu ve %8’inin yarı toprağa ve sadece %5’inin toprak sahibi olmadığı 
anlaşılmaktadır. Tasarıyı hazırlayanların, kendi hazırlattıkları raporları 
bile görmezden geldiğini belirtmiştir.14 

Gümüşhane milletvekili Recai Güreli tasarı lehinde, Eskişehir millet-
vekili Emin Sazak aleyhinde konuşmuştur. Recai Güreli topraksız insan-
lardan örnekler vermiş, Emin Sazak ise tasarıyı varlık düşmanlığı olarak 
nitelemiştir.15 Damar Arıkoğlu da eleştirilerde bulunmuştur. 16. ve 17. 
maddeler arasındaki çelişkiye dikkat çekmiş, toprak dağıtmakla soru-
nun çözülemeyeceğini, tarımsal alet ve kredilerle desteklenmedikçe so-
nuç alınamayacağını söylemiştir.16 

16 Mayıs 1945 tarihinde Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu üzerine gö-
rüşmeler devam etmiştir. Kanun’un lehinde konuşanlar olduğu gibi aley-
hinde konuşanlar da olmuştur. 16 Mayıs’taki görüşmeler sırasında, ka-
nunu hazırlayan komisyonda bulunan Adnan Menderes, hükümetin ta-
sarı üzerinde ve komisyondan habersiz yaptığı değişikliklerden dolayı ge-
çici komisyondaki görevinden ve komisyon sözcülüğünden istifa etmiştir. 
17. maddenin eklenmesi ile ilgili olarak da, doğrudan doğruya Başvekil 
Şükrü Saraçoğlu’nu suçlamıştır.17 

1945 yılında kabul edilen “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu”nun hazır-
lanması sırasında kurulan komisyonda yer alan üyelerden biri olan Ad-
nan Menderes, tasarı üzerinde TBMM’deki tartışmalarda şu değerlendir-
melerde bulunmuştur: 

“TBMM’nin bugüne kadar yaptığı kanunların, derinliğine ve genişliğine 

tesirleri bakımından, belki de en önemlisinin üzerinde bulunuyoruz… 

Toprak Kanunu, ihtiva edeceği hükümler itibariyle ve tatbik edecekleri 

zihniyet, görüş ve kabiliyetlerine göre çok faydalı olabileceği gibi mem-

leketi zirai, iktisadi perişanlığa düşürecek bir kanun da olabilir. Bizim 

toprak kanunumuz, ne başka memleketlerin kendilerine özgü ekono-

mik, sosyal ve politik realite ve temayüllerine göre şekillenmiş olan ka-

nunların bir taklidi, ne de yabancı ideolojilerin bir yansıması ve ne de 

tek taraflı keyfi görüşlerin mahsulü olamaz. Yüksek Heyetinizin selim 

aklı, kudretli şuuru, bu kanuna en faydalı şekli verecektir… 

Bu çok önemli vazife ile ödevlendirdiğiniz komisyonumuz, konunun bü-

yük önemi nispetinde tasarının işlenmesine emek, gayret ve zaman 

vermiştir. Üç ay fasılasız çalışılmış, tasarı bir defa değil iki defa müza-
                                                           
14 İnce, a.g.e., s. 68-69. 
15 İnce, a.g.e., s. 70-71. 
16 İnce, a.g.e., s. 72. 
17 İnce, a.g.e., s. 74-76. 
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kere olunmuş, birçok hükümler de alt komisyonlarda ayrıca incelen-

miş, hükümet ve mütehassıslar dinlenmiş ve komisyona dâhil bulun-

mayan pek çok arkadaşların kıymetli fikirlerinden faydalanılmıştır… 

Ancak Başbakan’ın komisyona teşrifleri ile üç aydır yapılan çalışma 

bir anda değişivermiştir. Hükümetle komisyon arasında görüş ayrı-

lıkları meydana gelmiştir.”18 

Geçici komisyon, Adnan Menderes’i sözcü seçmiş ve komisyon adına ko-
nuşmuştur. Hükümetle komisyon arasındaki fikir ayrılıkları, TBMM’nin 
gündemine oturmuştur. Komisyon, bir değişiklik yapılacaksa bunun 
TBMM’de yapılmasını istemiş, Hükümetin komisyonca hazırlanan tasarıyı 
bir anda kenara atmasını kabullenememiştir. Komisyonca hazırlanan ka-
nun tasarısı hakkında Adnan Menderes, şu temel düşünceleri geliştirmiştir: 

1- Türkiye’nin kullandığı topraklar, yüzölçümünün %15’i kadardır. 
Türkiye’nin kullanılabilir toprakları, hiç masrafsız veya çok az masrafla 
%30’lara çıkarılabilir. Türkiye toprakları, 20 milyon civarındaki nüfusun 
çok daha fazlasını besleyebilir. 

2- Toprak sıkıntısının bir sebebi de, bölgelere göre nüfus yoğunlukla-
rının farklılıklarıdır. Bazı bölgelerde işlenecek toprak yokken, bazı bölge-
lerde de çok geniş ve verimli topraklar boş durmaktadır. 

3- Doğa ile baş edebilecek teknik donanımlara sahip olma girişimleri-
nin henüz başlangıcında bulunulmaktadır. 

4- Toprak sıkıntısının bir sebebi de, büyük arazi mülkiyetinin geniş 
bir ölçüye ulaşmasıdır. Ancak Türkiye’de, başka ülkelerde görülen ve 
toprak reformlarının zorlayıcı sebebi olan genişlikte ve sayıda büyük ara-
zi sahipliği yaygın değildir. 500 dönümden yukarı arazi sahipliği 20 mil-
yon dönümü biraz aşmakta olmasına karşılık işlenen toprakların %75’i-
nin 500 dönümden küçük işletmeler halinde ve kendi sahipleri tarafın-
dan işlenmektedir. 

5- Buna rağmen bir toprak reformuna ihtiyaç vardır. Sermayeyi ür-
kütmeden ve üretimin düşmesine neden olmadan bir reform yapılmalı-
dır. 

6- Türkiye’de Avrupa’daki gibi serflik rejimi yoktur ve gelişmemiştir. 
Türk halkının demokratik ve halkçı ruhu buna izin vermemiştir. 

7- Türkiye toprak darlığından değil, sermaye, araç gereç, emek ve bil-
gi yoksulluğundan sıkıntı çekmektedir. Bu yönüyle dava, politik ve sos-
yal olmaktan çok ekonomiktir. 

8- Komisyonun toprak reformu teklifinde, arazileri eşit parçalara böl-
mek, 500 dönümden yukarı işletmeleri dağıtmak gibi memleket gerçekle-
riyle olduğu kadar rejimiyle de açıklanamayacak uç yollara gidilmemiş-
tir. İki bin dönüme kadarki orta ölçekli işletmeler korunmuş, iki bin dö-
nümün üzerindekilerin küçültülmesi önerilmiştir. 
                                                           
18 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-01-11-64-2, s. 1-2. 
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9- Türkiye gibi arazisi mevcut nüfusun üç beş mislini, toprağının ve-
rimiyle kolayca ve rahat içinde barındırabilecek bir memlekette, çiftçiyi 
topraklandıralım derken, orta büyüklükteki işletmeleri yok etmek yanlış-
tır. Yapılacak iş, kullanılabilir toprakların miktarının artırılması, bu top-
rakların ziraata alınması, yeni işletmelerin kurulmasının teşvik edilmesi, 
eski işletmelerin iyileştirilmesidir. 

10- Hükümetin isteği ile kanun tasarısına giren, sahipleri tarafından 
düzenli ve verimli bir şekilde işletiliyor bile olsa, 500 ile 5000 dönüm 
arasındaki işletmelere hayat hakkı vermemiş olmasıdır. Böyle bir du-
rumda verim ve olumlu bir sonuç bulunmaz. 

11- Kamulaştırılacak topraklardan sahiplerine bırakılacak kısımla il-
gili tekliflerde farklılıklar bulunmaktadır. Toprak sahibi, kendisine bıra-
kılan yeri toplu olmak kaydıyla seçer, geri kalan kısım kamulaştırılır. 
Hükümetin komisyona verdiği teklifte ise, sahibine bırakılacak toprağı 
Köy İhtiyar Heyeti’nin seçmesi öngörülmekte idi. Örnek olarak 20.000 
dönüm arazisi olan birisinin 19.000 dönüm toprağı, ihtiyaç sahipleri ta-
rafından alınacak, geri kalan 1.000 dönüm sahibine bırakılacaktı. Bu in-
sani bir çözüm değildir. 

12- Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun gerekçesinde, ülkedeki eko-
nomik ve tarımsal geriliğin nedenleri arasında mülkiyet rejimi ve toprak 
işletme rejimi gösterilmektedir. Hâlbuki sorun burada değildir. Sorun 
çiftçinin topraksızlığı ise, devlet elinde bulunan 13 milyon dönüm arazi 
kolayca dağıtılabilirdi. 1505 Sayılı Kanun, 20 yıldır uygulanırdı. 

13- Aşar kaldırıldı, ama milletin efendisi köylünün çift öküzüne kadar 
tekrar vergi konuldu. 

14- Çiftçi teknik bilgiden yoksun, araç gereç yok, iyi tohum verileme-
di, hayvan ıslahı yapılamadı ve zirai kredilerle takviye edilemedi. Kara 
saban ve kağnı ile yola devam edilemez. Üretilen ürünler pazarlanamadı. 

15- Çiftçilikle uğraşmayanların 30 dönümden fazla toprak edinmesini 
yasaklamak doğru değildir. Yani hırdavatçı dükkânı olan birisinin 50 dö-
nüm toprağı varsa, bunun 20 dönümünü almak ne kadar doğru olur? 

16- Orta ve büyük toprak işletmelerinin dağıtılarak, hepsinin küçük 
ocak işletmelerine dönüştürülmesi, verimliliği düşürür. Çiftçi ocakları 
kurmak ve çiftçiliği apayrı bir meslek haline getirmek fikri, nasyonal sos-
yalist rejimlerin iskân ve toprak kanunlarında vardır. Tasarı, şehirlinin 
çiftçilik yapmasını yasaklamakta, çiftçiliği sadece köylüye bırakmaktadır. 

17- Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun uygulanmasını sağlayacak 
kurumlar ve teşkilat kurulmamış, elemanlar yetiştirilmemiştir. 

18- Tasarının üçüncü defa müzakeresi iç tüzüğe aykırıdır.19 
Aydın Menderes’in bu düşüncelerine Sedat Çumralı şiddetle karşı 

çıkmıştır. Adnan Menderes’in mülkiyet rejimi ile mülkiyet bünyesi ara-
                                                           
19 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-01-11-64-2, s. 3-15. 

78



NURETTİN GÜLMEZ / 1945 ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNU 9 

sındaki farkı bilmediğini iddia etmiştir.20 Tasarı lehinde konuşan Hikmet 
Bayur, Lütfü Ülkümen, Alaattin Tiritoğlu gibi isimler, Adnan Menderes’i 
eleştirmişler, polemik yapmakla suçlamışlardır.21 

Aydın Menderes kendisine yöneltilen eleştirilere cevap veren konuş-
masında ise şunları dile getirmiştir: 

“Bu takrire göre; kiracılık veya ortakçılıkla işletilen bütün işletmeleri 

ve 50 dönümden fazla olan ve sahipleri tarafından kısmen dahi olsa 

amele çalıştırılmak yoluyla işletilen bütün küçük işletmeleri dahi tas-

fiye etmektir. Topraksız çiftçiyi toprak sahibi yapmak isterken amaç, 

Türkiye topraklarını 50’şer, 100’er dönümlük eşit parçalara bölmek 

şekline dönüşmüştür.”22 

İskân ve Toprak Kanunu’nun ‘Umumi Mütalaa’ kısmında şöyle denil-
mektedir: Balkan ve Baltık memleketlerinde Umumi Harp’ten sonra tat-
bik edilen toprak reformlarında büyük arazi sahibi gayr-i milli unsurlara 
karşı gayet şiddetli hareket olunmuştu. Çekoslovakya, Romanya ve Yu-
goslavya’da Alman olan büyük arazi sahiplerinin toprakları bedelsiz alın-
mış, köylüye dağıtılmıştı. Aynı akıbete yine Çekoslovakya, Romanya, Yu-
goslavya, Macaristan, Litvanya, Lehistan ve Beserapya’da Ruslar maruz 
kaldılar. Hatta Lehistan’da arazi sahibi Rusların ve Almanların ellerin-
den yalnız toprakları değil, ev hayvanlarına varıncaya kadar bütün üre-
tim araçları alındı. Bütün bu hareketlerden maksat, milli sınırlar içinde 
gayr-ı milli unsurların iktisadi varlıklarını yıkarak, bunların ileride orta-
ya çıkabilecek herhangi bir milli iddialarının kökünü önceden temizle-
mekti. Bu örnekler ve Doğu’daki irtica olayının aldığı olumsuz istikamet 
karşısında, bizim de isyan sahalarında toprak sahiplerine karşı pasif 
kalmamız doğru olmasa gerektir. Orta ve Batı Anadolu’da böyle siyasi bir 
endişe olmadığından, buralara uygulanacak reformun, Doğu’dakinden 
farklı olarak iktisadi olarak düşünmek mümkündür. 

Doğu İsyanı üzerine, bu bölgedeki derebeyliğin tasfiyesi için yapılan 
1505 Sayılı Kanun’un asi derebeyinin elinden arazisinin ancak 2.000 dö-
nümden fazlasını kamulaştırdığını görüyoruz… Yerli amele çalıştırdık di-
ye fazlası kamulaştırılarak sahibinin elinde yalnız 50 dönüm bırakan bu 
takririn hükümleri, gerek 1505 Sayılı isyan ve derebeyliği tasfiye eden 
kanun ve gerekse on sene önce tanzim olunan ve çok şiddetli olduğu 
daima hatırlanmakta bulunan İskân ve Toprak Kanunu’nun ihtiva ettiği 
hükümlerden, hiç lüzum olmadığı halde daha şiddetlidir. 

Bu takrirde kamulaştırma yetkisinin tek ölçüsü, çalıştırılan amelenin 
geçici mi, yerli mi olduğudur? Yani işletmede çalışan ameleler yakından 
                                                           
20 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-01-11-64-3, s. 1-2. 
21 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-01-11-64-4, s. 1-2. 
22 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-01-11-64-4, s. 4-5. 
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mı, yoksa uzaktan mı gelmiştir? Buna göre işletme sahibinin elinden 50 
dönüm üzerindeki toprakları alınması doğru değildir. Bu da toprak mül-
kiyetinin güvenliğini ortadan kaldırmaktadır. Kamulaştırma dışında bı-
rakılacak arazi varsa bunun ölçütleri konulmalı ve bu ölçütlerin iyi uy-
gulanmaması durumunda da vatandaş hakkını mahkemelerde arayabil-
melidir. 

Toprak reformlarında ekonomik gerekçeleri bir kenara bırakarak ve 
işi özellikle politik ve sosyal adalet konusu olarak alan aşırılar olduğu gi-
bi, ekonomik ve zirai gerekçeleri ön plâna alarak hareket eden ılımlılar 
da vardır. Aşırılar, büyük kitlelerin haklarını savunuyor gibi yapmakta-
dırlar. Ilımlılar ise, ülkenin genel düzeni, çıkarı ve kalkınması istemekte-
dirler. 

Takrir ile Türkiye’de orta ve büyük işletmeler tasfiye, küçük toprak 
mülkiyeti teşvik edilmektedir. Zaten Türkiye’de 150 milyon dönümlük 
küçük toprak mülkiyeti, 20 milyon dönümlük orta ve büyük toprak mül-
kiyeti vardır. Bu takrirle amaç, bu %15’e karşılık gelen 20 milyon dö-
nümlük arazinin dağıtılması mıdır? Hâlbuki toprak reformu yapmış Al-
manya’da büyük arazi mülkiyeti %38, İngiltere’de %55 ve Macaristan’da 
%40’tır. Bu da, Türkiye’de küçük toprak mülkiyetinin hâkim olduğunu 
göstermektedir. Türkiye’yi bu yönden zorlayan sebepler mevcut değildir. 

Büyük, orta ve küçük işletme tartışmaları, üretimi artırma açısından 
ele alınınca, dünya pazarlarını doyuran ve fiyatları asgariye düşüren 
memleketler, bu imkânlarını büyük ve toptan üretimde ve bu yolla mali-
yetleri düşürmekte bulmuşlardır. Son zamanlarda makinenin ziraata 
girmesi ile ziraat adeta sanayileşmiş, tarımsal üretim yöntemlerinin kök-
ten değiştirmiş, küçük mülkiyet kavramı yerine büyük işletmeleri ön 
plâna çıkarmıştır. Toprağı dağıtıp parçalamak, dünyanın dün gitmekte 
olduğu ve bugün terk edilmek üzere bulunan bir yolda yürümeye başla-
mak demektir. Tam tersine küçük işletmeler birleştirilmeli, orta ve bü-
yük işletmeler kurularak, daha fazla fayda elde edilmelidir. Ziraatta ma-
kine kullanabilmek için büyük topraklara ihtiyaç vardır. Yoksa alınan 
makineler atıl kalır. Yatırımlar boşa gider. 

Türkiye’de 6 milyon serf olduğundan söz ediyorlar ki, bu yanlıştır. 
Türkiye’de ne serf vardır, ne de serf sistemi vardır. Köyde oturup da top-
rağı olmayana serf denilmez. Kasaba ve şehirde oturup da satacak ve ki-
ralayacak el emeğinden başka hiçbir şeyi, hatta başını sokacak bir kulü-
besi bile bulunmayanlara köle denilmeyeceği gibi. Sanayide de, ziraatta 
da amelelik vardır. Bütün üretim alanlarında amelelik vardır. 

Toprak Kanunu’na muhalif değilim. Toprak Kanunu Komisyonu’nda 
çalıştım ve hazırladığımız tasarının arkasındayım. Ama hükümetin ku-
ralsızlık getiren tasarısına karşıyım.23 
                                                           
23 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-01-11-64-4, s. 6-10. 
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Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun görüşülmesi sırasında muhale-
fet eden Adnan Menderes ve Refik Koraltan, muhalefetlerine kaynak ola-
rak anayasanın 74. maddesini göstermişlerdir. Anayasaya aykırı bir uy-
gulamanın yapılmasının doğru olmadığı, buna rağmen uygulamaya kal-
kılırsa Nazi Almanya’sının uygulamalarına benzeyeceğini ifade etmişler-
dir. 17. maddenin sosyal adalet ilkesine ve demokrasiye aykırı olduğuna 
vurgu yapmışlardır.24 

Toprak Tevzi Talimatnamesi hükümleri uyarınca her il ve ilçede 
çok sayıda komisyon kurulmuş ve toprak dağıtımı işleri sürdürülmek-
teydi. 1945 yılı başlarına kadar bu talimatname doğrultusunda dağı-
tımlar yapılmıştır. Ancak Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hazırlıkla-
rının başlaması üzerine, Kanun’un çıkmasından sonra ek ve tekrarla-
nacak işlemlere meydan vermemek için toprak dağıtımı durdurulmuş-
tur.25 

3. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 

11 Haziran 1945’te TBMM’de kabul edilen 4753 numaralı kanun, 15 
Haziran 1945’te yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. En az on yıldan beri 
hazırlıkları yapılan bir kanundur. 

3.1. Kanun’un Amacı ve Bazı Temel İlkeler 

Kanun’un birinci maddesinde, “kanunun güttüğü başlıca maksatlar” 
sayılmaktadır. Bunlar şöyle sıralanmıştır: 

* Arazisi olmayan veya yetmeyen çiftçileri veya çiftçilik yapmak iste-
yenleri, aileleri ile birlikte geçimlerini sağlayacak ve iş kuvvetlerini değer-
lendirecek ölçüde araziye sahip kılmak; 

* Kendilerine arazi verilenlerle yeter arazisi bulunup üretim araçları 
eksik olan çiftçilerden muhtaç bulunanlara kuruluş, onarma ve çevirme 
sermayesi, canlı ve cansız demirbaş vermek; 

* Yurt topraklarının sürekli işlenmesini sağlamak.26 
Bu maddeden anlaşıldığına göre, kanunun tek amacı topraksız köylü-

ye toprak dağıtmak ve toprak rejimini değiştirmek değildir. Aynı zaman-
da tarımsal üretimi artırmak ve tarımsal kalkınmayı sağlamaktır. 

Kanunun 4. maddesinde kültür arazisi, tarla arazisi, bağ arazisi, bah-
çe arazisi, ağaçlık arazi, kavaklık ve okaliptüslük arazi, çayır arazisi, me-
ra arazisinin tanımları yapılmıştır. Bu arazi çeşitlerinin hepsi kültür ara-
zisinin alt başlıkları gibi düşünülmüştür. Kültür arazisi de, çiftçilikte 
kullanılabilen arazi olarak tanımlanmıştır.27 
                                                           
24 İnce, a.g.e., s. 155-156. 
25 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Umum Müdürlüğü, 030-
10-139-994, s. 1. 
26 Kavanin Mecmuası, c. 27, Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası, s. 696, Ankara, 1945. 
27 Kavanin Mecmuası, c. 27, s. 696. 
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Altıncı maddede arazi mülkleri ve boyları belirlenmiştir. Küçük arazi 
mülkü 500 dönüme kadar olan, orta arazi mülkü 501’den 5.000 dönüme 
kadar olan, büyük arazi mülkü 5.000 dönümü geçen arazi olarak tespit 
edilmiştir.28 

Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın üst üste üç yıl sürüm, ekim, 
dikim ve bakım görmeyen arazinin işlenmiyor sayılarak, Tarım Bakanlı-
ğınca kamulaştırılmasına izin veren yedinci madde dikkat çekicidir. Bu 
maddenin mülkiyet haklarına ciddi bir sınırlama getirdiği kabul edilebi-
lir.29 

3.2. Kanuna Göre Dağıtılacak Arazi 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’na göre dağıtılacak arazi şöyle belir-
lenmiştir: 

* Devletin hüküm ve tasarrufu veya özel mülkiyeti altında bulunup 
kamu işlerinde kullanılmayan arazi, 

* Bir veya birkaç köy, kasaba veya şehrin orta malı olan arazinin ihti-
yaçtan fazla olduğu Tarım Bakanlığınca belirtilen parçası, 

* Devletçe kurutulan sahipsiz bataklıklardan kazanılacak arazi, 
* Göllerin kuruması ve nehirlerin dolması ile elde edilecek arazi, 
* Bu kanun hükümlerine göre kamulaştırılacak arazi. 
Kanun’un 8. maddesinin (f) bendinde belirtilen hüküm, hükümetin 

özel mülkiyetin kamulaştırılmasını son çare olarak gördüğünü gösterme-
si açısından önemlidir. Önce devletin elindeki imkânların değerlendiril-
mesi, sonra ihtiyaç kalırsa özel mülkiyetin kamulaştırılması yolu tercih 
edilmiştir. Ancak Kanun’un 17. maddesi, hükümetin burada belirtilen 
sıralamaya uyma mecburiyetini ortadan kaldırmaktadır. Adnan Mende-
res’in eleştirilerine uygun bir düzeltme 8. maddede yapılmış gibi görünse 
de, 17. madde hükümetin elini güçlendirmiştir. 17. madde, uygulamada 
karşılaşılacak zorlukları aşma girişimi olarak da görülebilir.30 

Kanun uygulamaya konulduğu zaman toprak sahiplerinin kendi 
beyanları ve kontrol memurlarının denetimleri yeterli görülmüştür. 
Tapu kadastro işlemlerinin tam olarak yapılmadığı bir ülkede, bu ka-
nunun uygulanması büyük zorluklar ve belirsizlikler ortaya çıkarmış-
tır.31 

3.3. Kamulaştırma İlkeleri 

Kanunun 15 ve 16. maddeleri, geniş ve dar topraklı bölgelerin tespit 
edilme şeklini belirlemektedir. Buna göre, her il bir bölge sayılıyor, top-
rak isteyenlere verilecek miktar belirleniyor, eldeki topraklar yazılıyor, 
                                                           
28 Kavanin Mecmuası, c. 27, s. 697. 
29 Kavanin Mecmuası, c. 27, s. 697. 
30 Kavanin Mecmuası, c. 27, s. 697 ve 699. 
31 Barkan, a.g.e., s. 461. 
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Bakanlar Kurulu eldeki toprakların isteyenlere yeter miktarda olup ol-
madığına bakıyor, yeterli bulursa, o bölge geniş topraklı, aksi takdirde 
dar topraklı kabul ediliyordu. Asıl sorun burada başlıyor, dar topraklı 
yerlerde 5.000 dönüm ile 2.000 dönüm arasındaki yerler de kamulaştırı-
labiliyordu. Böyle olunca dar topraklı bölgelerde, arazi sahibinin elinde 
ancak 2.000 dönüm toprak kalıyordu. Tek istisna, yerel imkân ve şartla-
ra göre gerekli tesisleri ve donatımı olan ve sahibi tarafından düzenli bir 
şekilde işletilmekte bulunan orta arazidir.32 

Kanun, geniş topraklı bölgelerde 5.000 dönüm, dar topraklı bölgeler-
de 2.000 dönüm araziyi sahibinde bırakmaktadır. Ancak Kanun’un ka-
mulaştırma sistemini bozan 17. maddedir. 17. madde, bütün tedbir ve 
kayıtları hükümsüz bırakmakta, sahiplerinin elinde bırakılacak toprak 
miktarını 50 dönüme kadar indirmektedir. 17. madde, 15 ve 16. madde-
lerdeki hükümleri de geçersiz kılmaktadır.33 Kanun’u hazırlayanlar, top-
raksız veya az topraklı olan ortakçı ve kiracılar veya tarım işçileri tarafın-
dan işletilmekte olan arazinin kamulaştırılmasına farklı bakmaktadır. İş-
letmenin sahipleri tarafından ve amele yardımıyla düzenli bir şekilde iş-
letilip işletilmediğine bakılmadan, aynı bölge içinde başka yerlerden top-
rak tahsisi ve oraya nakillerini düşünmeye lüzum görmeden, topraksız 
ziraat işçisini ve ortakçıyı bulundukları yerde veya hemen civarında işle-
dikleri toprak üzerinde yerleştirebilmek hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaş-
mak için de 15 ve 16. maddeler devre dışı bırakılmıştır.34 17. maddenin 
uygulamada nasıl bir şekil alacağı bile belli değildi. Kapsam ve anlamı, 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun ruhundan çok farklıydı.35 

Kamulaştırma kararı, kamulaştırılan arazi ve üzerindeki yapı ve tesis-
lerin bulundukları yerde gazete veya herkesin kolaylıkla görebileceği yer-
lere asılmak yoluyla yayınlanır ve ilgililerin beyannamedeki adreslerine 
bildirilir.36 

3.4. Kamulaştırma Bedellerinin Belirlenmesi 

Kamulaştırılacak arazinin 1833 ve 2901 Sayılı Kanunlara göre belirle-
nen ve 1944 bütçe yılı arazi vergisine matrah olan değerin, 

* 5.000 dönümden fazlası için aynısı, 
* 5.000 dönümden aşağı olan arazide iki katı, 
* 2.000 dönümün aşağısında yapılacak kamulaştırmalarda üç katı 

ödenir. 
1944 yılında kesinleşmiş değeri bulunmayanlarda, çevredeki en yakın 

ve benzeri olan yerin vergi matrahı dikkate alınarak Arazi Vergisi Kanu-
                                                           
32 Kavanin Mecmuası, c. 27, s. 699. 
33 Barkan, a.g.e., s. 462 ve Kavanin Mecmuası, c. 27, s. 699. 
34 Barkan, a.g.e., s. 463. 
35 Barkan, a.g.e., s. 465. 
36 Kavanin Mecmuası, c. 27, s. 700. 
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nu’nun yetkilendirdiği komisyonlarca değerleri belirlenir. Arazi üzerinde-
ki yapı ve tesislerin de değerleri kamulaştırma içine katılmaktadır. 

Komisyonlarca belirlenecek değerlere, hazine ve mülk sahibi 3692 Sa-
yılı Kanun hükümlerine göre itiraz edebilir.37 

3.5. İtiraz Hakkı 

Kamulaştırmada arazi sahiplerine, kamulaştırma kararının sahipleri-
ne gerekçesi ile bildirildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Tarım Ba-
kanlığı’na itiraz hakkı tanınmıştır. Bakanlığın itirazı reddetmesi halinde, 
üç ay içinde mahkemede veya Danıştay’da dava açma hakkı da vardır. 
Dava, mahkemelerde de reddedilirse davacı, Hukuk Usulü Muhakemele-
ri Kanunu’nun 193. maddesinden yararlanabilmekteydi. 

Bu kanunun uygulaması ile ilgili olup yerinde görülmesi gereken da-
valar için, Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından davaları yerin-
de görmek üzere, yeteri kadar gezici mahkemenin kurulması Kanun’un 
27. maddesince emredilmektedir.38 

3.6. Arazi Verilecekler 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun 34. maddesi, arazi verilecekler 
olarak aile reislerini görmektedir. Ancak aile reisleri arasında bir sırala-
ma söz konusudur. Öncelik sonralığı belirleyen kurallar şöyledir: 

* Hiç arazisi olmayıp başkalarının arazisinde ortakçılık, kiracılık ya-
panlar, 

* Arazisi yetmeyen çiftçiler, 
* Hiç arazisi olmayıp yerleşmiş bulunduğu yerde öteden beri tarım iş-

çiliği ile geçinenler, 
* Göçebeler, göçmenler ve göçürülenlerden çiftçi olanlar, 
* 59. madde hükmüne göre miras ortaklığından ayrılanlar, 
* Tarım ve Veteriner okullarını veya Tarım Bakanlığınca tanınmış ta-

rım kurslarını bitirenlerden arazisi olmayanlar veya yetmeyenler, 
* Daha önceleri çiftçilik yapmayıp da arazi edindiği takdirde çiftçilik 

yapacaklarına Tarım Bakanlığınca kanaat getirilenler. Bu madde kapsa-
mına girenlerden bağımsız bir işletme kuracak durumda bulunanlara, 
aile sahibi olmasalar dahi arazi verilmesi kararlaştırılmıştır. 

35. maddede ise, 34. maddede sayılanların her maddesinin kendi 
içindeki öncelik sonralık sıralamasını belirlemektedir. Bu sıralama şöyle 
belirtilmiştir: 

* Çocuk sahibi olanlar, 
* Evi ve yeter miktarda üretim aracı bulunanlar, 
* Evi olup yeteri kadar üretim aracı bulunmayanlar, 

                                                           
37 Kavanin Mecmuası, c. 27, s. 700. 
38 Kavanin Mecmuası, c. 27, s. 701. 
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* Yeteri kadar üretim aracı olup da evi olmayanlar. 
36. maddede, arazi verileceklerin Türk olması, medeni hakları kullan-

ma yeterliliğine sahip bulunması, çiftçi olmaları, çiftçilik yapmayı taah-
hüt etmeleri ve araziyi kendilerini işletmesini şart koşulmaktadır. Bu su-
retle arazinin gerçekten muhtaç ve layık olanlara verilmesi amaçlanmış-
tır.39 

3.7. Arazi Verilmesi 

Kanun’un 37-44. maddeleri arazinin nasıl verileceğini anlatmaktadır. 
Araziyi verecek makam Tarım Bakanlığı’dır. Arazi isteyenler kimliklerini 
ve medeni durumlarını, arazileri olup olmadığını, arazisi varsa bulundu-
ğu yeri, yüzölçümlerini ve çeşitlerini, arazisi üzerinde bulunan yapı, tesi-
si ve tarım araç gereçlerini, arazi istedikleri yeri belirten ve ihtiyar heyeti 
tarafından onaylanmış beyanlarını, Tarım Bakanlığınca yetkilendirilen 
birimlere vermek zorundaydılar. 

Arazinin mümkün olan ölçüde aynı yerde toplu olması, en az 500 dö-
nümden meydana gelmesi, arazi isteyenin istediği yerde arazi yetmemesi 
veya bulunamaması durumunda, alıştığı iklim şartlarına en uygun ve en 
yakın yerden arazi verilmesi öngörülmüştür.40 

3.8. Mali Hükümler 

45-52. maddeler mali hükümleri içermektedir. Buna göre kamulaştır-
ma bedelinin, eşit taksitlerle ve kamulaştırmayı takip eden yıldan başla-
yarak 20 yılda, Toprak Tahvilleri adlı hazine tahvilleri ile ödenmesi plân-
lanmıştır. Her takside %4 faiz uygulaması ve taksitleri ürünün kalkma-
sından sonra, yani 30 Eylül’de ödenmesi öngörülmüştür. 

Buna karşılık dağıtılacak arazinin, yapı ve tesislerin karşılığı Maliye 
ve Tarım Bakanlıklarınca belirtilecek esaslara göre tayin edilecek borç-
landırmayı takip eden altıncı yılın Ocak ayından başlamak ve 20 yılda, 
20 eşit taksitte ve faizsiz olarak ödenmek üzere T.C. Ziraat Bankası adı-
na senede bağlanması ve senetlerin bankaya verilmesi yolu benimsen-
miştir. 

Borçlunun ilköğretim çağına giren her çocuğu için geri kalan taksitle-
rinden %5 ve erken ödemeler için de %5 indirim öngörülmüştür. Bu yol-
la eğitim ve öğretim de teşvik edilmiştir. 

Dağıtılacak arazilerde yapı ve tesis kurmak veya onarmak için Ziraat 
Bankası’nın, canlı ve cansız demirbaş temini için Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu’nun kredilendirmesi öngörülmüştür. Islah istasyonlarından da 
damızlık hayvan, fidan ve tohum temin edilmesi kararlaştırılmıştır.41 
                                                           
39 Kavanin Mecmuası, c. 27, s. 702 ve Barkan, a.g.e., s. 465. 
40 Kavanin Mecmuası, c. 27, s. 703. 
41 Kavanin Mecmuası, c. 27, s. 704. 
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Mali hükümler başlığı altında yer alan maddelerden amaç, yalnız top-
rak dağıtmak olmadığını, aynı zamanda dağıtılan toprakları çiftçinin işle-
mesine ortam hazırlamak olduğunu göstermektedir. Yani çiftçinin toprak 
üzerinde işletmeler kurmasını, toprağın ve tarımın ıslahı için araç gereç-
le donatılmasını sağlamak amaçlanmıştır.42 

3.9. Dağıtılan Arazilerin Hukuki Durumu 

Kanun’un 53-59. maddeleri arazilerin hukuki durumlarını belirlemiştir. 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’na göre dağıtılan topraklar, Ziraat Bankası 
tarafından ipotek altına alınmıştır. Borçlar tamamen bittikten sonra toprak-
lar, sahiplerinin mülkiyetine geçmiştir. Ayrıca bu topraklar ve üzerindeki 
yapı ile araç gereçler üzerine haciz konulması, başkalarına kiralanması ve 
ortakçılıkla işletilmesi de mümkün değildi. Hatta toprakları yetmediğinden 
dolayı, bu kanun gereğince kendilerine arazi verilenlerin daha önce tasar-
rufları altında bulunan toprakların da satışı ve haczi yasaklanmıştır. Yani 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine tâbi kılınmıştır. 

Arazinin başkalarına kiralanması ve ortakçılıkla işletilmesi durumla-
rında Tarım Bakanlığı toprağı geriye alma hakkına sahipti. Askerlik ve 
uzun süren hastalık durumunda, belgelendirilmek şartıyla kiralama veya 
ortakçılığa izin verilebiliyordu. Arazini borcu topluca ödense dahi, borçlan-
ma tarihinden itibaren 25 yıl geçmedikçe, arazinin satılması, kiralanması, 
haczedilmesi, ortakçılıkla işletilmesine izin verilmiyordu. Bu kanunla dağı-
tılan toprakların miras hükümleri de farklıdır. Toprağı alan muhatabın 
ölümü durumunda toprak, mirasçılar arasında paylaşılamazdı. Mirasçılar 
bu toprağı ortak işletmek zorundaydılar. Ortak işletmeden ayrılmak iste-
yenler paylarını, mirasçılardan birine devrederek ayrılabilirlerdi. Mirasçılar 
arasında paylaşım, ancak borç tamamıyla ödendikten ve borçlanma tari-
hinden başlayarak 25 yıl geçtikten sonra yapılmasına izin verilmiştir.43 

Kanun’da bölünmezlik, satılmamak veya miras olarak paylaşılmamak 
gibi çeşitli kayıtların konulması, bu arazileri diğer mülk kategorilerinden 
ayırmaktadır. Borç ödendiği takdirde bile, 25 sene gibi satışının ve miras 
olarak paylaşımının engellenmesi, Kanun’un hazırlanış amacı içinde 
olan “çiftçi ocakları” kurma projesinin bir ürünüdür, denilebilir. Asıl ta-
sarıda var olan “çiftçi ocakları”, kanunlaşırken metinden çıkarılmıştır. 
Ama ruh olarak kaldığını söylemek mümkündür.44 

3.10. Diğer Hükümler 

Bu Kanun’un uygulanması sırasındaki işlemler vergi, pul ve harçlar-
dan muaf tutulmuştur. Hatta noterlerin bile, bu Kanun ile ilgili işlemler-
den para alması yasaklanmıştır. 
                                                           
42 Barkan, a.g.e., s. 467. 
43 Kavanin Mecmuası, c. 27, s. 705-706. 
44 Barkan, a.g.e., s. 469-470. 
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Kanun’un 64. maddesi dikkat çekicidir. Şöyle ki: 716 sayılı Borçlan-
ma Kanunu’nun 3. maddesi, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Ka-
nunu’nun 56. maddesinin 2. fıkrası, 2510 Sayılı İskân Kanunu’nun 17. 
maddesine bağlı toprak tevzi cetveli, 2510 Sayılı İskân Kanunu’nun sa-
natkârlara yarım istihkak toprak verileceğine dair olan fıkrası ile 20 ve 
21. maddeleri, 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 6. maddesi hükümleri ve 
arazi dağıtılması hakkındaki diğer makamların yetkileri kaldırılmıştır. 
Bu Kanun’a aykırı diğer hükümlerin arazi hakkındaki uygulamaları yok 
sayılmıştır.45 

Belediye sınırları dışındaki devlet arazileri üzerinde tasarrufta bulu-
nanların, bu arazilerle ilgili, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun yayın-
lanmasından itibaren bulundukları yerin en üst makamına başvurmala-
rı halinde hakları tanınmıştır. Ancak belediye sınırları içinde tasarruf 
hakkı (zilliyet hakkı) tanınmamıştır.46 

Kanun’un çıkmasından ve ilk uygulamaların başlamasından sonra 
basında olmadık haberler de yayınlanmaya başlanmıştır. 27 Şubat 1945 
tarihli Tanin, Vakit, Sonposta, Akşam, Haber ve Sontelgraf gazeteleri, 

“Nüfusları artan büyük şehirlerde, Toprak Kanunu ile uyumlu olarak 

5.000 metre kareden fazla genişlikteki arsaların 1943 yılı vergi kıy-

meti üzerinden ve bono mukabili kamulaştırılabileceğini ve bu suretle 

Toprak Kanunu’nun uygulanması sonucu ellerinden toprakları alınan 

vatandaşların göç etmek zorunda kalacakları şehirlerde kurulacak 

barınaklara yerleşmelerinin teminini” 

hedef tutan bir kanun tasarısının hazırlandığını duyurmuşlardır. İlk 
sayfadan ve büyük puntolarla verilen bu haberler, Toprak Kanunu’nun 
uygulanmasını zorlaştırmaya ve ortamı germeye yönelik girişimler olarak 
algılanmıştır. Çünkü geniş toprak sahiplerini mağdur duruma düşmüş 
ve belli kamplara toplanmaya çalışılan insanlar gibi sunma çabası görül-
mektedir. Bu yayınlar Ziraat Bakanı’nın da söylediği gibi “hayali ve tah-
rik edici” idi. Çünkü gazetelerde belirtildiği gibi toprakları kamulaştırı-
lanları belirli kamplarda toplama düşüncesi olmamıştır.47 

4. Kanun’un Uygulanışı İle İlgili Gelişmeler 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun çıkmasından sonra Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreterliği, Kanun hakkında partilileri bilgilendirme-
nin önemine inanarak, bir açıklama metninin hazırlanmasını ve bu met-
nin bütün teşkilat ve ocaklara kadar gönderilmesini istemiştir. Açıklama 
metninin mümkün olması halinde ihtiyaç duyan herkese dağıtılmasını, 
                                                           
45 Kavanin Mecmuası, c. 27, s. 706. 
46 Kavanin Mecmuası, c. 27, s. 707. 
47 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Ziraat Bakanlığı Neşriyat Müdürlüğü, 030-10-86-572-5, 
s. 1. 
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partililerin yapması gereken bir görev olarak düşünmüştür. Ayrıca Ka-
nun’un, “milli bünyeyi kuvvetlendirme” amacıyla çıkarıldığına ve “devrim-
ci bir ruh” taşıdığına işaret ederek, parti içinde birlik ve beraberliği kuv-
vetlendirmenin gerekliliğine dikkat çekilmiştir.48 

Kanun’un uygulanması sırasında yeni sorunlar çıktıkça, bunlara da 
çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Ankara, Niğde, İzmir, İstanbul ve Ma-
nisa illerinde vakıflara, özel idarelere ve belediyelere ait topraklar da ka-
mulaştırma içine alınmış ve bu şekilde elde edilen topraklar da dağıtıl-
mıştır.49 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nu halka anlatmak için yoğun çaba-
lar da harcanmıştır. Isparta Milletvekili ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı 
Kemal Turan gibi önemli isimler, şehirleri dolaşarak Toprak Kanunu’nu 
anlatmışlardır. Konferanslara bütün sivil ve askeri daire amir ve memur-
ları, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı üyeleri, hâkimler, avukatlar, sivil 
toplum kuruluşlarının mensupları, doktorlar, eczacılar, belediye yöneti-
mi ve teşkilatı, her türlü okul müdür ve öğretmenleri ve halk davetli ola-
rak çağrılmıştır.50 

Toprak dağıtımı ile ilgili gelen haberler olumludur. Şenlikler yapılarak 
bayram havasında toprak ve tapu dağıtım işlemleri yürütülmekte, halkın 
cumhuriyet hükümetine minnettar olduğu görülmektedir.51 

5. Sonuç 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun amacı, Türkiye’de köy ekonomi-
sini canlandırmaktı. Aynı zamanda kanunun amacı, toprakla birlikte şe-
killenen toplumsal yapıyı, cumhuriyetin istediği insan tipini yetiştirmeye 
uygun hale getirmekti. Ayrıca “yoksul kavmi giydirmek, aç kavmi doyur-
mak”, işsizlere iş bulmak, yokluktan varlık çıkarmak gibi bir amacı daha 
vardı. 

Ancak bu kanunun sağlıklı uygulanabilmesi için ayrıntılı plân ve 
programlar hazırlanmamıştı. Bu işin mali yükü hesaplanmamış ve ra-
kamlarla ifade edilmemişti. Gerekli istatistikler ve grafikler ortaya kon-
mamıştı. Hâlbuki 1925 yılından beri çiftçiyi topraklandırma ile ilgili de-
nemeler yapılmaktaydı. 1935’ten itibaren de ciddi bir hazırlık içinde bu-
lunulmaktaydı. Buna rağmen tarım reformu için var olan durumun sayı-
sal ifadelerinin hazırlanmamış olması, kanunları gelişigüzel hazırlamak, 
                                                           
48 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği, 030-01-5-27-
3, s. 1. 
49 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Başbakanlık Muamelat Umum Müdürlüğü, 030-18-01-
114-60-15, s. 1. 
50 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Konya Valiliği Mektupçuluk Kalemi, 051-1/42-12-193-
21, s. 1-2. 
51 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Genel Müdürlüğü, 030-10-
81-532-19, s. 1-2 ve Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Başbakanlık Yazı İşleri ve Sicil Müdür-
lüğü, 030-10-81-532-21, s. 1-5. 
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başka ülkelerdeki uygulamalardan alıntılar yaparak hazırlama geleneği-
nin bir ürünü olarak değerlendirilebilir. Kanun’un gerçekçi rakamlara 
dayanarak değil, birtakım anlamsız yuvarlak tahminlere dayandırılması, 
uygulama sırasında zorlukların doğmasının başlıca nedenlerinden ol-
muştur. 

Barkan Kanun’u eleştirirken şöyle yazmaktadır: 

“Topraksız köylülerin nerede oldukları, sayıları, her bölgedeki zirai 

işletmelerin büyüklük ve şekilleri ile Türkiye’deki toprak münasebet-

lerinin gerçek durumu bilinmeden sonuç almak imkânsızdır. Büyük 

bir Anadolu haritası üzerinde nüfus, işlenebilir boş topraklar, işlet-

melerin dağılış şekilleri, tarihi, iktisadi ve coğrafi nedenler incelenme-

si gerekmektedir. Aynı harita üzerinde iç kolonizasyona müsait boş 

topraklar, bütün yönleri ile etüt edilmelidir. Zirai bir reformun mali, 

iktisadi ve personelle ilgili şartları hazırlanmalıdır. Sadece kanunlar 

çıkarmak suretiyle işe başlamak ve bu hazırlıkları sonradan yapma-

yı düşünmek doğru değildir. Bazı şartları görmezden gelerek yapıla-

cak reformlar, zararlı da olabilir. İlmi incelemelere dayanmayan giri-

şimler, fantezi olarak kalmaya mahkûmdur… Sosyal ve ekonomik 

alana devletin müdahalesi, bir büyücü gibi değil, bir fizikçi gibi olma-

lıdır. Plansız ve programsız devletçilik, ancak işlerin büsbütün çığırın-

dan çıkmasına ve huzursuzluklara neden olur.”52 

Kanun hazırlanırken Toprak Komisyonu bazı bilgiler yayınlamışsa da, 
ne kadar gerçekçi oldukları tartışılabilir. 35 veya 37 ilde yapılan anket 
çalışmalarını53, bütün Türkiye’ye yönelik değerlendirmek suretiyle bul-
dukları sonuçlar, örneklemin evreni temsil edip etmediği konusunda 
kuşkular akla getirmektedir. Buna rağmen Toprak Komisyonu’nun ha-
zırladığı kanun tasarısına, Türkiye’nin toprak durumunu gösterir bir 
belge eklenmiştir. Bu belgede yer alan bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Tablo - 1: Türkiye’de Toprak Dağılımı54 

Tasarruf Ettikleri 
Toprak 

(Dönüm Olarak) 

5’er  
Nüfuslu 

Aile Sayısı 

Aile Sayısının  
Genel Aile Sayısına 

Oranı 
Topraksız 61.008 % 5,5 

1-10 244.828 % 22,10 
10-20 161.280 % 14,56 
20-30 124.518 % 11,25 
30-40 92.222 % 8,32 

                                                           
52 Barkan, a.g.e., s. 471-472. 
53 Barkan, a.g.e., s. 476. 
54 Barkan, a.g.e., s. 477. 
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40-50 73.313 % 6,61 
50-75 112.720 % 10,18 
75-100 74.914 % 6,76 
100-200 88.365 % 7,98 
200-500 31.886 % 2,87 

500-1.000 40.104 % 3,70 
1.000 dönüm ve üzeri 1.876 % 0,17 

 1.107.034 % 100 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’ndan beklenilen sonuç alınamamış-
tır. Türkiye’nin çiftçiyi topraklandırma macerası, sonraki yıllarda da de-
vam etmişse de, Türkiye’deki toprağa bağlı sosyal, siyasal ve ekonomik 
düzenin değişimi gerçekleştirilememiştir. Bu değişim ve dönüşümün ger-
çekleştirilememesi, bugünlere kadar bazı sorunların ertelenmesine ve za-
man içinde sorunların büyümesine neden olmuştur. Şeyhlik ve ağalığa 
dayalı yapının dönüştürülememesi, cumhuriyet ve demokrasinin gerek-
tirdiği, kendi ayakları üzerinde durmayı başarabilen, kendi kararını ken-
di verebilen, araştıran, sorgulayan, eğitimli, soru soran ve cevap veren 
bireyin yetişmesini engellemiştir. 
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TANZİMAT DÖNEMİ ÇAĞDAŞLAŞMA ÇABALARI 

Dr. Emel POYRAZ* 

Öz 

Bugüne kadar Tanzimat konusunda yazılmış pek çok husus olmasına 

rağmen, bu makalede amaç bir siyaset bilimcinin gözünden tarihçilerin 

kaynaklarını analiz ettikten sonra ortaya çıkan tabloyu okuyucunun dik-

katine sunmaktır. Nitekim, bu çalışma Türkiye’de yaygın olarak iddia 

edilenin aksine, Cumhuriyet kurucularının bir Ortaçağ toplumuyla değil, 

son asrını modernleşme sancıları ve hayatta kalma mücadelesiyle geçi-

ren İmparatorluğun bakiyesi bir toplumla yola çıktığı tarihsel gerçeğini bi-

limsel verilerle ortaya koymuştur. Bu bağlamda öncelikle Batı müessese-

lerinin Osmanlı Devleti’ne aktarılma sürecini oluşturan Tanzimat Döne-

mi’yle büyük bir ivme kazanan modernleşme evresi analiz edildi. Şark 

Meselesi eksenindeki uluslararası ortamda Osmanlı’nın hayatta kalma 

mücadelesi, Batının çeşitli kılıflardaki saldırıları, bir dönüm noktası teşkil 

eden 1856 Paris Barış Antlaşması ve Islahat Fermanı, Osmanlı maliyesi-

nin çökmesi incelenerek günümüzdeki bazı olaylarla karşılaştırılması ya-

pıldı. Ayrıca her ne kadar devlet yönetiminde çok fazla söz sahibi olmasa 

da Osmanlı aydınlarının zihniyet yapısının değişmesi ve ıslahatlara karşı 

yükselen muhalefet de ele alındı. Neticede ekonomik çöküşün ve yönetim 

bozulmasının önüne geçerek, toplumsal ilerlemeyi sağlayacak modern-

leşme hamlelerinin devamı olan bir yenileşme, batılılaşma girişimi ola-

rak ortaya çıkan Tanzimat’ın, Avrupalıların maksatlı yönlendirmeleriyle 

İmparatorluğun dağılma sürecini nasıl hızlandırdığı da analiz edildi. 

Böylece bu durumu gören II. Abdülhamid’in iktidarı ele almasıyla farklı 

bir zemine kayacak olan Tanzimat süreci ana hatlarıyla incelenmiş ol-

du. 
                                                           
* Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
Ana Bilim Dalı, e-mail: emelpo@yahoo.com 
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Anahtar kelimeler: Osmanlı Modernleşmesi, Osmanlı-Batı Diyaloğu, 

Emperyalizm, Şark Meselesi, Tanzimat Dönemi, Islahat Fermanı, 1856 

Paris Antlaşması. 

Abstract 

Tanzimat Era Modernization Efforts 

Although there are so far written several aspects of the Tanzimat, the 

aim of this article is to provide the resulting table after analyzing the so-

urces of historians, through the eyes of a political scientist. All of which 

are presented to the attention of the reader in this study. This article focu-

ses on the modernization process of Tanzimat in the Ottoman Turkey in 

which reconstructing of state and community accordance with the wes-

tern standarts and values. In contrast to common claim in Turkey, the fo-

unders of the Republic did not face the medieval society, but faced the so-

ciety that was in the throes of modernization and struggle for survival un-

der the attacks of West and Russia within the axis of the Eastern Questi-

on. This study is revealed these historical and scientific facts. Thus we 

have to rethink the Ottoman Turkish modernizatin and discuss the how to 

Ottoman Empire modernized or westernized in the nineteenth century un-

der the which conditions. Firstly, it is determined that there was no ef-

fects of west and supremacy of European civilization in the winds of 

change and it’s felt in Ottoman depending on the initial reform movement. 

Ottoman perception of Europe in Tanzimat was dramatically changed. It 

is determined that in Tanzimat Term, the new western values have been 

sharply adopted and shaped under the military, political, administrative 

and executive targets. Later, Ottomans in the struggle for survival, seve-

ral cases of West attacks within the context of the Eastern Question axis 

in the international environment was analysed. It is discussed that 1856 

Paris Peace Treaty with Islahat Ferman which represents a turning point 

of West-Turkey relations, and the collapse of Ottoman finances are exa-

mined and comparision was made with some current events. In addition, 

the Ottomans’s change of mentality social structure and the rising opposi-

tion of against reform movement in an overall assessment was also exa-

mined. To prevent the collapse of economic and administrative corruption, 

wish the social progress would provide a modernization, westernization 

initiative emerged as the Tanzimat, did not be succesfull due to purpose-

ful direction of Europeans accelerate the process of disintegration of empi-

re. Opening of the modernization social-political, cultural and sociological 

to political interference which is multi-dimensional manifestations. In this 

modernization or westernization process would shift to different dimensi-

on when the Abdulhamit II take power. 

Key words: Ottoman Reformation, Modernization, Ottoman-West Dialo-

gue, The Eastern Question, Tanzimad Term, 1856 Paris Treaty, Imperialism. 
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Giriş 

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’na rağmen değil, İmpa-
ratorluğun emperyalizm çağına ulaşmış batılılar tarafından türlü entri-
kalarla bölünüp, parçalanması sonucu onun kalıntıları üzerinde, Ata-
türk liderliğinde Türk Bağımsızlık Savaşı’yla kurulmuş bir devlet olarak 
birçok özelliğini ve bazı kurumlarını bu büyük İmparatorluktan miras 
olarak almıştır.1 Milli Mücadele’nin ve Cumhuriyet’in büyüklüğünü an-
latmak veya steril bir tarih yaratmak amacıyla yaygın olarak iddia edile-
nin ve tarihsel gerçeklerin aksine, Cumhuriyetin kurucuları bir Ortaçağ 
toplumuyla değil, son asrını modernleşme sancıları ve Şark Meselesi ek-
senindeki emperyalist saldırılar altındaki Türkiye’nin hayatta kalma mü-
cadelesi ile geçiren İmparatorluğun bakiyesi bir toplumla yola çıkmışlar-
dı. İmparatorluk, Cumhuriyet Türkiye’sine parlamentarizm, siyasal par-
ti, basın gibi kurumları ve mevcut toplumsal yapıyı miras olarak bırak-
mış, Cumhuriyet ilk anda eğitim ve mali sistemini, üniversiteyi, yönetim 
örgütünü Osmanlı’dan devralmıştı.2 

Aslında Osmanlı Devleti diye nitelediğimiz siyasi yapı ile Türkiye 
Cumhuriyeti’nin birbirinden farklı devletler olmadığı, sadece rejiminin 
değiştiği; hatta esasında XI. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu’da oluşan 
ve giderek geniş coğrafyalara yayılan, sonra da biraz kabuğuna çekilen 
tek bir Türk devletinin varlığından bile söz edebiliriz.3 Bu bağlamda ta-
rihsel bir kopukluk değil, çağdaşlaşma zemininde de bir süreklilik söz 
konusudur. Esasında Cumhuriyetin radikalizmini kamçılayan öğelerden 
biri de yeterince radikal görülmeyen Osmanlı modernleşmesidir. Cum-
huriyet döneminde hem siyasal hem de kültürel alanda gerçekleştirilen 
ve hala da gerçekleştirilmeye çalışılan çağdaşlaşmayı doğru anlayabil-
mek için Tanzimat sürecinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Birinci Dünya Savaşı Türkiye’de, bir milletin tarihinde yaşayabileceği 
en büyük şokları, kırılmaları meydana getirmiş, büyük bir hanedanın, 
14 yüzyıllık bir hilafetin çöküşü ve Milli Mücadele’yle bir Cumhuriyetin 
kurulması söz konusu olmuştur. Bunlar çok büyük kırılmalardır, ama 
tarihteki devamlılık faktörü nedeniyle bazı şeyler de hayatiyetini koru-
muştur. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kalan ve Cumhuriyet’in modernleş-
mede temel dayanak olarak kullandığı unsurlar vardır.4 Yaygın olarak 
yapılanın aksine, Atatürk’ün büyüklüğünü görmek için Osmanlı’yı kü-
                                                           
1 İlber Ortaylı, Tarihimiz ve Biz, Timaş Yayınları, 4. baskı, s. 11, İstanbul, Kasım 2009. 
2 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları, 14. baskı, s. 32, İstanbul, 
2003. 
3 Bahsettiğimiz bu sürekliliği Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki bazı 
sosyal, kültürel, toplumsal olayları çarpıcı örneklerle anlatan kaynak için bkz. Vahdettin 
Engin, Cumhuriyet’in Aynası Osmanlı, Yeditepe Yayınları, İstanbul, Şubat 2010. 
4 Taha Akyol-İlber Ortaylı, Osmanlı Mirası, Emre Barca (yay. haz.), Timaş Yayınları, s. 82, 
İstanbul, Şubat 2010. 
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çümsemenin ya da Cumhuriyetçi olmak için Osmanlı müesseselerini in-
kâr etmenin bir gereği yoktur.5 

Osmanlı İmparatorluğu’nun özellikle XIX. asrı, Cumhuriyet Türkiye’si 
ile Balkanlar ve Orta Doğu’da yirmiden fazla ülkenin yaratılmasını hazır-
layan bir dönemdir. Geçmiş asırlarda mevcut olmayan veya doğuş halin-
de bulunan çeşitli sosyal, iktisadi, siyasi, kültürel ve teknik faktörlerle 
bütün dünyada köklü, değiştirici tesirini gösteren sanayileşme, kapita-
lizm ve iktisadi-siyasi-kültürel emperyalizm, XIX. asırda geleneğe bağlı 
toplumları esaslı bir değişmeye zorlamıştı.6 Doğu sorunu zemininde, Os-
manlı Türkiye’sini de çok yönlü olarak derinliğine tesiri altına alan bu 
gelişmeler ve değişmeler, aynı zamanda Cumhuriyet Türkiye’sinin de 
adeta bir kuruluş laboratuarı olacak ve Cumhuriyetin tarihi temellerini 
oluşturacaktır. 

Modern Türkiye’yi doğuran bu tarihsel süreç, hala hissedilmesi müm-
kün önemli etki ve tepkileriyle devam ederken7, Türkiye’nin siyasal, sos-
yal iktisadi kurumlarındaki sağlamlık ve zaaflarıyla beraber güncel olay-
ları anlayabilmek için bu dönemlere bakmak hayati bir zorunluluktur. 
Günümüzdeki birçok toplumsal ve siyasal sorunların temelinde geçmişin 
tutum ve zihniyetlerinin kalıcı izleri vardır.8 Mazisini bilmeyen bir toplu-
mun geleceğini inşa etmesi düşünülemez. Tarih, geçmişi değil, geleceği 
okumamıza yardımcı olursa bir işe yarar bilimsel gerçeğinden hareketle, 
yaşadığımız bugünü anlayabilmek için dünü hatırlamak ve çok iyi öğren-
mek gerekmektedir. Nitekim, günümüzde, özellikle son 15 yılda Balkan-
larda, Kafkasya’da ve Ortadoğu’da kaldırılan her taşın altından Osmanlı 
İmparatorluğu’nun izlerinin çıkması9 bir tesadüf değildir. 

Osmanlı modernleşmesi otokratik bir modernleşme olarak iç ve dış 
gelişmelerin zorlaması sonucu başlamış ve hayatının son kırk yılında 
İmparatorluğu otokratik modernleşmeden anayasal bir monarşiye kadar 
sürüklemiştir. Sultan III. Selim’le başlayan ve Sultan II. Mahmud’la bü-
yük bir ivme kazanan bu süreçte önemli kilometre taşlarını oluşturan 
Tanzimat, Islahat Fermanları; onların peşinden gelen Jön Türk Hareketi 
ve II. Meşrutiyet Dönemi, son noktada Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet 
devrimleriyle doruğa ulaşarak altı yüzyıllık bir Türk imparatorluğundan 
modern manada milli bir Türk devletinin doğuşu da şekillenmiştir. Bu 
makalede öncelikle, II. Abdülhamid dönemine kadar olan batılılaşma ve-
                                                           
5 Taha Akyol-İlber Ortaylı, Osmanlı Mirası..., s. 83. 
6 Kemal Karpat, “Türkler XIX. Asır: İlk Islahat Hareketleri ve Temelleri (1800-1839)”, İslam 
Ansiklopedisi, cilt: 12/II, Milli Eğitim Basımevi, s. 342, İstanbul, 1988. 
7 Şükrü Hanioğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Zihniyet, Siyaset ve Tarih, Bağlam Yayınları, s. 
224-225, İstanbul, Ekim 2006. 
8 Orhan Türkdoğan, “Osmanlı’da Kent Soylular ve Atıf Sistemleri ”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, Yıl: 32, Cilt: 95, Sayı: 189, s. 42, Kasım-Aralık 2010. 
9 Erhan Afyoncu, Osmanlı’nın Hayaleti, Yeditepe Yayınları, s. 14, İstanbul, Şubat 2010. 
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ya çağdaşlaşma hamleleri ve açılımlarıyla beraber Tanzimat Dönemi Os-
manlı modernleşmesi mercek altına alınacaktır.10 

Tanzimat Dönemi (1839-1876) 

Tanzimat Dönemi, II. Mahmud’un oğulları I. Abdülmecit (1839-1861) 
ve Abdülaziz’in (1861-1876) hükümdarlıklarını kapsar ve Tanzimat bü-
rokratlarının içinde çalıştıkları çerçeveyi oluşturur.11 Temel felsefe olarak 
Avrupa üstünlüğünü kabul etmiş olan Tanzimat Dönemi, adeta Batı mü-
esseselerinin Osmanlı Devleti’ne aktarılma sürecidir. III. Selim ve II. 
Mahmud’un reformlarında Osmanlı geleneklerine ve İslam’a bağlılığa de-
vam ettirmek için bazı gayretler sarf edilmesine karşılık, Tanzimat’tan 
sonra girişilen reformlarda Avrupa’yı tam manasıyla bir model olarak al-
mak esastır. Bununla birlikte Tanzimat Dönemi, Osmanlı devlet yapısı 
ve toplumunu modernleştiren, sürekli bir yasama ve batılı formatta re-
form dönemi olup yönetimin merkezileştirilme çalışmalarının da hız ka-
zandığı bir dönemdir. 

Tanzimat hareketini mümkün kılan, II. Mahmud’un Osmanlı idari 
anlayışının kapsamını geleneksel sınırlarının dışına taşırıp, tüm yaşam 
biçimlerini düzenleme görev ve hakkını da kapsayacak şekilde daha da 
genişletmesi; Osmanlı reform kavramını eski kurumları koruma ve yeni-
den canlandırma geleneğinden ayırıp, bunların yerine bir bölümü Batı-
dan ithal edilen Avrupa modelinde yenilerini getirmesidir.12 

Tanzimat’la Batı’nın sadece askerlik ve teknik alanlardaki üstünlüğü 
değil, haklar, milli eğitim, edebiyat ve sanat alanlarındaki üstünlüğü de 
kabul edildi. II. Mahmud döneminde yetişen devlet adamları kurtuluş 
yolunun Osmanlı Devleti’nde büyük bir hukuki ıslahat yapılması ve şer-i 
şerifinin yeniden ihya edilmesi gerektiğini düşünmüşlerdi. Nitekim Mus-
tafa Reşit Paşa’nın hazırladığı Tanzimat Fermanı bu amaç için ilan edil-
miştir. Mustafa Reşit Paşa’nın II. Mahmud’un reformlarından geliştirdiği, 
kendi deneyim ve gözlemlerine dayanarak değiştirdiği Osmanlı reform 
programı padişah tarafından imzalanan fermanla 3 Kasım 1839’da Top-
kapı Sarayı’nın altındaki Gülhane alanında toplanmış başlıca kurumla-
rın, sınıfların, grupların ve yabancı temsilcilerin önünde okundu. Bu fer-
manın ilanı ile Osmanlı tarihinde resmen yeni bir dönem açıldı. Böylece 
                                                           
10 Çünkü II. Abdülhamid Dönemi’yle birlikte çağdaşlaşma çabaları farklı bir zeminde ve zih-
niyette gerçekleşmiştir. Çalışmanın sınırları da dikkate alındığından II. Abdülhamid Dönemi 
başka bir makalenin konusunu teşkil etmektedir. 
11 Tanzimat bürokratlarının içinde en ünlüleri Mustafa Reşit Paşa, Ali ve Fuat Paşalardır. 
Ayrıntılar için bkz. Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İletişim Yayınları, s. 
86-216, İstanbul, 2004. Paşalar, padişaha karşı bir ağırlık oluşturabilmek için zaman za-
man “düvel-i muazzama”ya yaslanmak durumunda kalmışlardı. Örneğin; Mustafa Reşit, 
Mithat, Hüseyin Avni Paşalar daha çok İngiliz; Ali ve Fuat Paşalar daha çok Fransız; Mah-
mut Nedim daha çok Rus desteğinden yararlanmışlardı. Bkz. Sina Akşin, Kısa Türkiye Tari-
hi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s. 31, İstanbul, Eylül 2007. 
12 Standford J.Shaw-Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu..., s. 86. 
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Osmanlı Devleti din ve dil farkı gözetmeksizin herkesin eşit şekilde hiz-
met göreceği bir ülke haline getirilerek13 İmparatorluğun dağılmasının 
önüne geçileceği düşünülmüştü. 

Osmanlı Devleti’ne Batı hukukunun girişi bu fermanla başlamakta-
dır. Tanzimat’la ilgili yaygın olan söylem, devletin kötüye gidişini önle-
mek, daha iyi yönetilmesini sağlamak için yeni kanunlarla can, mal, ırz 
ve namus güvenliği, vergi toplama yöntemlerinin düzeltilmesi, askerlik 
süresinin sınırlandırılması gibi temel konuların çözüme kavuşturulması 
şeklindedir. Bu aklımıza Osmanlı’da daha önce can, mal, ırz, namus gü-
venliği yok muydu sorusunu getirmektedir. Halbuki Osmanlı İmparator-
luğu, çağdaşlarının aksine, sosyal devlet yönü oldukça güçlü bir yapılan-
maydı. Tanzimat’ın altında yatan temel felsefe aslında, Osmanlı yönetici-
leri için İmparatorluk bünyesinde reformlar yapmak suretiyle, özellikle 
İngiltere ve Fransa’nın dostluğunu ve desteğini kazanmaktı. Buna mu-
kabil yabancı devletler özellikle İngiltere açısından, Osmanlı İmparator-
luğu’nda kendi çıkarlarına uygun bir hukuksal, siyasal ve toplumsal dü-
zenin kurulmasıyla beraber rahatlıkla Osmanlı’nın içişlerine karışabile-
cekleri uygun bir zemini oluşturmaktır. 

Adalet ve müsavat prensibi üzerine inşa edilen klasik Osmanlı devlet 
anlayışı, cihanşümul bir devlet olmasına ilaveten adalete ve eşitliğe da-
yalı bir yönetim takip etmesi tarihi bilimsel bir gerçekliktir. Osmanlı 
Devleti’nin idarî, siyasî, askerî, iktisadî, adlî ve toplumsal alanlarda geri-
leme ve çözülme yaşaması sonucu gücünü büyük ölçüde kaybetmesi ile 
Osmanlı tebaası gayrimüslim azınlıkların milliyetçilik prensibinin tesiri 
ile bağımsızlık hareketine kalkışmaları, devleti zor durumda bırakmıştı. 
Gayrimüslim unsurların devlete bağlılığını temin etmek için Osmanlı 
milleti oluşturma çabası içine giren devlet, Osmanlı üst kimliği etrafında 
bütün tebaayı Osmanlılık şemsiyesi altında toplama siyaseti takip etmiş-
tir. İttihad-ı Anasır, Tanzimat’tan başlayarak II. Meşrutiyet dönemine ka-
dar devletin resmi ideolojisi halini almıştır. Bu ideoloji klasik İslam kay-
nağının temel unsurlarından adalet ve eşitlik prensipleri neticesinde iş-
levlik kazanmıştır.14 

Tanzimatçılar şer’i hükümlerle yeni hükümleri uzlaştırmak istemiş-
lerdi.15 Bu dualite hem Tanzimatçıların hem de sonraki ıslahatçıların ba-
şarısız teşebbüslerinin başlıca nedeni olarak yorumlanmıştır.16 Devlet 
                                                           
13 Eugene Morel, Türkiye ve Reformları, Ütopya Yayınevi, s. 12, Ankara, 2000. 
14 Adalet ve müsavatın Osmanlıcılık siyasî ideolojinin oluşumuna tesiri için bkz. Tamer As-
lan, “Osmanlı Devleti’nin Siyasi ve İdari Tarihinde Adalet ve Müsavat Meselesi”, Akademik 
Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül, Sayı: 21, Yıl: 
2010, ISSN: 1694-528X (www.akademikbakış.org.) Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Resmi 
İnternet Sitesi: http://www.turan.org.tr/default.asp? 
15 Fermanda şeriat hükümlerine uyulmamasının neticesi olarak son bir buçuk asırda geri-
lemenin baş gösterdiği belirtilmişti. 
16 Gülnihal Bozkurt, Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi, TTK, s. 49, Ankara, 1996. 
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mefhumu, bürokratik teşkilat, ordu, eğitim, ticaret ve ceza kanunları, 
hatta kısmen mahkeme teşkilatı dahi Avrupa örneğine göre değiştirilmiş-
ti ki bu da imparatorluk içinde her sahada görülen ikiliğe yol açmıştır.17 
Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar arasında, bütün medeni, ticari 
ve cezai işleri yargılamak üzere duruşmaları herkese açık karma mahke-
meler kurulmuş, ceza yasaları da bunu tamamlayacak şekilde sistemleş-
tirilmişti.18 Ayrıca Tanzimat devrinde Fransız Ceza ve Ticaret Hukuku 
Osmanlı Türkiye’si tarafından kabul edildi.19 Osmanlı deneyimleri açı-
sından bakılınca soyut ilkeler yerine, belirli amaçlar getirmesi bakımın-
dan Gülhane Hatt-ı Hümayunu 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları 
Deklarasyonu’nda bulunan birçok ideali kapsamaktaydı.20 

Türk modernleşme tarihinde çok önemli bir yer tutan Tanzimat ile 
ondan önceki yenileşme hareketleri arasında nitelik açısından köklü 
farklar vardır. Tanzimat’tan önceki düzen çalışmalarında kişi ve devlet 
haklarında değişiklik yapılmadığı halde, Tanzimat ile hak alanındaki ye-
ni değerler önemli bir yer tutmuştur. Padişah, Ferman’daki prensiplere 
ve bunlara dayanacak kanunlara uyacağına yemin etmekle, kendi kutsal 
yetkileri üstünde kanun kuvvetinin üstünlüğünü tanımıştır.21 Ancak pa-
dişah böyle bir sınırlamanın ilk adımı olarak kendi yarattığı bu yasama 
düzeninin çıkartacağı yasalarla yetkisini sınırlamayı kabul ediyordu. Ay-
rıca fermanda devletin sorumluluk ve kapsam alanı genişletiliyor, din 
ayrımına bakılmaksızın tüm tebaya eşit hak, mal, onur ve yaşam güven-
cesi sağlanıyordu.22 

Tanzimat Dönemi, o zamana kadar doğrudan doğruya dokunulmamış 
bulunan siyasi ve kültürel alanlara Avrupa tarzı reformların yayılması 
hareketi olarak da yorumlanmaktadır. Sina Akşin’e göre, 

“halkın can ve mal güvenliği olmasına rağmen, devlet adamları hala 

kul statüsündeydiler ve aslında Tanzimat Fermanı kul statüsüne son 

veriyor, devlet adamlarına can ve mal güvenliği getiriyordu. Buna 
                                                           
17 Kemal Karpat, “Türkler...”, s. 356. 
18 Eugene Morel, a.g.e., s. 13. 
19 Aynı zamanda eğitim sorunlarını tartışmak ve çözüme kavuşturmak amacıyla Meclis-i 
Maarifi Umumiye kuruldu. Rüşdiye, İdadi, Kız Sanat ve Öğretmen okulları açıldı, Batı bili-
minin Osmanlı Devleti’nde yaygınlaştırılması için Encümen-i Daniş kuruldu, ülkede sivil ga-
zetelerin yayınlanması teşvik edildi. Mustafa Balcıoğlu, “20. Yüzyıl Başlarında Dünya”, Tür-
kiye Cumhuriyeti Tarihi..., s. 9. 
20 Standford J. Shaw-Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu…, s. 93. 
21 Padişahın vaadlerinin yerine getirilmesi için yasaların çıkartılması ve yürütülmesi de 
1838’de Bab-ı Ali’de kurulan Meclis-i Ahkam-ı Adliye’ye verilmişti. Gülhane Hatt-ı Hümayu-
nu padişahın iradesiyle yayımlandığı ve istediği zaman yürürlükten kaldırabileceği için padi-
şahın yetkilerini sınırlayan bir Osmanlı Anayasası değildir. Bunun için daha zaman vardır. 
1876’yı beklemek gerekecektir. Ayrıntılar için bkz. Hilmi Ziya Ülgen, “Tanzimat’tan Sonra Fi-
kir Hareketleri”, Tanzimat…, s. 757-775. 
22 Tanzimat Fermanı’nın hukuki tahlili için bkz. Yavuz Abadan, “Tanzimat Fermanı’nın 
Tahlili”, Tanzimat.., s. 31. 
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rağmen bürokratlar için hala siyaseten katil ve müsadere söz konu-

suydu. Gerçi müsadere 1826’da kaldırılmıştı ama Mustafa Reşit’i ye-

tiştirmiş ve korumuş olan Pertev Paşa bir kızgınlık sonucunda Sultan 

II. Mahmud tarafından siyaseten katledilmişti. Aynı zamanda Tanzi-

mat, Osmanlı’nın yarı sömürge durumuna düşmesiyle birlikte geldiği 

için, birçok ulusçu yazar onu pek de hoş bulmazlar. Ama diğer taraf-

tan Tanzimat’ın insan hakları, hukuk devleti, demokrasi mücadelesi-

nin başlangıcı olduğunu da unutmamak gerekir”23 

şeklindeki yorumlar biraz abartılı ve Osmanlıyı karalayıcı mahiyettedir. 
Modernleşme hamleleriyle, zayıflayan devleti ve merkezi yönetimi güç-

lendirmek isteyen Osmanlı İmparatorluğu kelimenin tam manasıyla bir 
yarı sömürge değildir, ama Avrupalılar bunun için uğraşmaktadırlar. Os-
manlı Hükümeti’nin kendi isteğiyle başlattığı Tanzimat’ın, yabancı dev-
letlerin artan müdahaleleri yüzünden, giderek onların istekleri ve diret-
mesiyle yapılan ve böylece yürütülmek zorunda kalınan bir hareket ola-
rak değerlendirilmelidir. Osmanlı Devleti’ni yönetenler, İmparatorluğun 
çözülme sürecine girdiği, dağılma tehlikesiyle yüz yüze kaldığı XIX. yüz-
yıl başlarından itibaren, Hıristiyan unsurların ayrılma eğilimlerini frenle-
mek amacıyla yoğun çaba harcadılar.24 Tanzimat ve Islahat Fermanları 
ile Kanun-i Esasi daha ziyade Hıristiyan tebaanın sadakat ve bağlılık 
duygularını yeniden ihdasa yönelik başlıca girişimler olarak ele alınmalı-
dır. Nitekim, Osmanlı yöneticileri modernleşmeyi merkezileşme olarak 
algılarken, Avrupalılar için Osmanlı’nın modernleşmesi İmparatorluk 
içinde etnik ve dini grupların bağımsızlığını artıracak, parçalanma eğili-
mini sürekli olarak canlı tutacak birtakım haklar vermekti. Böylece İm-
paratorlukta yapılan reformlarla bir yandan devletin merkezileştirilmesi 
güçlendirilmeye çalışılırken, Avrupalı büyük devletlerin etkisiyle değişik 
gruplara verilen haklar, bunlar içindeki ayrılıkçı akımların yayılmasını 
tetikliyor ve İmparatorluğun bütünlüğünü tehdit ediyordu. Aslında ben-
zer durum ve oyunlar bugün siyasi Kürtçülük olaylarında olduğu gibi, 
Anadolu coğrafyasında da uygulanmaktadır. 

Şark Meselesi Eksenindeki Uluslararası Ortam 

Şark Meselesi, son noktada Osmanlı Devleti’nin tasfiyesinin hikâyesi-
dir. Batılılar için XIX. yüzyıla girildiği zaman Şark Meselesi artık sadece 
Osmanlı Devleti içerisindeki Hıristiyan unsurların kurtarılması değil, ay-
nı zamanda Osmanlı Devleti’nin parçalanması ve doğunun topyekûn sö-
mürgeleştirilmesi hareketi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak Rusya 
ve Avrupa devletlerinin kendi aralarındaki emperyalist rekabet ve aslan 
                                                           
23 Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s. 30-31, İstanbul, 
Eylül 2007. 
24 Nuri Gürgür, Meselelerimiz ve Önceliklerimiz, Ötüken Yayınları, s. 79, İstanbul, 2009. 
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payını kaptırmamak düşüncesi; Osmanlı Devleti’nin ömrünü uzatmış, 
yüzyılın ilk yarısında Rusya’nın sıcak denizlere inmek konusundaki hır-
sının önüne, Kırım Savaşı örneğinde olduğu gibi, İngilizlerin Akdeniz’de-
ki menfaatleri çıkmıştı. Yüzyılın sonlarına doğru ise güçlenen Almanya’-
nın İngiltere ile sanayi, sömürgecilik ve pazar bulma alanındaki rekabeti 
Şark Meselesi’nin Batının istediği tarzda çözümünü engellemiştir.25 

Dönemin şartları içinde Osmanlı Türkiye’sinin bütünlük siyasetinin 
taraftarları olan İngiltere ve Fransa, adli ve kurumsal reform konusunu 
Osmanlı bürokratlarına empoze ediyorlardı. Uluslararası konjonktüre 
uygun olarak Mustafa Reşit Paşa’ya26 göre, Osmanlı Devleti varlığını 
kendi gücüyle koruyamayacak duruma düştüğünden Avrupa denge poli-
tikasından faydalanması gerekiyordu. Dolayısıyla, o dönemde Osmanlı 
Devleti, İmparatorluğun toprak bütünlüğüne taraftar olan İngiltere ve 
Fransa’ya yanaşmalıydı. Bu ise devlet kurumlarında onların güvenini 
sağlayacak yeni bir düzenin kurulması ile mümkündü. İşte bu yeni dü-
zenin gerçekleşmesi, Avrupa’daki kanun ve kurumların benimsenmesi, 
siyasal, sosyal ve kültürel hayatın batı formatında yeniden düzenlenmesi 
ile olacak şeklinde bir düşünce sistemi hâkimdi. Bu noktada, Tanzimat 
zihniyeti, Osmanlı-Batı diyalogunun bir ürünüdür, amaç Mustafa Reşat 
Paşa’nın ısrarla vurguladığı tabirle “civilisation”a girmek, batılılaşmaktır. 
Tarık Zafer Tunaya’nın da belirttiği gibi, 

“Sultan Abdülmecid, ıslahatları gerçekleştirmesi için Mustafa Reşit 

Paşa’ya geniş yetkiler verir. Bir yandan Doğulu kalarak, bir yandan 

da Batı kurumlarını ithal ederek batılılaşmak düşüncesi ne halktan 

geliyordu, ne de halka mal olmuştu. Tersine, sosyal yapısı geri bir ta-

rım ekonomisi ve değerler sistemi içinde yaşayan geleneksel Osmanlı 

toplumuna, taht çevresinden indiriliyordu ve aydın despotizminin bü-

rokratik bir dünya görüşüydü.”27 

Mustafa Reşit Paşa, böyle bir durumun XVIII. yüzyıl başlarından beri 
devam eden ıslahatların da tamamlanması olarak görüyor ve Tanzimat 
Fermanı ile bunun sağlanacağına inanıyordu. Tanzimat düzeninin başla-
masıyla, Osmanlı devlet adamlarının İngiltere ve Fransa ile olan ilişkile-
rini güçlendirmesi, Rus Çarı Nikola’nın hiç hoşuna gitmemişti. Bu du-
rumda Çar, İngiltere ile anlaşarak Osmanlı İmparatorluğu’nu parçala-
maya ya da kontrolü altına almaya karar vermişti.28 
                                                           
25 Mehmet Ali Ünal ve Ahmet Halaçoğlu, Türk İnkılâbı Tarihi ve Atatürk İlkeleri, s. 66. 
26 Bilindiği gibi, Mustafa Reşit Paşa, Osmanlı devlet ve toplum yapısını değiştirmek için ku-
rulmasına yardım ettiği ve kendisinden sonra yerine geçecek olacak Tanzimatçılar grubunun 
da başıydı. 
27 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Gelişmeler (1876-1938) Kanun-ı Esasi ve Meşruti-
yet Dönemi..., s. 69. 
28 Hüner Tuncer, Osmanlı Devleti ve Büyük Güçler, Kaynak Yayınları, s. 52, İstanbul, Eylül 
2009. 

99



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 10 

Uluslararası ilişkiler açısından bakılırsa, Küçük Kaynarca Antlaşma-
sı’ndan beri Osmanlı topraklarındaki Ortodoksların haklarını korumak 
için hamilik rolünü üstlenen Rusya, Kudüs merkezli “kutsal yerler”in ko-
runması ve idaresi konusunu gündeme getirerek bu amacına ulaşmak 
istemekteydi. Fransızlarla imzalanan kapitülâsyonlarla, Lâtin din adam-
larına Kudüs Kilisesi üzerinde bazı haklar tanınmasına rağmen 1808’-
den itibaren Rusya’nın baskıları neticesinde onların yerini Ortodoks pa-
pazlar almaya başlamıştı.29 Fransa’nın ve Rusya’nın 1850-51’de Bab-ı 
Ali’ye bu durum hakkında yaptıkları müracaatlar, kurulan komisyonlar-
da değerlendirilmiş ve bazı kararlar alınmışsa da hiçbirini memnun ede-
memişti. Bunun üzerine Çar I. Nikola, İngiltere’ye Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nu aralarında paylaşmayı teklif etmişti. Rusya’nın böyle davranması-
nın başlıca sebebi, İngiltere’nin dostluğunu kazanarak onunla sulh yolu 
ile Osmanlı topraklarını bölüşmekti. Fransa’yı Ortadoğu’da etkisiz hale 
getirerek Mısır Meselesi’ni30 kendi lehine istismar ederek Osmanlı Devleti 
üzerinde bir çeşit ekonomik, siyasi ve kültürel vesayet kuran İngiltere, 
bu imtiyazlı durumunu Rusya ile paylaşmak niyetinde değildi ve mevcut 
durumun muhafazası İngiliz menfaatleri için çok önemliydi. 

Anlaşma yolu ile Osmanlı topraklarını bölüşme konusunda birkaç de-
fa temasta bulunan Rus Çarı, nihayet 1844’te İngiltere’yi ziyareti esna-
sında konuyu tekrar ortaya atarak Şark Meselesi (Eastern Question)’ni 
milletlerarası bir sorun haline getirmek istemişti. Burada kısaca üzerin-
de durduğumuz Kırım Savaşı’na giden bu süreç Şark Meselesi’nin diplo-
masi yöntemiyle çözülememesinin tipik bir örneğidir. Nitekim, Çar I. Ni-
kola, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Hıristiyanlara beraberce 
sahip çıkmayı İngiltere’ye açıkça teklif etmiş ve İngilizlerin buna sıcak 
bakmaması üzerine de askerlerini bir oldu bitti ile Baserebya ve Lehis-
tan’a çıkartmıştı. Aslında; daha XVI. yüzyılda ortaya konan Moskova’nın 
üçüncü Roma nazariyesi, daha da geliştirilerek Rusya’nın Bizans’ın vari-
si olacağı görüşü Rus siyasetinin ana prensiplerinden biri olmaya başla-
mıştı. İstanbul ve Boğazları ele geçirmek veya hiç olmazsa bunları kendi 
kontrolü altına almak tasarısı Rus dış politikasının temeliydi.31 

Bu arada 1848’de Fransa’ya karşı kurulmuş olan Rus-İngiliz dostlu-
ğu öldürücü bir darbe alacaktır. Bu tarihte, Macarların ve Polonyalıların 
milli ve sosyal özellik taşıyan isyanları, Rusya ve Avusturya tarafından 
çok ağır bir şekilde bastırılmıştı. İsyanın ileri gelenlerinden ünlü Macar 
lideri Kossutz ve onun subayları Osmanlı topraklarına sığındılar. Sayıla-
                                                           
29 Donald C. Blaisdell, Düyun-ı Umumiyye Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa Mali Denetimi, 
çev: Ali İhsan Dalgıç, Nesnel Yayınları, s. 34, İstanbul, 2008. 
30 Mısır Meselesi için bkz. Şinasi Altundağ, Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı-Mısır Meselesi 
1831-1841, TTK, Ankara, 1945. 
31 Nimet Kurad Akdes, Türkiye ve Rusya, Kültür Bakanlığı Yayınları, Sevinç Matbaası, s. V, 
Ankara, 1994. 
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rı 4400 kadar (3600 Macar, 800 Polonyalı) olan bu mültecileri, Rusya’nın 
ve Avusturya’nın savaş tehdidine rağmen, geleneksel olarak Osmanlı 
Devleti geri vermeyerek Avrupa kamuoyunda itibarını ve sempatisini 
yükseltmişti. Ayrıca Mustafa Reşit Paşa’nın diplomatik manevraları so-
nucunda, Fransa ve İngiltere’nin ortaklaşa Osmanlı Devleti’ni, Rusya ve 
Avusturya’ya karşı desteklediği görülmektedir. Bu durum, Türk siyasi 
tarihinde bugünkü Türkiye-Avrupa işbirliğinin ilk tohumlarının atılmaya 
başladığının göstergesi olarak algılanmaktadır.32 

Fransız ve İngiliz kamuoyu arasında Rusya aleyhine büyük bir tepki-
nin ortaya çıkmasına sebep olan bu olay kapanır kapanmaz, mukaddes 
yerler ‘Makamat-ı Mübareke’ meselesi patlak verdi. Fransa, Kudüs’te es-
kiden beri sahip olduğu dini imtiyazlarını genişletmeğe çalıştı. Neticede, 
Osmanlı yönetiminin kutsal yerlerin bir kısmının anahtarlarını Katolikle-
re vermek suretiyle Ortodokslar aleyhine başarı sağlandı. Rusya, Fran-
sa’nın Kudüs’teki bu tasarrufunu fırsat bilerek İstanbul’a Prens Menşi-
kov’u fevkalade elçi olarak gönderdi.33 Menşikov, davranışlarıyla herke-
sin infialini kazanmış ve onun bu hareket tarzı Avrupa elçilerini bile te-
laşa düşürmüştü. İngiltere, Menşikov’un gelişinden 36 gün sonra Rus 
düşmanı olarak bilinen Stratford Canning’i tekrar sefir olarak İstanbul’a 
göndermiştir.34 

İsteklerini haksız ve temelsiz olarak din öğesine bağlayan Rusya, 
Bab-ı Ali’ye verdiği notada, Çar’ın Osmanlı Devleti’nde yaşayan tüm Or-
todoksları himayesi altına alacağı, bu nedenle kutsal yerler sorununun 
çözülmesi gerektiği, bu amaçla Osmanlı Devleti ile Rusya arasında bir 
anlaşma imzalanmasının zorunlu olduğu belirtiliyor, bu yapılmadığında 
Eflak ve Boğdan’ı işgal edeceğini söylüyordu. Nitekim, Osmanlı Devleti’-
nin bu notayı kabul etmemesi üzerine de Rusya, Eflak ve Boğdan’a gir-
di.35 Kudüs’teki kutsal yerler sorununu bahane ederek, Osmanlı Devle-
                                                           
32 Ayrıntılar için bkz. Erhan Afyoncu, a.g.e., s. 174-185. 
33 Çarın maksadı, artık İngiltere ile anlaşarak Osmanlı Devleti’ni aralarında paylaşmaktan 
ümidini kestiği için, Kudüs meselesini bahane ederek, Osmanlı Devleti ile gizli bir anlaşma 
imzalayıp onun üzerinde bir çeşit Rus nüfuzu kurmaktı. Bkz. Erhan Afyoncu, a.g.e., s. 175-
176. 
34 Bir buçuk ay sonra Menşikov’un hiçbir netice alamadan Rusya’ya dönmek zorunda kal-
ması, iki devlet arasındaki münasebetlerin kesilmesine yol açmış ve Rusya harp ilan etme-
den Boğdan’ın işgaline girişmiştir. Bu arada yapılmakta olan diplomatik görüşmelerden de 
hiçbir netice alınamamıştır. Bu durumda Osmanlı Devleti, tebaası olan Ortodoksların, ka-
nunlarla belirlenmiş olan hukuki durumlar dışında, yabancı bir iltimas ve müdahaleye ta-
hammül edemeyeceğini bildirerek, Boğdan’ın derhal tahliyesini bir ültimatom ile Rusya’dan 
talep etti. İki devlet arasında başlayan savaşın seyri sırasında, Rusların Osmanlı donanma-
sını Sinop’ta batırması üzerine, İngiltere’de Rusya ile diplomatik münasebetlerini kesmiştir. 
Fransa’yı da yanına çeken İngiltere 28 Mart 1854’te Rusya’ya resmen savaş ilan ederek Os-
manlı Devleti yanında harbe katılmışlardır. Kırım harbi için bkz. Adolphus Slade, Türkiye ve 
Kırım Harbi, İstanbul, 1943. Ayrıca bkz. Hüner Tuncer, Osmanlı Devleti ve Büyük Güçler, 
Kaynak Yayınları, s. 54-89, İstanbul, Eylül 2009. 
35 Ruslar, 30 Kasım 1953 günü Sinop’ta 12 gemilik Osmanlı filosunu batırarak, Karadeniz 
ulaşımını denetimleri altına alıp Boğazları tehdit etmeye başlamıştı. Diğer taraftan Dobru-
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ti’ni İngiltere ve Fransa’nın siyasi etkisinden çıkarıp, kendi nüfuz alanı-
na dahil etmeye çalışan Rusya’nın bu faaliyetleri üzerine, Fransa ve İn-
giltere’den destek alan Osmanlı Devleti buna direnince Kırım Savaşı çık-
mıştı. Donald C. Blaisdell’in de üzerinde durduğu gibi, Fransa ve Rusya, 
Osmanlıdaki Hıristiyan azınlıklarını koruma görevini üstlenen ilk iki 
devlet oldular ve Kırım Savaşı bunlar yüzünden ortaya çıktı. Genellikle 
Avrupa devletlerinin İmparatorlukta sahip olduğu hak ve ayrıcalık silsi-
lesi derece dereceydi. Kırım Savaşı’na giden bu süreçte görüldüğü gibi, 
yabancı müdahale hakkı öncelikle kutsal mekânlara, bunların bakımla-
rıyla görevli rahipler ve ziyaretçileri için söz konusudur. Bu hak zamanla 
İmparatorluk dâhilinde tüm Katolik ve Ortodoksları da içerdi ve sonunda 
bütün Osmanlı Hıristiyanlarının korunmasını Avrupa Devletleri üstlen-
di.36 

Bir Dönüm Noktası: 1856 Paris Antlaşması 

1853-56 yılları arasındaki Kırım Savaşı sırasında Tanzimat Fermanı’-
nı yeterli bulmayan ve kendi kamuoylarını da tatmin etmek ihtiyacı için-
de olan Avrupalı devletler, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki gayrimüslim 
ahaliye yeni haklar verilmesi için Babıali’ye devamlı baskı yaptılar. Kırım 
Savaşı’nı bitiren Paris Antlaşması’ndan önce barış şartlarını belirlemek 
için Viyana’da toplanan konferansta gayrimüslimlere yeni haklar veril-
mesi ve bu durumun Avrupa Devletlerinin teminatı altına alınması için 
antlaşmaya ilave edilmesi üzerinde duruldu. Osmanlı, bunu kendi iç iş-
lerine karışmak olarak gördüğü için ilk önce kabul etmedi. Ancak artan 
baskılar sonucu, Fransa’nın tavsiyesi ile cizye vergisini kaldıracağını, gay-
rimüslimlerin orduda ve idari görevlerde yer alabileceklerini, izin almadan 
kiliselerini inşa ve tamir edebileceklerini ilan etmek zorunda kaldı.37 

Kırım Savaşı’nın sonunda imzalanan 1856 Paris Antlaşması ile taraf-
lar işgal ettikleri bölgelerden çekilecek, Osmanlı İmparatorluğu’nun top-
rak bütünlüğü ve Boğazların statüsü, Avrupa hukukunun “kefilliği” al-
tında korunacak ve Avrupa’nın büyük devletlerinin garantisi altına gire-
cekti. Böylece Paris Antlaşması’yla son bulan görüşmelerde Avrupa Dev-
letleri resmen Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma hakkını elde ettiler. 
Böylece, Osmanlı Türkiye’sinin Avrupa Konseyi’ne dahil edilmesi karşılı-
ğında, sultan yeni bir ıslahat fermanı ilan edecekti. Henüz Kırım Savaşı 
sürerken, Viyana’da bir araya gelen İngiltere, Fransa ve Avusturya, Hı-
                                                                                                                                        
ca’ya girerek Tuna ticaret yolunu, Kafkasya’dan da Trabzon yönünde ilerleyerek Anadolu’yu 
tehdit ediyordu. Bu olaylar, İngiltere ve Fransa’nın Orta Avrupa’dan Kafkasya’ya, bağlı ola-
rak da Hindistan’a dek uzanan çok geniş bir alanda stratejik çıkarlarına uygun düşmeyen 
gelişmelerdi ve kayıtsız kalmaları mümkün değildi. Osmanlı İmparatorluğu ile bir ittifak an-
laşması yaparak savaşa katıldılar. Bkz. Metin Aydoğan, Avrupa Birliğinin Neresindeyiz Tanzi-
mat’tan Gümrük Birliğine, Umay Yayınları, 9. Baskı, s. 110, İzmir, Nisan 2004. 
36 Donald C. Blaisdell, a.g.e., s. 34. 
37 Erhan Afyoncu, Osmanlı’nın Hayaleti…, s. 270. 
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ristiyanlarla Müslümanlar arasındaki farklılıkların her alanda ortadan 
kaldırılmasını öngören bir fermanı sultanın yayımlamasını, barış için ön 
şart koşmuşlardı. İstanbul’daki İngiliz sefiri 1856 Ocak ayında Babıali’ye 
bir nota vererek, “Hıristiyanların dini ayrıcalıklarıyla, bunların toplumsal 
ve siyasal durumlarını saptayacak olan idari reformların aynı belgede yer 
almalarının zorunlu olduğunu”38 vurguluyordu. 

Paris Antlaşması müzakere edilirken, müttefiklerin bu istekleri I. Ab-
dülmecit tarafından yerine getirildi ve 18 Şubat 1856 tarihinde Islahat 
Fermanı ilân edilmek zorunda kalındı. Paris Antlaşması’nın 9. maddesi 
gereğince birtakım ıslahatları öngören bu belge, Hıristiyanların dini ayrı-
calıklarından ve güvenlikleri için idari reformlardan söz ediyordu ki as-
lında bu her zaman yararlanılabilecek bir haktı. Tamamen Müslüman 
olmayan tebaa ve Avrupalı devletlerin vatandaşları ile ilgili hükümleri 
içeren 1856 Islahat Fermanı, Tanzimat’ın aksine dışarının zorlaması ile 
hazırlanmıştı. Osmanlı devlet adamlarının, Batı taraftarı olan Reşid, Fu-
at ve Ali Paşalar dahil hiçbir Türk devlet adamının katkısı olmadan, İn-
giltere, Fransa ve kısmen Avusturya sefirleri ve uzmanları tarafından 
Londra ve Paris’te hazırlanmış, Osmanlı Hükümetine de olduğu gibi 
onaylatılıp, ilan ettirilmiştir. Nitekim; Osmanlı devlet adamlarının tüm 
direnmelerine rağmen, Paris Antlaşması’nın 9. maddesinde Islahat Fer-
manı’ndan söz edilmesi önlenemedi.39 Tanzimat’la kabul edilen hususla-
rın esas alındığı bu fermanla, Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında 
eşitlik sağlandığı Avrupa’ya garanti edilmiş oluyordu.40 

Osmanlı İmparatorluğu’na tarihte ilk defa Garbi/Batı Avrupa ile bera-
ber ve onun bir müttefiki olarak hareket etme imkânını veren Kırım Sa-
vaşı ve Paris Antlaşması, Türkiye-Avrupa ilişkilerinde bir dönüm nokta-
sıdır. Bazı yorumlara göre İstanbul, Avrupa’ya artık kurtarıcı müttefik ve 
yakın bir dost nazarıyla baktığı için, eskiden aydınlar arasında Batıya 
karşı duyulan çekingenliklerin ve korkuların büyük bir kısmının zayıfla-
masını ve giderek ortadan kalkmasını kolaylaştıracaktır. Eskiden ıslaha-
tı, tanzimatı ve yenileşme hareketlerini, Osmanlı Devleti’ni içten yıkmak 
isteyen Avrupa’nın bir tuzağı olarak görenlerin önemli bir kısmının fikir-
lerinde değişmeler meydana gelecek ve Avrupa dillerine, kültürüne ve 
düşüncesine karşı bir ilginin kuvvetlenmesine de yol açacaktır. 1856 ha-
reketleri yüzyılı aşan deneyimler neticesi, sağduyuya dayalı bazı eleştiri-
leri de birlikte getirmiştir. Islahat Fermanı ile başlayan ve giderek toplu-
mun çeşitli odak noktalarına sıçrayan batılılaşma hareketleri eleştirileri 
de beraberinde getirmiştir.41 
                                                           
38 Donald C. Blaisdell, a.g.e., s. 35. 
39 Erhan Afyoncu, Osmanlı’nın Hayaleti…, s. 272. 
40 Ayrıntılar için bkz. Cemil Bilsel, “Tanzimat’ın Harici Siyaseti”, s. 661-701. 
41 Orhan Türkdoğan, “Tanzimat: Proto-Tip Batılılaşma ve Günümüze Yansımaları”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 155, s. 19, Mart-Nisan 2005. 
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Osmanlı İmparatorluğu Paris Antlaşması ile tarihte ilk defa Avrupa 
hukukuna tabi olan bir devlet statüsü kazanıyordu. Bu tarihten sonra 
Osmanlı Türkiye’sinin Avrupalı bir devlet sayılıp sayılmayacağı konusu 
bir müddet Avrupalı devletlerin gündemini işgal edecektir.42 Osmanlı İm-
paratorluğu, her ne kadar 1856 Paris Konferansı’nda bir Avrupa Devleti 
ilan edildiyse de, tarih boyunca Avrupalılar Müslüman Türklere hep “öte-
ki” diğerleri ve düşmanlar gözüyle bakmıştır. Her ne kadar bazı batılı 
bürokratik elitler Türkiye’nin Batılı olması konusunda istekli gibi görün-
se de genellikle isteksiz ve zoraki bir tavır söz konusudur. Tarihi süreç 
içinde olduğu gibi günümüzde bile Avrupalıların zihinlerinden Türklerin 
“öteki” imajlarını silmek oldukça zordur. Bu noktada nitekim AB’de ge-
nişleme konusunda yaşanan krizler ve tartışmalarda Türkler siyasi an-
lamda kullanılmış ve hep ön planda olmuştur.43 

Islahat Fermanı, hemen hemen baştan sonuna kadar Hıristiyan teba-
anın eşitlik haklarıyla ilgili olup bunların devletin her kademesinde vazi-
feye alınmalarını vurgulamıştı. Hukuki bakımdan Tanzimat Fermanı’nın 
bir tamamlayıcısı olarak görülen 1856 Islahat Fermanı; devletin gayri-
müslim tebaasının da Tanzimat ilkeleri içerisinde yaşayacaklarını bir kez 
daha teyid eden fakat yüzlerce yıldır Müslümanlardan belli çizgilerle ay-
rılmış olan gayri müslimlerin haklarını da açıkça belirten bir ferman-
dır.44 Islahat Fermanı ile Müslümanlarla gayrimüslimler arasında özel-
likle vergi ve askerlik bakımından olan eşitsizlik giderilmeye çalışılmış, 
ayrıca iç hukuk alanında ve ticaret hukukunda yapılan düzenlemelerle, 
ceza ve medeni hukukun bir bölümü, dini esaslardan arındırılmıştı. Fer-
man bir maddesinde dini inanç ve adetlerde tam serbesti tanımış olup, 
bazı kimseler bunu laikliğin ilk hukuki ifadesi olarak kabul etmişlerdi.45 
Halbuki Islahat Fermanı, Osmanlı topraklarına 1856’dan sonra İngiliz 
sefiri Canning’in desteği ile yerleşen çok sayıda misyonerin kendi dini 
propagandaları için hukuki bir destek bulmalarına imkan sağlayacaktır. 
Bu dönemde, vicdan ve inanç hürriyeti etrafında yapılan tartışmaların 
laiklik ile pek ilgisi yoktur. Misyonerler; din ve vicdan hürriyetini kulla-
narak, oldukça katı olan Hıristiyan mezhepler arasındaki geçişi sağlama-
ya çalışıyordu. Yani, bu dönem misyonerlik faaliyetlerinde Müslüman-
Hıristiyan değil, Hıristiyan mezhepler arası geçiş söz konusudur. Diğer 
taraftan Müslüman halk, Avrupa’nın iktisadi, kültürel ve siyasi emper-
                                                           
42 Eugene Morel, a.g.e., s. 15. 
43 Samuel P. Huntington, Biz Kimiz? Amerika’nın Ulusal Kimlik Arayışı, CSA Global Yayın 
Ajansı, s. 23-24, İstanbul, Ekim 2004. Ayrıca bkz. Emel Poyraz, Avrupa Birliği’nin Tarihsel 
Gelişimi ve Türkiye, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Doktora Tezi, s. 
88-148, 2009. 
44 Bu sözden hareketle zihnimize bazı açılımları çağrıştıran güncel olaylarla ilişkilendirilebi-
lecek bir çalışma için bkz. Ahmet Halaçoğlu, Islahat Fermanı’ndan Kürt Açılımına!.., Haber 
Akademi, http://www.haberakademi.net/default.asp?inc=makaleoku&hid=9840 
45 Kemal Karpat, “a.g.m.”, s. 358. 
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yalizmine karşı koyabilmek için İslamiyet’i bir çeşit direniş ideolojisi hali-
ne getirecektir. 

Tanzimat hareketlerine rağmen Osmanlı Devleti içerisindeki ayrılıkçı 
emeller taşıyan ayaklanmaların önü kesilememişti. 1856 Islahat Ferma-
nı, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan gayrimüslim tebaadaki Türk 
düşmanlığı üzerine temellendirilen güdümlü saldırgan etnik ırkçılık duy-
gularının güçlenerek devletin dağılmasında önemli bir rol oynamıştır. 
Fransız Devrimi’yle beraber milliyet ideolojisinin yayılması ve Yunanistan 
örneğinde olduğu gibi bunu kendilerine göre yorumlayan milletlerin faa-
liyetleri de olayları tetikleyecektir. En önemlisi de emperyalist devletlerin 
kışkırtmasıyla öncelikle Balkanlar barut fıçısı haline gelecek, yönlendiril-
miş çeşitli halk topluluklarının sözde egemenliklerini elde etme yolunda 
ayaklanmaları Osmanlı Devleti’ni içinden çıkılması güç sorunlarla karşı 
karşıya getirecektir. Önceleri Bulgaristan örneğinde olduğu gibi federa-
list yaklaşımlar ve amaçlar içeren, Avrupa Devletleri ve Çarlık Rusya’sı 
tarafından desteklenen bu hareketlerin her biri tarihi süreç içerisinde 
devletin topraklarını parçalayan ve bölen savaşlara dönüşmüş, Karadağ, 
Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Mısır gibi bağımsız ya da yarı bağımsız 
devletler kurulmuştur.46 

Kırım Savaşı örneğinde olduğu gibi İngiltere ve Fransa amaçlarını; 
Türklere yardım, Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü sağlamak ve serbest 
ticaret önündeki Rus engelini gidermek gibi uygar gerekçeler üzerine 
oturtmuşlardı. Bazı yorumlara göre bu propaganda, Osmanlı aydın ve 
bürokratları arasında o denli etkili oldu ki, Batı’ya dayanmadan devletin 
ayakta kalamayacağı düşüncesi yerleşik bir inanç haline getirilerek top-
lumuna yabancılaşmış yerlilerin tohumlarının atıldığı yönünde tespitler 
yapılmaktadır. Bugün Türkiye’de, 1854 Osmanlı-Batı ittifakını Türkiye-
AB ilişkilerinin miladı sayan birçok aydın vardır. Bunlardan birisi olan 
Metin Aydoğan’a göre, Tanzimat batıcılığının temelini oluşturan bu 
inanç, Kurtuluş Savaşı’ndaki mandacılığın ve günümüzdeki Avrupa bir-
likçiliğinin de tarihsel köklerini oluşturduğu47 iddia edilmektedir. 

Osmanlı Maliyesinin Çökmesi ve Düşündürdükleri 

Osmanlı İmparatorluğu’nun mali durumu XVII. yüzyılın sonlarından 
itibaren bozulmuşsa da, halktan olağanüstü vergiler yolu ile toplanan 
paralar sayesinde bir müddet daha vaziyet idare edilmişti. Ancak XVIII. 
yüzyılın son çeyreğinde arka arkaya alınan büyük mağlubiyetler ve öde-
nen harp tazminatları sebebiyle ekonomik durum iyice kötüleşmişti. Os-
manlı yönetimi önceleri yabancı devletlerden borç almanın İmparatorlu-
                                                           
46 Vahdettin Engin, “Avrupa’nın Arka Bahçesi Balkanlar”, Popüler Tarih, Sayı: 43, s. 34, 
Mart 2004. Ayrıca bkz. Yılmaz Öztuna, Avrupa Türkiye’sini Kaybımız Rumeli’nin Elden Çıkışı, 
Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul, Haziran 2006. 
47 Metin Aydoğan, Avrupa Birliğinin Neresindeyiz Tanzimat’tan Gümrük Birliğine…, s. 111. 
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ğun mali durumunu dışarıya teşhir edeceği ve düşmanlarının cesaretini 
arttıracağı endişesiyle, savaş masraflarını karşılamak için devletin ve 
halkın elindeki altın ve gümüş eşyaları toplayarak, darphanede para 
bastırma yolunu tercih etmişti.48 

XIX. yüzyıl devletin mali yönden büyük sarsıntılara uğradığı bir dö-
nem olacaktır. İngiltere ile imzalanan 1838 tarihli Ticaret Sözleşmesiyle 
Osmanlı gümrük duvarları indirilmiş ve Osmanlı’nın zaten cılız olan en-
düstrisi Avrupa rekabeti karşısında savunmasız durumda bırakılmış-
tır.49 Yakın zamanlara kadar Osmanlı tüccar ve zanaatkârlarını Avrupalı 
rakiplerine karşı, yerel ekonomiyi korumaya çalışan Sultan III. Selim ve 
II. Mahmut dönemlerinin aksine, 1838 Baltalimanı Ticaret Antlaşması 
korumacılığı ortadan kaldırarak yabancı tüccarların iç ticarete doğrudan 
katılmalarına rahatlıkla izin verdi. Böylece, ayakta kalmaya çalışan Os-
manlı ekonomisi ağır bir darbe almış, zanaatlar ve lonca sistemi yıpran-
mış, ödemelerdeki açıklar artıp mali denge bozulmuş, ülke mallarını sa-
tamaz duruma gelerek sanayileşme durma noktasına gelmiştir. Ayrıca, 
daha önce yapılan ticaret antlaşmalarına ilaveten Paris Antlaşması ve Is-
lahat Fermanı sayesinde yeni kapitülasyonlar verilerek Osmanlı toplumu 
ve ekonomisi süratle Avrupa ekonomisinin nüfuz sahası içine girmiş ve 
kısa zamanda ona bağımlı bir hale getirilmiştir. Osmanlı Devleti’ni Avru-
pa devletler hukukundan istifade ettirmek, başka bir deyimle onu Avru-
pa camiasının bir parçası saymak kararı, aslında Osmanlı toplumunun 
ve ekonomisinin Avrupa’ya tabii oluşunun bir neticesiydi. Bu bağlılık, 
hukuki ve siyasi sahada kapitülasyonlarla desteklenmiştir.50 

Mehmet Genç’in de belirttiği gibi Tanzimat’ın liberal politikası içinde 
yaşama şartları iyice zorlaşan esnaf örgütleri, özellikle sınai üretiminde 
faaliyet gösterenler, artan ithalat ile rekabet edebilecek şekilde maliyetini 
düşüremediği, yeni tüketim alışkanlıklarına cevap verecek malları üret-
mekte zorluk çektiği için hızla gerilemeğe başlamıştır. 1838 Türk-İngiliz 
Ticaret Antlaşmasının ardından Osmanlı şehirlerinde, yabancıların da 
perakende ticarete başlamaları ile esnaf örgütleri fevkalade zor bir döne-
me girmiştir.51 

Ekonomik durumu düzeltmek için bir çıkış arandığı esnada İngiltere 
elçisi Canning’in, Sultan Abdülmecid’e sunduğu reform planında, dışarı-
                                                           
48 Erhan Afyoncu, Osmanlı’nın Hayaleti…, s. 288-289. 
49 1995’de, Türkiye üye olmadığı halde Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği Antlaş-
ması’nın maddeleri nitelik olarak bu antlaşmaya benzemektedir. 
50 Kapitülasyonları, devletler hukukunun modern devletin en önemli vasfı olan hükümran-
lık ve ulusal egemenlik hakkıyla bağdaştırmaya imkân yoktur. Avrupa devletlerine kapitü-
lasyonlarla verilen haklar devletler hukukunda “extra territoriality” şeklinde ifade edilmiştir. 
Bu hakkı elde eden yabancı tebaa Osmanlı Devleti’nde kaldığı sürece herhangi bir anlaş-
mazlık halinde kendi ülkeleri kanunlarına tabii olarak hususi mahkemelerde muhakeme 
edilebilirlerdi. Yeni tip mahkemelerin bir kısmı, zaten bu maksatla kurulmuşlardı. Bkz. Ke-
mal Karpat, “a.g.m.”, s. 358. 
51 Mehmet Genç, Devlet ve Ekonomi…, s. 303-304. 

106



EMEL POYRAZ / TANZİMAT DÖNEMİ ÇAĞDAŞLAŞMA ÇABALARI 17 

dan borçlanma hararetle tavsiye ediliyordu. Endüstri Devrimi ve sömür-
gecilik faaliyetleri sonucunda Avrupa’da sermaye birikimi ve fazlası vardı 
ve bunu kullanacak yer aranıyordu. Sermaye çevreleri yayınladıkları çe-
şitli broşürlerle bir taraftan Osmanlı İmparatorluğu’nun reform hareket-
lerini överek Avrupa kamuoyunun güvenini arttırmaya, diğer taraftan ise 
Osmanlı maliyesinin düzeltilmesi için borç alınması gerektiği hususunda 
İmparatorluk yetkililerini iknaya çalışıyorlardı. Nitekim 1850 yılında Os-
manlı maliyesi aylıkları ödeyemeyecek duruma gelince, sadrazam Reşit 
Paşa ve diğer devlet ileri gelenleri dışarıdan borç almak için harekete 
geçti. Bu duruma karşı çıkan padişahın eniştesi Fethi Paşa, Abdülmecit’i 
borç almaktan vazgeçirdiyse de, borç antlaşması imzalandığı için Os-
manlı İmparatorluğu mukavelenin feshi için almadığı paraya karşılık 2 
milyon 200 bin frank tazminat ödedi.52 

Kırım Savaşı nedeniyle iç borçlanmaya başlayan Osmanlı Devleti, sa-
vaşın getirdiği mali yükü karşılamak için 1854 yılında tarihinde ilk defa 
dışarıdan borç para almak zorunda kaldı. Londra ve Paris’teki Palmer ve 
Goldschmid isimli iki banka grubundan 3 milyon sterlin borç alındı.53 
Alınan ilk borç savaş için harcandığından, bir müddet sonra hem borcu 
ödemek, hem de diğer ihtiyaçlar için yeniden borç alınmak zorunda ka-
lındı. Muhtemelen İngiltere ve Fransa, Osmanlı İmparatorluğu’nu borç-
lanmaya alıştırmaya çalıştığı için 1855 yılındaki 5 milyon sterlinlik bu 
borç oldukça olumlu şartlar altında gerçekleşmişti. Alınan bu borçları 
bir müddet sonra İngiltere ve Fransa’nın, Osmanlı maliyesini denetleme 
istekleri izledi. Borçlar üretimin arttırılması ve yerli ekonominin canlan-
dırılması için kullanılamadığından 1858’de alınan borcun ardından 
1860’ta yeniden borç alma ihtiyacı doğmuştu. Ancak daha önce kolaylık-
la borç veren Avrupalılar, bu defa birçok şart ileri sürdüler; yabancılar 
devlet emlakını satın alma veya kiralama hakkına sahip olacaklar, devlet 
emlakı rehin gösterilmek suretiyle tahvil çıkarılacak, vakıf sistemi kaldı-
rılacak, Osmanlı maliyesi uluslararası bir komisyonun denetimine gire-
cek, devletin sahip olduğu orman, maden ve araziler özelleştirilerek bir 
komisyon tarafından işletilecekti. Avrupalılar baştan beri hedeflemiş ol-
dukları Osmanlı İmparatorluğu’nun denetlenmesi zamanının geldiğine 
kanaat getirerek harekete geçmişlerdi. Ancak şartları inceleyen Osmanlı 
yönetimi, bu isteklerin kabulünün yabancı devletlerin vesayeti altına gir-
mek olacağını düşündüğünden reddettiler. Para ihtiyacı ise Mires isimli 
bir Fransız bankerden daha fazla faiz ve emisyonla alınan borç ile karşı-
                                                           
52 Erhan Afyoncu, Osmanlı’nın Hayaleti…, s. 290. 
53 Bu paranın 700 bin sterlinine bankacılık masrafları ve borcun ilk taksidi olarak el konul-
muştu. Kalan miktarın tamamına yakını ise Kırım Savaşı için harcandı. İlk borcu alan Ab-
dülmecid, bu konuda şöyle söylemiştir: “Borç almamak için çok çalıştım. Lakin durum bizi 
borç almaya mecbur etti. Bunun ödenmesi gelirlerin artması ile bu da ülkenin imarı ile olur.” 
Bkz. a.g.e., s. 290-291. 
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landı. Abdülaziz zamanında da bu şekilde borçlanma artarak devam et-
ti.54 

Bankerlerden borç almayı alışkanlık haline getiren, alınan borçları da 
verimli olarak kullanamayan, vadesi gelen borçları yeni kaynaklar oluş-
turulamadığından yine borç alarak ödemeye çalışan Osmanlı, sürdürüle-
mez bir borç yükünün altına girerek içinden çıkılmaz bir sarmalın ağına 
düşürüldü. Böylece, yirmi bir yıl içinde borçlarını ödeyemez duruma gel-
di. Dış borçlanma, para basma gibi yöntemlerle sorunların çözülebilece-
ğine inanılmasına rağmen bu durum devleti 1875’de iflasla karşı karşıya 
bırakmıştı. Nitekim 1881’de Muharrem Kararnamesi ilan edilerek Dü-
yun-u Umumiye adı altında Osmanlı Devleti’nin mali ve iktisadi kaynak-
larının bir kısmına el konuldu.55 Böylece 1881’de damga, alkollü içki, 
balık avı, tuz, tütün ve ipekten alınan vergilerin %75 gelirleri iç ve dış 
borçlara ayrıldı. Bu vergileri toplama ve alacaklılara ödeme görevi de ye-
ni kurulan Düyun-ı Umumiyye İdaresine verildi ki zamanla bu kurumun 
Osmanlı maliyesi içindeki yeri genişleyerek I. Dünya Savaşı arifesinde 
İmparatorluğun önemli gelirlerine el koyacak hale geldi.56 

Lozan Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin başına bela olan bu Düyun-
ı Umumiyye İdaresi’nin vergi gelirlerini denetlemesi 1929 yılında sona er-
dirilmesine rağmen Atatürk’ün ölümünden sonra süreç içerisinde genç 
Cumhuriyetin ilkelerinden uzaklaşan hükümetler çeşitli devletlere ve 
uluslararası kuruluşlara tarihin bir tekerrürü olarak hızla borçlandı. 
1970’lerin sonunda devlet yeniden iflas noktasına geldi ve sonunda Tür-
kiye’de Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin çağdaşı sayılabilecek İMF bürosu 
açıldı.57 

Aynı günümüzde olduğu gibi, XIX. yüzyıl dünyasında da zengin ülke-
lerin gelişmemiş ülkelere bir denetleme mekanizması olarak kullanılan 
dış borçlanma, aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılmaktadır.58 Yabancı ül-
kelere borçlu olma hadisesi sadece ekonomik sıkıntılar yaratmakla kal-
                                                           
54 Abdülmecid döneminde 16,5 milyon Osmanlı lirası olan borç, Abdülaziz döneminde 97 
milyon 708 bin Osmanlı lirası gibi oldukça yüksek bir meblağa ulaştı. Alınan borçların yarı-
sı emisyon kaybına uğradığından devletin eline bu miktarların ancak yarıya yakını geçebili-
yordu. Faiz ödemeleri ve diğer masraflar çıktıktan sonra devlet kasasına ulaşan miktar borç 
alınan paranın ancak % 33’dür. Bkz. Erhan Afyoncu, Osmanlı’nın Hayaleti…, s. 294. 
55 Parvus Efendi, Türkiye’nin Mali Tutsaklığı, s. 35, İstanbul, 1977. 
56 Bu dönemler için bkz. Cemil Öztürk, Türkiye’de Dış Borçlanma ve Mali Bağımsızlık Soru-
nu (1854-1923), Basılmamış Doçentlik Çalışması, Marmara Üniversitesi, 1996. 
57 Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin kuruluş ve gelişim süreci için bkz. Donald C. Blaisdell, Dü-
yun-ı Umumiye Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa Mali Denetimi, çev: Ali İhsan Dalgıç, Nes-
nel Yayınları, İstanbul, 2008. 
58 Günümüz dünyasında pek çok ülke, kapitalist batı devletlerinin kurup yönlendirdikleri 
finans kuruluşlarından borç para almaktadırlar. Bu kuruluşlardan en önemlilerinden biri 
olan IMF hakkında İktisatçı Galbraith şöyle der: “IMF özel bankaların mafyasıdır. Bir yandan 
borç almanızı teşvik eder. Bir yandan borçları ödemeniz için baskı yapar.” Bu sözün geçerlili-
ğini en iyi tecrübe etmiş olan gerek Türkiye gerekse de Osmanlı Devleti’nin borç batağına 
sürüklenişin tarihi boyutlarıyla ele alındığı çalışma için bkz. Vahdettin Engin, “132 Yıllık Bir 
Malî İstikrar Programı ve IMF”, Yeni Toplum, Sayı: 1, s. 122-127, Mayıs-Haziran 1992. 
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mayıp giderek siyasi boyutlara varan ve Türkiye’nin politikalarını ipotek 
altına alan uygun bir ortam yaratmıştır. Özellikle, dış politika konusun-
da Türkiye’nin hareket sahası daralmakta, tarım, ekonomi ve diğer alan-
larda olduğu gibi, kendi politikalarını üretmek yerine, kendisine empoze 
edilen uygulamaları kabul etmek zorunda kalmaktadır. Türkiye’nin dış 
kredi kullanma koşulları, ekonomik, siyasal ve toplumsal düzenlemeleri-
ne ve savunma harcamalarına dahi ipotek koyucu nitelik taşımaktadır. 
Bu dönemlerde imzalanan ticari ve siyasi anlaşmalarla günümüz anlaş-
maları arasındaki niteliksel benzerlik gerçekten şaşırtıcı düzeydedir. 
Gümrük Birliği Protokolü ya da niyet mektuplarının koşulları, gümrük 
vergilerinin sıfırlanması, yabancı sermaye ayrıcalıkları, limanların özel-
leştirilmesi, korumacılığın kaldırılması, tarımsal ithalat, üretimsizlik, dış 
ticaret açıkları, sanayi bölgeleri yasası, teşvikler, ihale yasası, tahkim, 
bankalar yasası... göz önüne getirilirse, bugün yaşanan sürecin anlamı 
ve yaratacağı sonuçlar kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Osmanlı İmparatorluğu 1856 Paris Antlaşmasıyla o zamanki Avrupa 
Birliği’ne girdiği söylendiği halde yaptığı idari düzenlemeler ve uygulama-
larla Batı uygarlığına giremedi, henüz gelişme aşamasında olan sanayisi, 
ticaret ve tarımı yok olmaya doğru sürüklendi ve çok kısa bir süre içeri-
sinde iflas etti. Batılılar tarafından istenilen bütün idari, hukuki, siyasi, 
iktisadi düzenlemelere rağmen sürekli toprak kaybetti ve sonunda par-
çalandı. 

Bu bağlamda batılılaşma sürecinin devamı olarak kabul edilen AB’ye 
giriş hakkında, Türkiye’de bugün Avrupa Birliği konusunda gerçek bir 
tartışma değil, tek taraflı yoğun bir propaganda yaşanıyor. Metin Aydo-
ğan’ın yorumuna göre, 

“…hemen hemen her siyasi eğilimden mali ve siyasi güç sahipleri, 

arkalarına aldıkları dış destek ve medyanın etkili gücüyle Türk Ulu-

sunu yanıltıyor. Günümüzde sıkça dile getirilen ‘Avrupa Birliği ile bü-

tünleşemezsek kalkınamayız, işsizlik artar, gelir düzeyi düşer, sana-

yi gelişemez uygarlaşamayız, özgürlükler azalır ve insan hakları ih-

lalleri artar’ biçimindeki sözler ve bu mantığın üzerine kurulu olan po-

litik anlayış, hemen aynısıyla, 19. yüzyıl Osmanlı Türkiye’sinde de 

yaygındı. Avrupa’yla her yönüyle sıkı bir işbirliği anlayışı bugün ol-

duğu gibi hakim devlet politikası haline getirilmişti. Bugünkü Gümrük 

Birliği’nin yüz yetmiş iki yıl önceki versiyonu olan 1838 Baltalimanı 

Antlaşması’nın yol açtığı sonuçlar çok yıkıcı olmuştur. Bu antlaşma 

ve uygulamaları ile Osmanlı İmparatorluğu yarı-sömürge durumuna 

getirilmeğe çalışılmıştır. İki kez yenilendikten sonra 1846 yılında 

Rusya’yı da içine alan Baltalimanı Antlaşması, günümüzde IMF ve 

AB ile yapılmakta olan anlaşmalarla biçim ve içerik olarak önemli 

benzerlikler göstermektedir. Sanayi, ticaret ve maliyede, karar inisi-

yatiflerini büyük oranda merkezi hükümetten alarak Avrupalılara 
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devreden bu anlaşmalar, Osmanlı İmparatorluğu’nu borçlanma tuza-

ğına düşürerek sonu parçalanmayla bitecek çözülüş sürecini başlat-

mıştı. Benzer koşullar günümüz Türkiye’si için de alınması gereken 

derslerle doludur.”59 

Mali bağımsızlığını kaybeden bir devletin siyasi bağımsızlığından da 
söz edilemez. Bu noktada Kemal Atatürk’ün tam bağımsızlık anlayışı 
önemli bir husustur. 

Osmanlı’da Zihniyet Yapısının Değişmesi 

Jeopolitik konumu ve limanlarıyla XIX. asırda Avrupalılar nazarında 
büyük önem kazanan Osmanlı Devleti, sömürgecilik aşamasında olan 
Avrupa’da İngiliz ve Fransız endüstrisinin ileri bir safhaya ulaşmasına 
Almanya ve Avusturya’nın hızla sanayileşmeye başlamış olmaları da ek-
lenince, iktisadi olarak ham madde kaynağı ve pazar olarak değeri daha 
da artmıştı. Ticari ve iktisadi münasebetlerdeki bu artış, Avrupalılar için 
Osmanlı Devleti’nin siyasi ve iktisadi geleceğiyle doğrudan ilgili olduğun-
dan, Tanzimat’tan sonra Osmanlı Devleti’nin ve toplumunun Avrupa ile 
olan siyasi, iktisadi ve kültürel ilişkileri hem artmış, hem de kabuk de-
ğiştirmiştir. Daha önce Batı’dan üstün olduğuna kuvvetle inanan Os-
manlı münevverleri ve aydın diyebileceğimiz zümre bir aşağılık komplek-
si içine girdi. Bu ilişki sonrasında Batı ile temasa geçen başka sosyal ya-
pılarda olduğu gibi Osmanlı toplumunda da Batı’yı tanıdığı için kendisi-
ni diğer toplum unsurlarının önünde gören ve kendisine öteki kesimleri 
eğitme, değiştirme ve yönlendirme vazifesini atfeden bir seçkinler grubu 
ortaya çıkmıştır ki bu kimseler ilk merhalede çok değişik bir yapı karşı-
sında bulunduklarını fark etmişler, bazıları hemen bunun sonrasında 
bu değişik yapının üstünlüğünü kabul ederek bunun propagandasını 
yapmışlardı.60 

Bu durum Ebûbekir Râtib Efendi’nin sefaretnamesinde bir aşağılık 
kompleksi olarak ortaya konulurken Batı ile temasa geçenlerin hepsinin 
üzerinde birleştikleri nokta, Batı’yı taklit etmek dışında bir çarenin kal-
mamış olduğu idi. Bundan sonra kaleme alınan çeşitli yazma eserlerde 
ve en ünlüsü Mustafa Sami Efendi’nin Avrupa Risalesi61 olan matbu ki-
                                                           
59 Ayrıntılar için bkz. Metin Aydoğan, Avrupa Birliğinin Neresindeyiz Tanzimat’tan Gümrük 
Birliğine, Umay Yayınları, 9. baskı, İzmir, Nisan 2004. 
60 Ayrıntılar için bkz. Niyazi Berkes, Türk Düşününde Batı Sorunu, Bilgi Yayınevi, Ankara, 
1975. 
61 İlk Osmanlı sefirlerinden olan Mustafa Sami Efendi, Avrupa Risalesi adlı eserinde Avru-
pa’yı göklere çıkarıp, hatta olmayan bir Avrupa yazıyor, hiçbir Avrupa dili bilmemesine rağ-
men yani dilini bilmediği bir medeniyetin hayranı, hem de en ateşli hayranıdır. Paris’te baş 
katiplik, Viyana’da müsteşarlık ve en son Tahran’da sefirlik yapan, hep görevlerinden azledi-
lip geri gelen Mustafa Sami Efendi için, devrin vakanüvisi Ahmet Lütfi Efendi, onun azlini 
kendi örf ve adetlerimizi önüne gelene kötüleyip, Avrupa’yı canı gönülden övmesine, bu me-
aldeki ölçüsüz sözlerine bağlar. Aktaran: İlber Ortaylı, Avrupa ve Biz, Turhan Kitabevi, s. 26, 
142-143, Ankara, 2007. 
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taplarda Avrupa ve kültürü mutlak bir üstünlük olarak ele alınırken 
mevcut iç yapı da gerilik sebebi olarak takdim edilmiştir. Bu şekilde baş-
latılan yeni dönem ile iç yapının yerine, Batı tarzı bir yapının geçirilmesi 
şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu Osmanlı tarihindeki en hassas zihniyet de-
ğişikliklerinden biridir. İşte Lale Devri’yle gündeme gelen ve Tanzimat’la 
resmi kimlik kazanan kültürel değişme süreci, antropolojik deyimiyle 
zorlayıcı ve tepeden inmeci bir değişme modeline benzemektedir. Halk-
tan kopuk olmaları nedeniyle, bu saraylı yani enderuni aydınlar, Türk 
kültür ve değerler sistemine önemli ölçüde yabancılaşmışlardı. Halkla di-
yalog sağlayarak, yenileşme kampanyasını model olarak benimseyecek-
leri yerde, tamamıyla ona ters düşecek bir çizgide kültürel adaptasyonda 
bulunmuşlardı. 

Bu yaklaşımın neticesinde çok önemli sonuçlar ortaya çıkmıştır. İlk 
olarak arzu edilen yeni yapıya yönelim toplumda yeni dengelerin ortaya 
çıkmasını sağlamış, belirtilen özelliklere sahip bir seçkinler grubu top-
lumda klasik usullerle seçkin olma yollarını tedricî bir biçimde kapatma-
ya başlamıştır. Kendilerini münevver sayan bu yeni seçkinlerle onların 
aydınlanmaya muhtaç gördükleri kitle arasındaki farklılık inanılmaz de-
recede artmıştır. Hıristiyan grupların batılılaşma sonrasında Müslüman-
lara göre toplumdaki rolleri daha hızlı ve olumlu bir değişikliğe uğramış-
tır ki bunda azınlıklar lehine dışarıdan yapılan maksatlı müdahalelerin 
önemli derecede tesiri olmuştur. Diğer taraftan batılılaşmaya karşı çıkan 
kitle ile seçkinler arasında birinci grubun dindarlık-dinsizlik, ikinci gru-
bun ise ilericilik-gericilik olarak gördükleri bir çatışma başlamıştır ki bu 
çatışma Osmanlı ve daha sonra Cumhuriyet dönemi Türk toplumunun 
uzun süre temel zihniyet problemi olma özelliğini taşıyacaktır.62 

Esasında daha başlangıçta modernleşme adı altında toplanan değiş-
melerin takip edeceği iki ana yol belirmişti. Birinci yol, Avrupa’ya iktisadi 
ve askeri üstünlüğü sağlayan teknolojiyi ve onun getirdiği teşkilatı ka-
bullenerek siyasi, kültürel ve sosyal değişmelere ikinci derecede önem 
vermekti. Kültürel, sosyal ve siyasi gelişmelerin, uzun bir süre içinde, 
kendiliğinden teknolojik değişmelere ayak uydurmaları tasarlanıyordu. 
İkinci yol, teknoloji ve teknolojinin bağlı olduğu maddi faktörleri bir yana 
bırakıp, Avrupa’nın siyasi teşkilatına, düşüncesine ve yaşayışına öncelik 
vererek bunları modernleşmenin ilk şartı yapmaktı. İşte Tanzimat’tan ev-
vel başlayan İslam Doğu ile Hıristiyan Batı arasında çekilen tercih sıkın-
tısı, Gülhane Hattı da, Jöntürk inkılâbı da, Türk’e ait her şeyi ikiye böle-
rek, alaturka ve alafranga iki Türk ve iki Türkiye doğuran bu tereddüdü 
kökünden söküp atamadı. Osmanlı İmparatorluğu’nun inhitat devrinde 
bu ikilik, Türk düşüncesinin en büyük meselesi ve Türk ruhunun en bü-
                                                           
62 Bu konu hakkında bkz. Peyami Safa, Türk İnkılâbına Bakışlar, Ötüken Neşriyat, 5. baskı, 
İstanbul, 1999. 
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yük işkencesi olmuştu. Türkiye’de bütün ıslahat hamleleri ve ona ket 
vuran bütün irtica hareketleri, bütün fikir ve politika mücadeleleri bu 
ayrılıktan doğmuştur.63 

Burada batılılaşma yanlılarının Batı’nın üstünlüğüne sebep olarak 
ilim ve fünûn’u görmeleri de Osmanlı-Türk düşüncesinde biyolojik ma-
teryalizmi doğurmuştur. Osmanlı devlet yönetiminde çok etkileri olmasa 
da bazı aydınların siyasî yapıyı da Batı esaslarına göre yeniden radikal 
bir şekilde düzenlemeye çalışmak istemeleri ve uluslararası ilişkilerde 
Batı ile bütünleşme arzusunu benimsemeleri, Batı kültürünün üstünlü-
ğü konusundaki yaklaşımı yerleştirmeye çalışılacaktır.64 

Bazı kesimlerde “terakkiyâtı cedîde” dönemin sihirli deyimi haline gel-
miş, zihniyet alanındaki bu değişimle birlikte sanattan edebiyata, giyim-
den mimariye kadar batılılaşma yanlısı bir değişme ve başkalaşma ya-
şanmıştır. Ahmed Midhat Efendi, Osmanlı toplumunda en çok kullanı-
lan kelimenin “alafranga” olduğunu belirtirken buna işaret etmektedir. 
Burada dikkat edilmesi gereken husus Batı yanlısı bu değişime olumlu 
bir değer atfedilmesidir. Nitekim bir süre sonra bir Osmanlı mizah dergi-
sinde biri alaturka, diğeri alafranga kıyafetli iki hanım arasındaki ko-
nuşma karikatür biçiminde verilirken birinci hanım diğerinin kıyafetini 
ahlâkî açıdan eleştirmekte, buna karşılık o da, “bu asr-ı terakkide asıl 
sen utan kıyafetinden” şeklinde bir cevap vermektedir.65 Burada kıyafet-
teki değişmenin terakkiye uyma biçimindeki bir değer kategorisi içinde 
sunulması son derece önemlidir. Nitekim bu yeni yaklaşım, bazı aydınlar 
arasında batılılaşmanın değil, onun ne ölçüde, hangi alanlarda gerçek-
leştirileceğinin tartışılmaya başlaması sonucunu doğurmuştu. 

Batılılaşmayı reddeden ve onun sosyal yapı içerisinde çok önemli so-
runlar yaratacağını ileri süren aydınlar da vardı. Bunlar siyaset alanında 
dinî gelenekçilikle siyasî liberalizmi beraber yürütmeye çalışmakla itham 
edildiler. Avrupa adet ve düşüncelerinin taklitçileri tarafından bunlar, 
getirilmek istenen yeni seçkinciliğe uymayan kişiler olarak değerlendiri-
len Yeni Osmanlılardı. Batılılar onlara Jön Türkler diyordu. İslâmî siyasî 
değerlerle Batı tipi yönetim biçimlerini telife çalışan Yeni Osmanlılar, 
Tanzimat adamlarına karşı ileri sürdükleri itirazlardan biri de bunların 
Tanzimat’tan sonra şeriat dışında kanunlar yapmaya teşebbüs etmiş ol-
masıdır.66 
                                                           
63 Emel Poyraz, “Tanzimat’tan Önce Osmanlı Modernleşmesi”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 189, s. 140-141, Kasım-Aralık 2010. 
64 Şerif Mardin, “Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma”, Türkiye’de Siyaset: Süreklilik ve De-
ğişim…, s. 45-77. 
65 Şükrü Hanioğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Zihniyet, Siyaset ve Tarih…, s. 53.den aktar-
ma Hayâl, nr. 157, 5 Haziran 1291 (18 Haziran 1875). 
66 Bu hususta Namık Kemal’de Ziya Paşa’da müttefiktir. Hıfzı Veldet, “Kanunlaştırma Hare-
ketleri ve Tanzimat”, Tanzimat I…, s. 145. İhsan Sungu, “Tanzimat ve Yeni Osmanlılar”, 
Tanzimat I…, s. 800. 
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Günümüz Türk toplumunu tehdit eden çelişki ve gerginliklerde bu ta-
rihsel oluşumun katkı payı büyüktür. Orhan Türkdoğan’ın da belirttiği 
gibi, ulus-devlet sürecinin gerçekleşememesi, sadece ülkenin doğu ve 
güney-doğu aşiret yapısından ve gerilla savaşlarından kaynaklanmıyor, 
aynı zamanda elitist kadronun yönetime egemen olan milli kültüre veya 
halkın kültürüne yabancılaşmış, büyük ölçüde millilik kimliklerini yitir-
miş kozmopolit dünya görüşlerinden kaynaklanmaktadır. Bu kozmopolit 
devşirme zihniyetinden ötürü, Tanzimat süreciyle batılı değerler hiçbir 
kültür gümrüğüne tabi tutulmadan toplumumuza aktarılmaya çalışıl-
mış, hatta antropologların kargo-kültü olarak belirledikleri bir tarzda, ol-
duğu gibi Batıdan alınmış ve Türk toplumuna kabul ettirilmeye çalışıl-
mıştır. Yerlilik kimliğini yitirmiş veya hepten ona sahip bulunmayan bu 
kozmopolit aydınlar, sessiz yığınlar halinde duran Türk halkına (reaya), 
sürekli batı değerlerini, özellikle pozitivizmi, aşılamak suretiyle, kültürel 
çatışmayı hızlandırmışlardır.67 

Tanzimat Islahatlarına Karşı Yükselen Muhalefet 

Osmanlı Devleti’nin modernleşme çabaları ve bu modernleşme çaba-
larının sonuçları, köklü bir siyasal ve kurumsal geleneğe sahip İmpara-
torlukta, kozmopolit kesimlerce batının yönlendirmesiyle yapılan ve top-
lumsal yapıda gerçekleştirilmeye çalışılan radikal reformların kültürel ve 
siyasal alanda ciddi direnmelerle karşı karşıya gelmesi kaçınılmazdı. Bi-
lindiği gibi Türkiye’nin gerek Tanzimat’ta, gerekse Cumhuriyet devrinde-
ki önemli kanunlarından çoğu Batı mevzuatıdır ve Türkiye’ye Avrupa ka-
nunlarının modellik yaptığı tarihsel bir gerçekliktir. Esasında Osmanlı 
modernleşme veya batılılaşma tezi, Türk halkının kendi iradesi ve seçme 
hakkının bir ürünü değildir. Batıdan aktarılan yenilikler, marjinal kişile-
rin veya saraylıların kültürel iktibasını da yansıtır. Saraydan yönetildiği 
için de doğrudan veya tepeden inme bir değişme modelini ortaya koyar. 
Halkın yani reayanın özgür iradesi ve kararları dışlanmıştır.68 

Islahat hareketleri ile getirilmek istenilen yeniliklerin önünde en bü-
yük engel asker, ulema ve huzuru bozulmuş halkın Avrupa-i tarzdaki re-
formlara “gavur işi” diyerek karşı çıkmaları olarak görünüyordu. Şöyle 
ki, bu yöneticilerin giriştikleri ıslahat hareketleri, aslında askeri, siyasi 
ve kültürel bir modernleşme olduğu için daha başlangıçta, devletle top-
lumu, halli mümkün olmayan bir kültürel çelişkiye itmişti. İslam devlet 
felsefesine, teşkilatına ve akidelerine göre kurulmuş ve ordusunu da ona 
                                                           
67 Orhan Türkdoğan, “Osmanlı’da Kent Soylular ve Atıf Sistemleri”, Türk Dünyası Araştır-
maları Dergisi, Yıl: 32, Cilt: 95, Sayı: 189, s. 36, Kasım-Aralık 2010. 
68 Jön Türklerin gündeme gelmesiyle “yerlilik unsurları” belirmiş ve 1890’lardan itibaren de 
İslamcı, Türkçü ve batıcı akımlar Osmanlı kültür yaşantısında filizlenmeye başlamıştır. Ba-
tıcılar, genellikle Enderuni eğitimin yayılmacı etkisiyle, çoğu yabancılaşmış “yerli unsurlar-
dır.” Bu nedenle, marjinal gruplarla benzeşim içindedirler. Bkz. Orhan Türkdoğan, “Osman-
lı’da Kent Soylular ve Atıf Sistemleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, s. 32-33. 
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göre yetiştirmiş, kendine has, sosyal ve kültürel benliği olan Osmanlı 
toplumu, girişilen ıslahatın bunlardan tamamen farklı olan Avrupa mü-
esseseleri ve devlet felsefesi ile bağdaşması için, ister istemez bazı husu-
siyetlerinden fedakârlık yapmak zorunda kalacaktı. İslam toplulukların-
da devlet, toplumun siyasi ve manevi ifadesi ve dini emirlerin yerine geti-
rilmesine nezaret eden bir teşkilat olduğu için, Avrupa devletlerinden 
çok farklı bir benliğe sahipti. Bu benlik ve vazifeler icabı, İslam’da, devle-
ti toplumdan ayırmaya imkân olmadığı gibi, devlet adına cemiyetin veci-
belerini yerine getiren idareciler ve sultanlar da büyük saygı ve nüfuza 
sahiptiler. İslam’da temel prensip din olduğu için, halk ancak, dini vecibe-
leri yerine getirmediği hallerde, idarecilerin emirlerine uymayabilirlerdi.69 

Asıl sorun, Avrupa’dan alınan maddi usul ve müesseselerden ziyade, 
bu hareketin altında yatan düşünce ve gerekçe, yani Avrupa medeniyeti-
ni kendi medeniyetinden üstün görme idi. Bu arada sultan ve onun etra-
fında bulunan ıslahatçı idari sınıf, dine bağlı kaldıklarını, temel felsefesi 
“şer’i şerifi” yani yeniden ihya70 olduğunu söylüyorlardı. Buna mukabil 
yaptıkları ıslahatın devleti kurtaracağını samimiyetle ileri sürmekteydi-
ler. Bunlar, kendi görüşlerini kabul etmeyenleri cehaletle itham etmekle 
beraber, kendileri de giriştikleri ıslahatçılığın ve modernleşme stratejisi-
nin yanlış seçilmiş olmasından ileri gelen siyasi ve felsefi manasını anla-
yamamakla itham edileceklerdi. Ruhunda Avrupalılaşmayı ideal bir gaye 
edinen bu çeşit bir modernleşme anlayışının, kısa bir süre içinde kolay-
lıkla hal yoluna koyabilecekleri birtakım meseleleri bir yana bırakarak, 
ikinci derecede önemi olan konulara eğilmesi, toplum içinde kendi kül-
türüne yabancılaşma tehlikesini ortaya çıkaracaktı. Islahat veya mo-
dernleşmeyi üzerine alan devletin de, bunu başarabilmesi için merkezi 
idareyi yeteri kadar güçlü kılması gerekiyordu. İşte bundan dolayıdır ki 
ıslahat gayesiyle merkezi idareyi kuvvetlendirmek düşüncesi XIX. asırda, 
eskisiyle kabul edilemeyecek kadar farklı yeni bir merkeziyet sistemi or-
taya çıkarmıştır.71 

Sultan Abdülaziz 1867 yılında yapmış olduğu Avrupa seyahatinde 
gördükleri karşısında etkilenmiş, başta eğitim olmak üzere çeşitli alan-
lardaki icraatların ülkesinde de uygulanması zaruretine inanmıştı.72 
Tanzimat devrinde (1839-1877) yeni modern okullar açılarak eski med-
reseler yavaş yavaş ihmal edildi.73 Yabancı okullar ve bu arada 1868 yı-
                                                           
69 Kemal Karpat, “Türkler XIX. Asır: İlk Islahat Hareketleri ve Temelleri (1800-1839)”, İslam 
Ansiklopedisi, s. 343. 
70 Suna Kili-Şeref Gözübüyük, Sened-i İttifak’tan Günümüze Türk Anayasa Metinleri, Türki-
ye İş Bankası Kültür Yayınları, Yenilenmiş 3. Baskı, s. 11, İstanbul, Eylül 2006. 
71 Kemal Karpat, “Türkler XIX. Asır: İlk Islahat Hareketleri ve Temelleri (1800-1839)”, s. 344. 
72 Emel Engin, Mektebi Sultani’den Galatasaray Lisesi’ne, Giza Yayınları, s. 23, İstanbul, 2008. 
73 Milli eğitim reformu için bkz. Sadrettin Celal Antel, “Tanzimat Maarifi”, Tanzimat…, s. 
441-462. Medrese için bkz. M. Şerafettin Yaltkaya, “Tanzimat’tan Evvel ve Sonra Medrese-
ler”, Tanzimat…, s. 463-467. 
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lında İstanbul Fransız liseleri örneğinde Galatasaray Lisesi açıldı. Batı’-
nın özellikle Fransız edebiyat ve tiyatro eserleri adapte edilerek Türkiye’-
ye sokuldu; ayrıca fen kitapları ve dergileri de yayınlandı. Modern tarzda 
eğitim veren bu okullarda okuyanlar, daha sonra muhalefetin en önemli 
kesimini oluşturacaklardır. 

Modernleşme çalışmalarının kültürel alanda en önemli sonuçlarının 
eğitim sisteminde Batı tipi eğitim müesseseleri kurulması ile ortaya çık-
tığı söylenebilir.74 Nitekim bu kurumlar, Batı kültürünü eskiden olduğu 
gibi sınırlı seyahatlerle tanıyan az sayıdaki seçkinlerin yerine bu kültür 
değerleriyle donanmış bir seçkinler grubu yetiştirecektir. Bu grup Batı 
ile evvelce tanışanlardan çok daha kuvvetli bir biçimde kültür düzeyinde 
içselleştirme ile Batı’yı kendi toplumlarına mal etme arzusu taşımışlar-
dır. Toplumu bu şekilde algılama ve onu değiştirme isteği, bu seçkinler 
grubunu toplumsal gelişme ve değişmeyi bir çeşit ilericilik-gericilik mü-
cadelesi75 olarak kabule yöneltmiş ve Batılılaşma taraftarları bu nokta-
dan itibaren kuralları din tarafından belirlenen bir yapıda, yeni bir sos-
yal dengeyi kurabilmek için İslâmiyet’in toplumda oynadığı rolü ikinci 
plana düşürmeye çalışmıştır ki toplumdaki çatışmalar buradan kaynak-
lanmaktadır. Bu istek özellikle XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren 
Osmanlı aydınları nezdinde çok yoğun bir biyolojik materyalizm cereya-
nının yayılması sonucunu doğurmuştur. Bu sebeple bilhassa II. Abdül-
hamid döneminde bir yandan Batı tipi müesseseler kurulurken, öte yan-
dan bu merkezlerde yaygınlaşan biyolojik materyalizm cereyanına karşı 
tedbir alınmak istenmişse de, bu kurumlar, yaşadıkları düzenle değer 
çatışmasına giren ve içinden çıktıkları sosyal gerçekliğin tamamıyla dı-
şında bir diğer gerçekliği hayal eden fertler yetiştirme işlevi görerek ay-
dınların toplumdan yabancılaşmasının tohumlarını ekecektir. Diğer ta-
raftan Jön Türkler, ılımlı batılılaşma yanlıları gibi problemin esasını teş-
kil eden Batı bilim ve teknolojisinin İmparatorluğa naklini ya da Avrupa 
güçleriyle olumlu ilişkiler ve Avrupa dengesinin parçası olarak milletler-
arası ilişkilerde rol almayı arzulamanın ötesinde, Osmanlı dünyası için 
tamamen yabancı olan sosyal onay ve uzlaşma sağlanması oldukça zor 
yeni bir değerler sistemi kurmak isteyeceklerdir. Bu çerçevede Jön Türk-
lerin Batı tipi bir yönetim biçimi yani anayasa ve temsil kurumları iste-
meleri onların muhalefetinin yalnızca bir cephesini teşkil etmektedir. 
Bunlar aynı zamanda batı kaynaklarını Türkçeye tercüme etmişlerdi. 
Ahmed Rıza Bey, Brezilya’da olduğu gibi pozitivizmin şekillendirdiği bir 
                                                           
74 Ayrıntılar için bkz. Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1993’e), İstanbul, 
1993. Hasan Ali Koçer, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), İstan-
bul, 1991. 
75 Tarık Zafer Tunaya, İslamcılık Akımı adlı kitabında Kanun-i Esasi’nin yürürlüğe girmesiy-
le birlikte önemli bir düşünce akımı olarak kendini gösteren İslamcılık akımını, Türk siyasal 
hayatındaki yerini ayrıntılı bir şekilde incelemiştir. Bkz. Tarık Zafer Tunaya, İslamcılık Akı-
mı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Ekim 2003. 

115



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 26 

toplum arzuluyor ve ülke de şapka ile rahatlıkla dolaşılır bir hale gelme-
dikçe geri dönmemeyi düşünüyordu.76 

Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Her ne kadar bu makalede II. Abdülhamid dönemi incelenmediyse de, 
bu dönemde dahil yapılan reformlar ve devleti kurtarmaya yönelik alınan 
bütün tedbirler İmparatorluğun çöküşüne ve emperyalist devletler tara-
fından parçalanmasına engel olmak içindir. XIX. yüzyıl boyunca Avrupalı 
emperyalist devletlerin ve Rusya’nın yoğun saldırıları karşısında ayakta 
kalma mücadelesi veren Osmanlı Devleti yoğun bir şekilde modernleşme 
çabalarıyla meşguldür. Diğer taraftan, yukarıda anlatıldığı üzere özellikle 
Müslüman halktan kopuk ve Avrupa’nın yönlendirmelerine endeksli ya-
pılmak zorunda kalınan bazı reform girişimleri ise örtülü bir şekilde Os-
manlı’nın içini çürütmeye, ekonomisini çökertmeye ve sistemini bozmaya 
yönelik olmuştur. Bu durum, Avrupa devletlerinin yoğun saldırılarına 
maruz kalan Osmanlı Türkiye’si için, oldukça yıpratıcı ve zahmetli bir 
mücadelenin sahnelenmesiyle sonuçlanmıştır. 

Avrupalılar Osmanlı Devleti’ne yönelik yıkıcı planlarını bizzat hayata 
geçirdikleri gibi, İmparatorluğun tebaası olan gayrimüslim unsurları da 
bu saldırılarda birer koz olarak kullandılar. Bu ise ayakta kalma müca-
delesini hem içe, hem de dışa karşı yapılması mecburiyetini doğurdu. 
Artık eski gücünde olmayan Osmanlı Devleti, bir taraftan direniş savaşı 
verirken, diğer taraftan da birtakım reformlarla ülkenin modernleşmesi 
çabasını sürdürüyordu. Olumsuz etkisini hissettiren iç siyaset çekişme-
leriyle beraber Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda ayakta kalmayı başarabildi. 
Ekonomik çöküşün ve yönetim bozulmasının önüne geçerek, toplumsal 
ilerlemeyi sağlayacak bir yenileşme, batılılaşma girişimi olarak ortaya çı-
kan Tanzimat, Avrupalıların maksatlı yönlendirmeleriyle İmparatorluğun 
dağılma sürecini hızlandırmıştır. 1856’da Paris Antlaşması’yla Avrupa 
Birliği hukukunun garantisi altına giren Osmanlı Türkiye’si tavsiyeler 
doğrultusunda adli, idari, toplumsal ve iktisadi alanlarında gerekli hu-
kuksal düzenlemeleri yaparak sistemini Avrupa formatında yeniden dü-
zenlerken, Avrupalılar yönlendirmeleriyle kendi kültürel değerlerini be-
nimseterek yerli bağlılar da yetiştirmek istemekteydiler. Osmanlı mo-
dernleşme çalışmaları ve Osmanlı-Batı diyalogu da bu koşulların baskısı 
altında gelişmiştir. Bu durumu gören, Tanzimat’ın tanzimi olacak olan 
II. Abdülhamid’in olağanüstü çabalarıyla da ayakta kalma süresi uzadık-
ça sonraki nesillerin direniş gücü artacaktır. İşte bu direniş mücadelesi 
önemsenmesi ve ders alınması gereken bir mücadeledir. 

II. Abdülhamid, Tanzimat Devri ıslahatçılarının 1839’dan beri açtıkla-
rı yolda devam etmenin mümkün olmadığını, Tanzimatçıların çabaları-
                                                           
76 Ayrıntılar için bkz. Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, İletişim Yayınla-
rı, 8. baskı, s. 173-220, İstanbul, 2001. 
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nın ve ıslahat adı altında yapılanların ülkeyi siyasi bir kaosa, mali iflasa 
ve askeri felakete sürüklediğini görmüş ve politikalarını buna göre şekil-
lendirmişti.77 Bu noktada II. Abdülhamid’in yaptıkları hem II. Mah-
mud’un devamıydı, hem de Mustafa Kemal Atatürk’ün habercisiydi. 
Cumhuriyet döneminde hem siyasal hem de kültürel alanda gerçekleşti-
rilen ve hala da gerçekleştirilmeye çalışılan çağdaşlaşmayı doğru anla-
mak için Tanzimat sürecinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Şüphe-
siz Cumhuriyet döneminde çağdaşlaşmada gelinen noktada Osmanlı dö-
nemi aydınlarının ve bıraktıkları deneyimlerin önemi yadsınamaz. En 
azından bu modernleşme sonucunda yeni açılan modern okullarda eği-
tim almış Cumhuriyetin kurucularının, aynı zamanda Osmanlı devlet 
adamları, bürokratları ve aydınları oldukları unutulmamalıdır. Modern-
leşmenin bir boyutu olan eğitimin modernleşmesi ile yeni okullar açıla-
rak en azından eğitim alması gerekenlerin iyi eğitilmesi gerçekleştirilmiş-
tir. Aslında eğitim Osmanlı modernleşmesinin önemli bir boyutudur, 
proje Avrupalılar karşısında onları çok iyi tanıyan, dillerini çok iyi kulla-
nabilen, onlarla mücadele edebilecek yetişmiş insan yaratmaktır. Böyle-
ce, her ne pahasına olursa olsun Atatürk’ün de içinde olduğu iyi yetiş-
miş, vatansever bir neslin ortaya çıkması sağlanmıştır. 

Bilindiği gibi XIX. yüzyılın ortalarında Batı, sermaye birikimi sonucu 
tefecilik aşamasındadır. Bankalar ve bankerler, siyasal iktidarlara ve 
devlet yaşamına hâkimdirler, borç vermekte ve devlet gücüyle alacakları-
nı korumaktadırlar. Batı, aynı günümüzde olduğu gibi, iki yönlü bir poli-
tika izleyerek kendi içinde sosyal ve uygar, dışa karşı ise emperyalist, ya-
yılmacı ve himayecidir. Günümüzde globalleşme veya küreselleşme adı 
altında yapılanlar gibi, uygarlığı gelişmemiş ülkelere ve kıtalara yayma 
bahanesiyle buraları sömürgeleştirerek kendi çıkarları için kullanmakta 
ve ilerlemelerini önleyecek fakat geri kalmışlıklarını sürdürecek hukuki, 
iktisadi ve siyasi düzenlemelerle gerekli zemini yaratarak kalkınmalarını 
engellemektedir. Bazen bu ülkeleri ve halkları birbirine kırdırarak, kendi 
çıkarları doğrultusunda savaşa sokmakta, onlara silah satmakta ve içiş-
lerine karışmaktadırlar. Tarihi süreç içerisinde Batılılar kendilerini her 
zaman, barbar olarak niteledikleri geri kalmış ülkelere, sömürgelere 
“yardım” ve “medeniyet” götüren uygar insanlar olarak göstermişlerdir. 
Bu çerçevede ülkelerin parçalanması, insanların öldürülmesi hep uygar-
lık adınadır. Avrupa devletlerinin yoğun saldırılarına maruz kalan Os-
manlı Türkiye’si için bu durum oldukça yıpratıcı ve zahmetli olmuştur. 

Türkiye’de bugün yaşanan ümitsizliğin Türkler tarafından ilk defa ya-
şanmıyor olduğu tarihsel gerçeğinden hareketle, daha önce yaşanan bü-
tün baskı yöntemlerinin bugünküler ile birebir benzerlikler taşıdığını be-
                                                           
77 Bu dönem siyasi gelişmeler ve Cumhuriyete giden yol için bkz. Mustafa Özden, İkinci 
Meşrutiyetin İlanı Öncesi ve Sonrası, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 
2000. 
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lirtmek gerekir. Özellikle, Osmanlı’nın son yüzyılında yaşanan olayları 
okurken güncel iktisadi ve politik olayları okuyor hissine kapılmak 
mümkündür. 

Sözün özü modern anlamda III. Selim’le başlayan Türk modernleşme 
çabaları, II. Mahmud’la büyük bir ivme kazanarak Tanzimat Dönemi’nde 
devam etmiş ve II. Abdülhamid döneminde zirveye ulaşmıştır. Başta as-
keri, siyasi, idari, hukuki ve eğitim alanında yapılan modernleşme çalış-
malarıyla Cumhuriyetin tarihi zemini ve siyasi altyapı taşları çok büyük 
fedakârlıklarla döşenmiştir. Modern Avrupa ülkeleriyle rekabet edebile-
cek sistemi oluşturmaya yönelik yapılan bu modernleşme hamlelerinin 
hiç de boşa gitmediği, kademe kademe Cumhuriyetin alt yapısının hazır-
landığı görülmektedir. Bu durum yaygın olarak Türk toplumuna empoze 
edilen ve Osmanlıyı karalayan kampanyaların iddialarını çürütmektedir. 
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SULTAN ABDÜLMECİD’İN 
CEZAYİR-İ BAHR-İ SEFÎD (AKDENİZ ADALARI) GEZİSİ 

(1 HAZİRAN 1850 - 24 HAZİRAN 1850) 

Yrd. Doç. Dr. Yunus ÖZGER* 

Öz 

Sultan Abdülmecid, Osmanlı modernleşmesinin öncü padişahlarından 

biridir. Başta Tanzimat ve Islahat Fermanları olmak üzere, sosyal, siya-

sal, idari ve ekonomik alanda birçok yeni düzenleme o’nun zamanında 

yapıldı. Halkla temasa çok büyük önem verdi. Yapılan reformların halk 

üzerindeki etkisini görmek için, babası II. Mahmud’un başlattığı yurt gezi-

leri geleneğini sürdürdü. Sultan Abdülmecid, birbirinden farklı zamanlar-

da üç ayrı geziye çıktı. 

Bu çalışmada Haziran 1850’de bazı Akdeniz adalarına yapılan üçün-

cü gezisi incelendi. Halkın yaşayışını yerinde görmek amacıyla yapılan 

geziye şehzade Abdülaziz ve Murat Efendiler de katıldı. Taif adlı vapurla 

1 Haziran 1850’de İstanbul’dan hareket edilerek başlayan gezi yirmi 

dört gün sürdü. Bu süre zarfında padişah, Limni, Girit, Rodos, Sakız, 

Bozcaada, Gelibolu ve İzmir’de çeşitli temaslarda bulundu. Buraların yö-

netici ve ileri gelenleriyle görüştü, onları çeşitli rütbe ve nişanlarla ödül-

lendirdi. Halkın şikâyetlerini dinledi, taleplerini karşıladı. 

Anahtar kelimeler: Sultan Abdülmecid, Seyahat, Akdeniz Adaları, 

1850 Yılı Gezisi. 

Abstract 

Sultan Abdulmecid’s Travel to Cezayir-i Bahr-i Sefid 

(Mediterrenean Islands) (1 June 1850 - 24 June 1850) 

Abdülmecid was one of the leading sultans of the Ottoman moderni-

zation. Many social, political and economical regulations, especially the 
                                                           
* Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Firmans of Tanzimat (Regulations) and Islahat (Reforms), were made in 

his reign. Sultan Abdülmecid gave a great importance to contact with the 

people. In order to observe impacts of the reforms on the people, he travel-

led to different parts of the state, a tradition initiated by his father Mah-

mud II. Sultan Abdülmecid attended three different travels. 

In this article, Sultan Abdülmecid’s third travel, the travel to the Medi-

terranean Islands, was studied. He travelled to observe situation and living 

of people in their environment and he was accompanied by Heir Prince Ab-

dülaziz and Murat Efendi. The travel began on June 1, 1850 in Istanbul 

and was made with a steamboat named Taif. The travel continued twenty-

four days and the Sultan visited Limni, Girit, Rodos, Sakız, Bozcaada, Geli-

bolu and İzmir. Abdülmecid interviewed with the administrators and nota-

bles of these places and he awarded them with different ranks and orders. 

He listened to complaints of people and responded their expectations. 

Key words: Sultan Abdülmecid, Travel, Mediterranean Islands, Tra-

vel of 1850. 

Giriş 

Sultan Abdülmecid, içte ve dışta çok ciddi sıkıntıların yaşandığı bir 
dönemde Osmanlı tahtına çıkmıştı. Babası II. Mahmud zamanında baş-
layan Mısır meselesi, Nizip yenilgisiyle yeni bir hâl almış, Kaptan-ı Derya 
Ahmed Paşa Osmanlı donanmasını Mehmed Ali Paşa’ya teslim etmişti.1 
Omuzlarına böylesi problemleri çözme sorumluluğu yüklenen Abdülme-
cid, şehzadeliğinde aldığı eğitimle kendine güvenmekte ve problemlerin 
üstesinden gelebileceğini düşünmekteydi. 

Gerçekte II. Mahmud, kendi döneminde yaşanan sosyal ve siyasal ha-
diselerden edindiği tecrübeyle oğlunu padişahlığa çok iyi hazırlamıştı.2 
Klasik eğitimden farklı olarak, İtalyan Giuseppe Donizetti Paşa’dan mu-
siki ve piyano, Mihalyo Lattas’dan askerlik dersi ve Rum Nikolaus Aris-
tarkhis ve Safvet Efendi (Paşa)den Fransızca öğrenmesini sağlamış ve 
adeta Batılı bir prens gibi yetiştirmişti.3 

Abdülmecid, cülusunu takiben Tanzimat Fermanı’nı ilan ederek mo-
dernleşme alanında yeni bir dönemi aralayarak işe başladı. Askerlik sis-
temini değiştirdi. Mısır sorununu hallederek, Osmanlı donanmasını 
Mehmed Ali Paşa elinden geri aldı. Macar mültecileri meselesinde takip 
ettiği politika ile Avrupa’da takdir topladı.4 
                                                           
1 Ahmed Hamid Ongunsu, “Abdülmecid”, İslam Ansiklopedisi (İ.A), I, s. 92, İstanbul, 1978. 
2 II. Mahmud döneminde Anadolu ve Rumeli’de yaşanan sosyal ve ekonomik hadiseler ve 
genel durum için bkz. Özcan Mert, “II. Mahmut Devrinde Anadolu ve Rumeli’nin Sosyal ve 
Ekonomik Durumu (1808-1839)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 18, s. 33-73, İs-
tanbul, Haziran 1982. 
3 Necdet Sakaoğlu-Nuri Akbayar, Avrupalılaşmanın Yol Haritası ve Sultan Abdülmecid, s. 16, 
İstanbul, 2001. 
4 Mehmed Memduh, Mir’ât-ı Şu’ûnât, s. 7-8, İzmir, 1328. 
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Siyasi alanda olduğu gibi idari, ekonomik ve sosyal sahalarda birçok 
başarıya ve yeniliğe imza attı. Annesi Bezm-i Alem Valide Sultan adına 
Dolmabahçe Sarayı yakınındaki meşhur camiyi inşa ettirdiği gibi, başta 
İstanbul olmak üzere ülkenin pek çok yerinde imar faaliyetlerinde bu-
lundu.5 Seleflerinden farklı bir kişilik sergileyen genç hükümdar, Avrupa 
kamuoyunu basından takip ediyor, okuduğunu anlayabilecek kadar 
Fransızca biliyor6, İngiliz elçisi Canning’in İstanbul’da düzenlediği baloya 
katılıyor7, Kırım savaşı esnasında İstanbul’da bulunan prens Napolyon’u 
sefarethaneye giderek ziyaret ediyor8, 1848’de Napolyon’un karşısına 
cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan ancak kazanamayan meşhur Fransız 
politikacı ve yazar Lamartine’i İstanbul’da bir bağ evinde kabul ediyor9 
ve hususi tabibi Avusturyalı Dr. Spitzer’i Fransızca selamlayabiliyordu.10 

Başa geçtiği dönemin hassasiyetinin farkında olan Sultan Abdülme-
cid, yapılan icraatları yerinde görmek, halkı bilgilendirmek, onların sevgi 
ve bağlılığını artırmak için ara sıra kısa yurt gezilerine çıkma ihtiyacı 
hissetti. 

Bu durum, Osmanlı padişahları açısından oldukça yeni ve önemli bir 
gelişmeydi. Daha önce sefer haricinde başkentin dışına çıkmayan hü-
kümdarlar, Sultan II. Mahmud’la beraber seyahat geleneğini başlatmış-
lardı.11 Şehzadeliğinde babasının seyahatlerine katılarak tecrübe edinen 
Abdülmecid, hükümdar olunca bu geleneği artırarak devam ettirdi ve 
farklı zamanlarda muhtelif yurt gezileri düzenledi.12 

I- Sultan Abdülmecid’in Memleket Gezileri 

Padişah olduktan sonra işleri yoluna koyan Sultan Abdülmecid, teba-
asının yaşayışını yerinde görmek, halkı denetlemek, halkın refah ve hu-
zurunu temin etmek gibi maksatlarla geniş çaplı üç geziye çıktı. Konu 
bütünlüğünün sağlanabilmesi amacıyla ilk iki gezisinden kısaca söz edil-
dikten sonra, bu çalışmanın konusu olan 1850 adalar seyahati detaylı 
olarak incelenecektir. 
                                                           
5 Tayyarzâde Ahmed Ata, Tarih-i Ata, IV-V, s. 20-22, İstanbul, 1880. 
6 Cevdet Küçük, “Abdülmecid”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), I, s. 259, İstanbul, 
1998. 
7 Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir I-II, Yayınlayan: Cavid Baysun, s. 62, Ankara, 1986. 
8 Hayreddin, Vesâik-i Tarihiye ve Siyasiye Tetebbuâtı, Birinci Kitap, s. 13, İstanbul, 1326. 
9 Hıfzı Topuz, Abdülmecid İmparatorluk Çökerken Sarayda 22 Yıl, s. 92, İstanbul, 2009. 
10 Ahmed Refik Altınay, “Sultan Abdülmecid Han’ın Sarayında (Doktor Spitzer’in Hatıratı), 
Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, cüz 34, s. 610, 1 Teşrin-i evvel 1331. 
11 Abdülkadir Özcan, “II. Mahmud’un Memleket Gezileri”, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Ar-
mağan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, s. 361-371, İstan-
bul, 1991. 
12 II. Mahmud, oğlu Abdülmecid’i Gemlik-İzmit ve ikinci İzmit ziyaretlerine götürerek tecrü-
be kazanmasını sağlamıştı. Ayrıntılı bilgi için bkz. Şerif Korkmaz, “Sultan Abdülmecid’in İlk 
Memleket Gezisi (26 Mayıs-12 Haziran 1844)”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Sayı: 25/Bahar 2009, s. 82, Ankara, 2011. 
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a- 1844 Yılı Gezisi 

Padişah, ilk yurt gezisine 26 Mayıs 1844’te başladı ve İzmit, Bursa, 
Çanakkale, Midilli ve Gelibolu’yu ziyaret ederek 12 Haziran 1844’te İs-
tanbul’a döndü. Başlangıçta İzmir’in de ziyaret edilmesi düşünüldüyse 
de uzaklığı nedeniyle vazgeçildi.13 

Vak’a-nüvis Ahmed Lütfi Efendi, padişahın birçok icraat yaptıktan 
sonra merkeze yakın bazı mahalleri görmek ve askeri mevkileri denetle-
mek amacıyla ilk gezisine çıktığını ifade eder.14 Eser-i Cedîd adlı vapurla 
İstanbul’dan hareket eden padişahın bu seyahati, dönemin resmî ve yarı 
resmî nitelikli gazetelerinde genişçe yer aldı. Takvim-i Vekâyi gezinin 
amacını “…sekene-i bilâdın her yüzden husûl-ı esbâb-ı asâyiş ve raha-
tı…” cümleleriyle duyurdu. Bursa’da bulunan ilk Osmanlı padişahlarının 
türbelerini ziyaret ve İzmit civarında inşa edilmiş olan çuha fabrikasında 
incelemeler yapmak fikri, gezinin diğer amaçları olarak gösterildi. Benzer 
ifadeler Ceride-i Havadis’te de yer aldı.15 

Vapurun baş kısmına yerleştirilen musıka-yı hümâyûnun çaldığı eser-
ler eşliğinde kendisini karşılayan coşkulu kalabalığı selamlayarak İzmit’e 
ulaştı.16 Geceyi istirahatla geçirip, sabah erkenden çuha fabrikasını ziya-
retle temaslarına başladı. Ardından Mudanya, Bursa, Çanakkale, Midilli 
ve Gelibolu’da incelemelerde bulunduktan sonra İstanbul’a geri döndü.17 

Seyahat nedeniyle ziyaret edilen yerlerde büyük bir heyecan ve telaş 
yaşandı, çeşitli hazırlıklar yapıldı. Midilli’de medfun sahabe mezarlarının 
tamiri gibi birçok tamirat ve tadilat işleri gerçekleştirildi.18 Yine Midilli’de 
zeytincilikle geçimlerini sağlayan çiftçiler, içine düştükleri ekonomik sı-
kıntıyı padişaha arz edebilme imkânı bularak, devletin kendilerine borç 
para vermesini talep ettiler. Padişah, halkın taleplerini dikkate alarak çö-
zülmesi için gerekli emirleri verdi ve sonra da bunların takipçisi oldu.19 
                                                           
13 BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), Cevdet Saray, nr. 4091, 8 Cemâziyelevvel 1260/26 
Mayıs 1844 tarihli yazışma. 
14 Ahmed Lütfi Efendi, Vak’a-nüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi, Yay. Haz. Yücel Demirel, 6-7-
8, s. 1153, İstanbul, 1999. 
15 Gazete meseleyi, “…taraf-ı eşref-i padişahânelerine emânet-i ilahiye olan fukarâ-yı reayâ-
nın asâyiş u hâl… vapur ile geşt ü güzârı mümkün olan bazı mahalleri seyr ile ahvâl-ı bilâda 
nazar ve oradaki fukarâ-yı ibâdı dahi itlâf-ı şahânelerine mazhar buyurmak emeliyle teberrü-
ken evvelâ ecdâd-ı azâmlarından birkaç selâtininin … kabr-i cennet makarrları bulunan Buru-
sa’yı seyr u temâşâya kasd u niyyet…” cümleleriyle, okuyucusuna duyurdu. Bkz. Ceride-i 
Havadis, sayı 183, (8 Cemâziyelevvel 1260/26 Mayıs 1844); Takvim-i Vekâyi, sayı 281, (6 
Cemâziyelahir 1260/23 Haziran 1844). 
16 BOA, İ.MSM (İrade Mesâil-i Mühimme), nr. 88/2488, 8 Cemâziyelevvel 1260/26 Mayıs 
1844 tarihli yazışma; Takvim-i Vekâyi, sayı 281, (6 Cemâziyelahir 1260/23 Haziran 1844). 
17 Takvim-i Vekâyi, sayı 281, (6 Cemâziyelahir 1260/23 Haziran 1844); Ceride-i Havadis, 
sayı 185, (27 Cemâziyelahir 1260/14 Temmuz 1844). 
18 BOA, Cevdet Evkaf (C.E), nr. 25449, 28 Recep 1260/13 Ağustos 1844 tarihli yazışma. 
19 Zeytincilik yapan Midilli halkının devletten istediği borç para, gezi sonrası Meclis-i Vüke-
lâ tarafından görüşüldü ve nizamnamelere aykırı olmasına rağmen başka bir ara formül bu-
lunarak çiftçilere faizsiz borç para verilmesi kararı çıkartıldı. Ayrıntılı bilgi için bkz. BOA, 
Cevdet Maliye, nr. 2958, 17 Cemâziyelahir 1260/4 Temmuz 1844 tarihli yazışma. 
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Padişahı şehirlerinde ağırlamış olmanın sevincini yaşayan Bursa mü-
şiri Salih Paşa gibi bazı yerel idareciler, memnuniyetlerini İstanbul’a 
gönderdikleri tahriratlarla ifade etmeye çalıştılar. Kendilerine verilen 
atiyyelerden dolayı şükranlarını dile getirdiler.20 

Ziyaret edilen mahaller, sultanın varlığıyla sevinç ve mutluluk yaşar-
ken; İstanbullular padişahsız geçen günleri cansız bir beden olarak nite-
lendirdiler. Dönüşü anısına yazdığı manzumede Rumeli defterdarı Ziver 
Efendi, 

Cism-i bî-can gibi olmuşdı bu belde güya 
Makdem-i şâh-ı cihan kıldı yeniden ihya 

dizeleriyle durumu tasvir etmişti. Hacegân-ı divân-ı hümâyun mensubu 
Recâizâde Şefîk Bey Efendi ise, 

Bu sene fasl-ı bahar oldu bize vakt-ı hazân 
Hiç şenlikden eser kalmadı bî-riyb u gümân 

dizeleriyle padişahın yokluğunda duyulan hüznü dile getirmişti.21 

b- 1846 Yılı Rumeli Gezisi 

Sultan Abdülmecid, halkla doğrudan temas, yerel sorunların tespit 
edilerek çözülmesi, toplu çiçek aşısı uygulaması bakımından bir ilk özel-
liği taşıyan ikinci gezisini 1846 ilkbaharında Rumeli’ye yaptı.22 

Rumeli gezisinin amacını Takvim-i Vekâyi “…teftiş-i ahvâl-i teb’a ve 
teferrüc-i kulûb-i sekene” cümleleriyle izah etti. Haberin devamında hal-
kın emniyet ve asayişini temin etmek isteyen padişahın, kendi rahat ve 
huzurunu terk ettiği yorumuna yer verildi. Alınan karar doğrultusunda 
seyahate katılacak devlet adamları başta olmak üzere, herkesin hazırlığı-
nı yapması istendi. Ardından teşrifat memurları işe koyuldu.23 Bu bağ-
lamda birtakım yeni atamalar yapıldı, gezi boyunca padişaha eşlik etme-
si amacıyla süvarilerden oluşan bir maiyet bölüğü teşkil edildi. Bunlar 
için Macaristan’dan iyi cins atlar satın alındı.24 

Halkın herhangi bir sıkıntıya düşmesini istemeyen padişah, ahali ve 
reayaya hiçbir güna bâr u sıklet vukua getürülmemek emrini vererek, ko-
                                                           
20 BOA, İ.DH. (İrâde Dâhiliye), nr. 19 Cemâziyelevvel 1260/6 Haziran 1844 tarihli Hüdaven-
digar Eyaleti Müşiri Mehmed Salih Paşa’nın teşekkürünü havi arzı. 
21 Ceride-i Havadis, sayı 185, (27 Cemâziyelahir 1260/14 Temmuz 1844). 
22 Padişahın Rumeli gezisiyle ilgili olarak, Seyahatnâme-i Hümâyûn adlı 32 sayfalık bir eser 
kaleme alınmış olup, yazarı ve basım yılı belirtilmemiştir. Söz konusu eser kaynaklı olarak 
daha önce Necdet Sakaoğlu tarafından kısa bir çalışma kaleme alınmıştır. Yine aynı konuyla 
ilgili olarak Seyahatnâme ve bazı arşiv belgeleri kullanılarak Mehmed Mercan tarafından 
başka bir çalışma daha yapılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Necdet Sakaoğlu, “Sultan Abdül-
mecid’in Rumeli Seyahati”, Toplumsal Tarih Dergisi, sayı 145, Ocak 2006, ss. 30-34; Meh-
med Mercan, “Sultan Abdülmecid’in Rumeli Gezisi Hakkında Bazı Tespitler”, Ege Üniversite-
si Tarih İncelemeleri Dergisi, XXIV/I, ss. 81-100, Temmuz, 2009. 
23 Takvim-i Vekâyi, sayı 298, (25 Safer 1262/22 Şubat 1846). 
24 BOA.İ.DH., nr. 143/7386, Belge 1, 21 Rebiyyülahir 1262/18 Nisan 1846 tarihli yazışma. 
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naklayacağı yerlerde yaşayan insanlara maddi bir külfet yüklenmemesi-
ni istedi. Bu nedenle teşrif edilecek mahallerde sarf edilecek her türlü yi-
yecek, içecek ve sair masraflardan hiç birisinin halka yansıtılmamasına 
dikkat edildi.25 Güzergâh, menzillere ayrıldı ve saray mutfağından bura-
lara malzeme taşınarak ihtiyaçlar giderildi.26 

Padişahı daha iyi ağırlamak isteyen yerel yöneticiler, bu defa da bü-
yük telaşa kapıldılar. Şehirlerinde gözle görülür hareketlilik yaşandı, bo-
zuk olan yol ve köprüler tamir ve tesviye edildi.27 Daha önce Sultan II. 
Mahmud’un ziyareti sırasında yapılması emredilen tesisler, yeni padişah 
tarafından görülmek istenebileceği düşüncesiyle tefriş edildi, yolları dü-
zeltildi.28 Seyahatin son durağı olan Varna’da padişahın ikamet edeceği 
sarayda yapılan tadilatın masrafı, iki ayrı deftere kaydedildi ve masrafla-
rı emval sandıklarından ödendi.29 

Tüm bu hazırlıklar sonrasında 6 Mayıs 1846’da Çırağan Sarayı’ndan 
Topkapı’ya geçen padişah, büyük bir törenle yolculuğuna başladı ve 
Ayestefanos’ta büyük bir ziyafet verdi.30 Geziye katılamayacak olan dev-
let adamları, padişahla vedalaşarak İstanbul’a dönerken, padişah ve ma-
iyetindeki 500 kişilik heyet 9 Mayıs cumartesi günü Büyükçekmece’ye 
doğru harekete geçti.31 Ardından sırasıyla Silivri, Çorlu, Burgaz, Kuleli, 
Edirne, Zağra-i atik, Karapınar, Kazanlık, Gabrova, Tırnova, Rusçuk, Si-
listre, Şumnu, Yassı Tepe merhale ve şehirlerini ziyaret ederek Varna’ya 
ulaştı. Buradaki temaslarını da tamamlayıp 40 gün süren gezinin so-
nunda Eser-i Cedid adlı vapurla 14 Haziran 1846’da İstanbul’a geri dön-
dü.32 

Resmi törenlerle İstanbul’a dönen padişahın Rumeli seyahati, içte ve 
dışta büyük yankılar meydana getirdi. İstanbul Ermeni patriğinin has-
be’l-ubudiyye teşekkürlerini arz için padişaha sunduğu takrir, Sultan 
Abdülmecid tarafından memnuniyetle karşılandı.33 Batılı devletlerin İs-
                                                           
25 Bu hususta verilen emirde “…teşrif-i âli buyurulacak mahallerin kâfesinde me’külât masa-
rifiyle sair mecmû’-ı masarifat taraf-ı eşref-i hazret-i şehinşâhiden inayet ve ihsân buyurulaca-
ğı…” belirtildi. Bkz. BOA, İ.MSM, nr. 88/2497, 27 Muharrem 1262/25 Ocak 1846 tarihli 
tahrirat. 
26 BOA, Cevdet Saray (C.S), nr. 1539, mutfak malzemelerinin nakil defteri, s. 1. 
27 BOA, İ.MSM, nr. 88/2514, 28 Cemâziyelevvel 1262/24 Mayıs 1846 tarihli irade-i seniyye 
metni. 
28 BOA, A.MKT (Sadâret Mektûbi Kalemi), nr. 46/20, 21 Receb 1262/15 Temmuz 1846 ta-
rihli belge. 
29 BOA, C.S, nr. 7785, 5 Rebiyyülevvel 1262/3 Mart 1846 tarihli Varna kaymakamlığına 
gönderilen tahrirat. 
30 BOA, C.S, nr. 507, 8 Cemâziyelevvel 1262/4 Mayıs 1846 tarihli matbah-ı amire malzeme-
lerini gösterir defter parçası. 
31 Mercan, “Sultan Abdülmecid’in Rumeli Gezisi Hakkında Bazı Tespitler”, s. 87. 
32 Gezinin tüm merhaleleri için bkz. Seyahatnâme-i Hümâyûn, s. 6-30. 
33 BOA, İ.HR (İrâde Hariciye), nr. 35/1617, 29 Cemâziyelahir 1262/24 Haziran 1846 tarihli 
irade-i hariciye metni. 
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tanbul’da ikamet eden büyük, küçük ve orta elçileri dönüşünden dolayı 
tebrik ziyareti talebinde bulundular. Saray ve hükümet, devletlerarası 
ilişkilerde politik bir etki yapacağı düşüncesiyle bu talebi sevinçle karşı-
ladı ve geciktirmeden görüşme gününü belirledi. Bunun sıradan bir elçi 
kabulü olmadığını ifade eden padişah, dış işleri bakanı, ser-asker, kapu-
dan paşa ve diğer ricalin de toplantıda hazır olmasını istedi.34 

Sultan Abdülmecid, tecrübe ettiği bu iki gezi sonrasında üçüncü gezi-
sini 1850 ilkbaharında Cezayir-i Bahr-i Sefid olarak adlandırılan Akde-
niz Adalarına gerçekleştirdi. 

c- Cezayir-i Bahr-i Sefid (Akdeniz Adaları) Gezisi 

Arapçada ada manasına gelen “cezire” kelimesinin çoğulu “Cezayir” 
olup, adalar demektir. Limni, Midilli ve Eğriboz gibi adaları başlangıçta 
ele geçiren Osmanlılar, Kanuni döneminde Rodos’u da fethedince Akde-
niz’deki hâkimiyetini genişletti ve yeni birtakım idari düzenlemeler yaptı. 
O zamana kadar Gelibolu sancak beyi veya derya beyleri tarafından ida-
re edilen donanmanın başına Barbaros Hayrettin Paşa getirildi. 1533 yı-
lında hem Kuzey Afrika’yı hem de Ege adalarını kapsayan Cezayir Bey-
lerbeyliği kuruldu. Hayrettin Paşa’nın ölümü sonrasında Kuzey Afrika’ya 
“Cezayir-i Garp”, Akdeniz adalarına “Cezayir-i Bahr-i Sefid” denilmeye 
başlandı.35 

Sultan Abdülmecid’in söz konusu adaları ziyaret ettiği dönem, dünya-
da ve Osmanlı coğrafyasında büyük sarsıntıların yaşandığı bir zaman di-
limiydi. Fransa’da 1848 ihtilalıyla ikinci cumhuriyet dönemi başlamış ve 
olaylar bir süre sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya ve Al-
manya’ya sıçramış, Avrupa’da birçok hükümdar tahtından uzaklaştırıl-
mıştı. Fransa’da Napolyon Bonapart’ın kardeşi Louis’in oğlu, Louis Na-
polyon cumhurbaşkanı seçilmiş, ancak amcasının izinden giderek 1852’-
de “III. Napolyon” unvanıyla imparatorluğunu ilan etmişti.36 

III. Napolyon, İtalya meselesinden dolayı Avusturya ile savaştığı esna-
da “Nationalite” yani kavmiyet meselesini ortaya atarak “bir hükümetin 
kendisini istemeyen bir kavmi terk etmesi lazım gelir” anlayışını getirmiş-
ti.37 

Dünyada bunlar yaşanırken, Osmanlı coğrafyasında daha önce Mo-
ra’da başlayan Yunan isyanı 1829’da bağımsız bir Yunanistan’ın kurul-
masıyla sonuçlanmış ve imparatorluğun diğer topraklarında Napol-
yon’un milliyet fikri doğrultusunda bir hareketlilik gözlenmekte ve bir 
müddet sonra da devletlerarası ittifakların yaşanacağı Kırım savaşı baş 
                                                           
34 BOA, İ.HR, nr. 35/1613, 26 Cemâziyelahir 1262/21 Haziran 1846 tarihli irade-i seniyye 
metni. 
35 Mahmud H. Şakiroğlu, “Cezâyir-i Bahr-i Sefîd”, DİA., VII, s. 500, İstanbul, 1993. 
36 Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1994), s. 124, İstanbul, 1995. 
37 Ahmed Cevdet Paşa, Ma’rûzât, Yay. Haz. Yusuf Halaçoğlu, s. 42, İstanbul, 1980. 
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göstermek üzereydi. Daha öncesinde Tanzimat’ın ilanına karşı Suriye’de, 
Lübnan’da ve Girit’te isyanlar çıkmıştı. 

Sultan Abdülmecid, işte böyle bir fikri atmosferde 1850 yaz başında 
bölgede yaşayan halkın durumunu bizzat yerinde görerek incelemek ve 
ihtiyaçları tespit ederek yapılması gerekenleri belirlemek için bu defa Ak-
deniz Adalarını seyahate çıktı.38 

Eski Edirne mal müdürü Abdünnafi Efendi, padişaha takdim ettiği 
manzumesinde gezinin amacını şu dizeyle ifade etmişti.39 

İşte bu def’a dahi bazı cezâir-i hıttasın 
Seyr içün bahr-i sefîde oldu azm u şevketi 

Sultanın Akdeniz adalarını gezme kararı, yakın zamanda Osmanlı’dan 
koparak bağımsız bir devlet olan ve Akdeniz adalarını kendisine bağlama 
politikası güden yeni komşu Yunanistan tarafından da yakından takip 
edildi. Dönemin Atina maslahatgüzarı Osman Efendi, gezinin Yunanis-
tan’a yakın bir alana gerçekleştirilecek olması hasebiyle Yunan kralının 
padişahı tebrik etmek düşüncesinde olduğunu hükümete bildirdi. Bu 
meyanda krallık mabeyn müdürü Atina’daki Osmanlı elçilik binasını zi-
yaret etti ve kralın bir devlet adamını görevlendirerek, Osmanlı padişahı-
nı tebrik etmek düşüncesinde olduğunu söyledi. Ancak Mabeyn müdürü 
bir süre sonra, savaş gemilerinin tamiratta olması nedeniyle bu düşün-
cenin fiiliyata geçirilemeyeceğini üzülerek iletmek zorunda kaldı.40 Yu-
nan hükümetinin İstanbul’daki maslahatgüzarı da aynı ifadeleri Bâb-ı 
âli’ye iletti ve kral adına samimiyet göstergesi olarak üç adet büyük kor-
don nişanı takdim etti. Kralın davranışını niyyet-i dostane olarak kabul 
eden Osmanlı hükümdarı, Atina maslahatgüzarına cevap olarak mem-
nuniyeti havi bir yazı göndermesini emretti.41 

Diğer seyahatlerde olduğu gibi Takvim-i Vekâyi bu geziye de genişçe 
yer ayırdı. Seyahati ayrıntılarıyla okuyucusuna aktaran gazete, padişa-
hın herhangi bir ayrım gözetmeyerek, tebaasının mutluluk ve huzuru 
için gayret sarf ettiğinden ve bunun halk nezdinde gün gibi aşikâr oldu-
ğundan söz etti. Meseleyi halkla temas sağlamak biçiminde değerlendir-
di.42 Dönemin Vak’a-nüvisi Ahmed Lütfi Efendi ise gezinin maksadını 
                                                           
38 Ahmed Lütfi Efendi, Vak’a-nüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi, IX, Yayınlayan: Münir Aktepe, 
s. 30, İstanbul, 1984. 
39 Ceride-i Havadis, sayı 490, (21 Şaban 1266/2 Temmuz 1850). 
40 Mabeyn müdürü, durumu “bir kıt’a sefinesi limanda hazır ve amade bulunmaması” cüm-
lesiyle izah etmiştir. Bkz. BOA, İ.DH, nr. 216/12714, 10 Şaban 1266/21 Haziran 1850 ta-
rihli İrade-i seniyye metni. 
41 BOA, İ.DH, nr. 216/12714, 10 Şaban 1266/21 Haziran 1850 tarihli İrade-i seniyye metni. 
42 Gazete geziyle ilgili haberi “…bu kere dahi memâlik-i mahrûsa-ı şâhânelerinden bahr-i se-
fîdde kâin bazı cezâirde mutavattın ibadullahın bizzat müşâhâde-i ahvâllerine rağbet-i seniy-
ye-i hilâfetpenâhîleri şâyân buyurulmuş…” biçiminde duyurdu. Bkz. Takvim-i Vekâyi, sayı 
426, (8 Şaban 1266/19 Haziran 1850); Cerîde-i Havadis, sayı 486, (23 Receb 1266/4 Hazi-
ran 1850). 
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“...hazret-i pâdişâhi Bahr-i sefîd tarafında kâin ba’zı Cezâyir ahâlisinin 
ahvâl-ı hâzırâlarını bi’z-zât rü’yet ve tahkîk ve seyâhat buyurulacak ma-
hâllerin muhtâc olduğu usûl ve tedâbir-i lâzimeyi tedkîk niyet-i adliyesiy-
le…” ifadeleriyle eserinde işledi.43 

Sultan Abdülmecid’in geziye kardeşi şehzâde Abdülaziz ve büyük oğlu 
Mehmed Murad (V. Murat) Efendileri de götürmesi, İstanbul’da birtakım 
yersiz dedikodulara sebep oldu. Seyahat esnasında padişahın yanında 
olan hususi doktoru Spitzer, hükümdarın bu tartışmalardan duyduğu 
rahatsızlığı kendisiyle paylaştığını hatıratında ifade etti. Dr. Spitzer, ne-
şesiz ve kederli gördüm dediği padişahın, kendisine söylediklerini hatıra-
tında şu şekilde anlatır: 

“…denize açıldıkça, kalbim teheyyüc ediyor. Herkes öyle zanneyliyor 

ki, ben kardeşimi korkumdan ve kendisine pek ziyade mütemayil 

olan halk arasında yalnız bırakmak istemediğimden beraber götürü-

yorum. Hâlbuki hakikati iyi bilmiyorlar. Bu çocuk ele avuca sığmaz, 

onu göz önünde bulundurmayı daha muvafık buluyorum. Seyahat ta-

savvurunda olduğumu haber alır almaz, hiddetinden titreyerek yanı-

ma geldi, kendisini böyle ebediyen mahbus mu tutacağımı sual etti. 

Kendi de dünya yüzü görmek müstakbel tebaasını tanımak ve onlara 

görünmek istediğini söyledi. Bu cüretkârane sözler başka devrede, 

başka kardeşe karşı tehlikeli olurdu. Fakat ben kendisine acıdım. 

Mümkün olduğu kadar muhabbetini kazanmak, benim ektiğim veya 

elde etmeğe çalıştığım menafi bilâhere mahvetmemesi içün onu asr-ı 

hazar efkârına vâkıf fikriyle yanıma aldım. Öyle hissediyorum ki, 

hiçbir lütuf onu memnun etmiyor…”44 

Sultan Abdülmecid söylentilere kulak asmadan yapılması gereken ha-
zırlıkların tamamlanmasını istedikten sonra, Kaptan Paşayı da birkaç 
gün öncesinden donanma ile Akdeniz’e gönderdi.45 

A- İstanbul’dan Hareket ve Gezinin Durak Yerleri 

Yapılan hazırlıklar sonrasında 20 Receb 1266/1 Haziran 1850 cu-
martesi günü padişah Abdülmecid ve maiyeti Çırağan sahil sarayı önün-
de hazır bekleyen Taif adlı vapura binerek yolculuğa başladılar. Hareket 
öncesinde sadrazam, şeyhülislam ve bakanlar, ulema ve büyük memur-
lar vapura binerek resmi uğurlama töreni düzenlediler. Akabinde alatur-
ka saat iki sularında harekete geçen vapur, akşam üzeri Marmara lima-
nına ulaştı. Padişah geceyi burada istirahatla geçirdikten sonra ertesi 2 
                                                           
43 Ahmed Lütfi Efendi, Vak’a-nüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi, IX, s. 30. 
44 Ahmed Refik Altınay, “Sultan Abdülmecid Han’ın Sarayında (Doktor Spitser’in Hatıratı), 
Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, cüz 34, s. 621, 1 Teşrin-i evvel 1331. 
45 Ceride-i Havadis, sayı 486, (23 Receb 1266/4 Haziran 1850), Ahmed Lütfi Efendi, Vak’a-
nüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi, IX, s. 30. 
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Haziran Pazar günü seher vakti tekrar yola koyuldu. Çanakkale boğazın-
dan geçip İmroz Adası önlerinden devam ederek akşam üzeri Limni Ada-
sı’na ulaştı ve burada bir gece kaldı.46 

Yapılan karşılama törenleri akabinde adada temaslarına başlayan pa-
dişah, ilk olarak burada medfun olan büyük Velî Niyazi-i Mısrî’nin tür-
besini ziyaret etti. Ardından diğer incelemelerini tamamlayıp akşam üze-
ri Limni’den hareketle Girit Adası’na doğru yoluna devam etti. 

1- Girit Adası 

Akdeniz’in Kıbrıs’tan sonra ikinci büyük adası olan ve Yunanlılar ta-
rafından Krete (Kriti) olarak isimlendirilen Girit47, dağlık bir coğrafyaya 
sahip olup, Mora ve Yunanistan’ın diğer kıyı bölgeleriyle devamlı irtibat 
halindedir. Bu bakımdan Yunanistan’da çıkan olaylar Girit’e, Girit’te çı-
kan olaylar Yunanistan’a tesir ederdi. Nitekim 1821’de başlayan Mora is-
yanı, bir süre sonra Girit’e de sıçramış, ancak kısa sürede bastırılmıştı. 
Mısır valisi Mehmed Ali Paşa’nın Mora isyanına müdahalesi üzerine Gi-
rit, bir süre Mısırlı valilerin yönetimine girmişti. Daha sonra Batılı dev-
letlerin devreye girmesiyle bağımsız Yunan devletinin statüsü belirlenir-
ken, İngiltere, Fransa ve Rusya Girit’e de temas etti ve Osmanlı hüküme-
tinden genel af çıkarmasını istedi. Ancak Girit’in Hıristiyan halkı bunu 
kabul etmeyerek tam bağımsızlık ya da Yunanistan’a katılma tezini orta-
ya attı. 1841’de Mehmed Ali Paşa, adadan çekildikten sonra Girit Rum-
ları tekrar isyana kalkıştıysa da bu isyan da öncekiler gibi kolayca bastı-
rıldı.48 

Osmanlı’dan ayrılarak adayı Yunanistan’a dâhil etme çabasında olan 
Girit Rumları, şüphesiz en büyük yardımı Atina Rumlarından görmek-
teydi.49 Eylül 1890’da Japonya’dan dönüşü sırasında yaşanan Ertuğrul 
faciası sonrasında her ne kadar Girit’te yaşayan Müslüman ve gayrimüs-
lim ahali, açtıkları iane sandığına önemli oranda yardımda bulunarak fe-
laketzedelerin ailelerinin acılarını paylaştılar50 ise de bir süre sonra ada-
nın kopuşuna engel olunamadı. 

Bütün bu gelişmeler, kaynayan bir kazan görüntüsü veren adaya pa-
dişahın yapacağı ziyareti daha da önemli kılıyordu. İşte böyle bir ortam-
da padişah ve maiyeti 4 Haziran 1850 salı günü sabah alaturka saat on 
                                                           
46 BOA, HSD, CB, (Cavit Baysun Evrakı), nr. 1/17, 21 Receb 1266/2 Haziran 1850 tarihli 
yazışma; Takvim-i Vekâyi, sayı 427, (29 Şaban 1266/10 Temmuz 1850); Ceride-i Havadis, 
sayı 487, (30 Receb 1266/11 Haziran 1850). 
47 Hasan Ali Cengiz, “Girit’te Türklere Karşı Uygulanan Göçe Zorlama Politikaları”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 154, Ocak-Şubat, s. 145, İstanbul, 2005. 
48 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, VII, s. 18, İstanbul, 2003. 
49 Sabri Arıkan, “Tarihi Soru Girit Meselesi Denilen Siyasî Oyunun Son Perdesi Nasıl Oyan-
dı Nasıl Kapandı? Kıbrıs’ın ki Nasıl Kapanacak?”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
149, Mart-Nisan, s. 31, İstanbul, 2004. 
50 F.Şayan Şahin, “Ertuğrul Faciası Şehitlerinin Aileleri İçin Girit Vilayetinde Toplanan Yar-
dım”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 105, s. 100, İstanbul, Aralık 1996. 
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bir sularında Girit Adası’nda yer alan Suda Limanı’na ulaştı. Bir filika ile 
iskeleye çıkan Sultan, burada çok fazla kalmadan kara yoluyla Hanya 
şehrine hareket etti. Coşkulu bir şekilde karşılamaya gelen halka ve 
mektep çocuklarına çok sayıda hediye ve bahşişler dağıttı. Akabinde Gi-
rit Valisi Mustafa Paşa’nın konağına geçerek geceyi burada geçirdi. 5 Ha-
ziran çarşamba sabahı şehirde incelemelere başladı, akşam ise yaklaşık 
bir saat uzaklıkta yer alan kasra giderek dinlendi. Bu sırada küçük bir 
tören yapılarak, Vali Mustafa Paşa’ya hizmetlerinden dolayı bir adet imti-
yaz nişanı takdim etti. 

6 Haziran perşembe günü vapura dönen padişah, 7 Haziran cuma 
günü cuma namazını kale içindeki camide kıldı. O gece aynı zamanda 
berat kandiline rastladığından resmî kandilleşme töreni liman sahilinde 
kurulan otağ-ı hümâyûnda51 icra edildi.52 

Padişahın 1844’deki ilk gezisine de katılmış olan Dr. Spitzer, o tarihte 
Büyükçekmece’de kurulan otağı şu şekilde tasvir eder: 

“…iki kümeye ayrılmış hesapsız yeşil çadırlar gördük. Bunların bir 

kısmı zât-ı şâhâne ile maiyetine mahsustu. İkinci kümenin önünde iki 

mutantan çadır vardı. Her biri muhtelif biçimde ve gayet zarif halılar-

la tezyin edilmişti. Etrafında bir çadır siper vardı ki, geniş bir sahayı 

ihâta ediyordu. Çadırın biri zât-ı şâhanenin gündüz oturması, diğeri 

de gece yatması içindi. Çadırın etraf-ı siperi haricinde yakın bir ma-

halde mabeyn müşîri ile mâbeyncilerin çadırları vardı. Bu çadırların 

tepeleri hilâl ile müzeyyen, içleri dokuma ipliklerle döşeli, etrafı hiz-

metkârlara mahsûs bir koridorla muhattı. Saray erkânına mahsûs en 

az otuz müzeyyen çadır vardı. Biraz ötede saray erkânından olma-

yan maiyyete mahsûs iki yüz kadar çadırda bir sıra üzere hilâl teşkil 

ediyordu…”53 

Törenden sonra padişah, geceyi vapurda istirahat ederek geçirdi ve 
böylece Hanya temaslarını noktaladı. 8 Haziran cumartesi günü sabah 
erkenden Kandiye şehrine doğru yola çıktı. Güzergâhta bulunan Resmo 
şehri önünde bir süre dinlendikten sonra Kandiye limanına ulaştı. Yapı-
lan karşılama töreni sonrasında vali tarafından ikametine ayrılmış olan 
konağa gitti. Burada yaşayan Müslüman ve gayrimüslim tüm halk ileri 
gelenleri konağa davet ederek onlarla sohbet etti. Pazar ve pazartesi gün-
lerini de Kandiye’de çeşitli incelemeler yaparak geçiren padişah, daha 
                                                           
51 Osmanlı hükümdarlarının mükellef çadırına otağ-ı hümâyun denirdi. Rengi kırmızı idi. 
Padişah çadırlarını kurmakla görevli olan bölüğe hayme mehterleri denilirdi. Bkz. İ.Hakkı 
Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilâtı, s. 270, Ankara, 1998. 
52 Takvim-i Vekâyi, sayı 427, (29 Şaban 1266/10 Temmuz 1850); Ceride-i Havadis, sayı 
488, (7 Şaban 1266/18 Haziran 1850); Ahmed Lütfi Efendi, Vak’a-nüvis Ahmed Lütfi Efendi 
Tarihi, IX, s. 30-31. 
53 Ahmed Refik Altınay, Sultan Abdülmecid Han’ın Sarayında (Doktor Spitser’in Hatıratı), s. 
605. 
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sonra Kandiye ve Hanya şehirlerinin meclis üyeleri ve vücuhuyla görüş-
tü. Diğer şehirlerde yapıldığı üzere burada da idarecilere çeşitli rütbe, ni-
şan ve hediyeler verilerek, tebaa ile devlet arasındaki bağların güçlendi-
rilmesine çalıştı. Halkın huzur ve güveninin sağlanması gerekliliği konu-
sunda çeşitli tembihlerde bulundu ve gerekli tedbirlerin alınmasının zo-
runluluğuna işaret etti.54 

Sultan Abdülmecid’e Girit’te bulunduğu süre içinde çeşitli arzuhaller 
takdim edilerek, yardım talebinde bulunuldu. İlk dilekçe Kandiye şehri 
kalesi dışında bir mahalde ikamet eden cüzzam hastalarından geldi. Ge-
çimlerini sağlayacak herhangi bir gelirleri olmadığını ileri süren cüzzam-
zedeler, Hanya ve Resmo’daki hastalara devletin aylık maaş bağladığını 
iddia ederek, aynı haktan yararlanma isteğinde bulundular. 

Diğer bir dilekçe Fescioğlu Bilal isimli şahıs tarafından verildi. Annesi 
Ayşe Hatun’a padişah beratı ile belirli bir tayinat verildiğini, ancak o’nun 
ölümü sonrasında tayinatın kesildiğini ifade eden Fescioğlu, mirasçısı 
olarak meblağın kendisine intikalini talep etti. Son bir arzuhal ise Kandi-
ye sancağının Peyde nahiyesine bağlı Podmanz köyünden geldi. Köyün 
imamı ve muhtarı mühürleriyle sunulan dilekçede, köy camiinin her-
hangi bir emlakı ve dolayısıyla geliri olmadığını bu nedenle ihtiyaçlarının 
karşılanamadığı belirtip, camiye gelir sağlayabilecek mülk alımı için mü-
saade istediler. 

Halkın bu talepleri, İstanbul’a dönüşte padişah tarafından değerlen-
dirilmeye alındı ve Girit valisine gönderilen bir yazıyla gerekli tahkikatın 
yapılması ve ihtiyaç sahiplerinin arzularının usulüne uygun biçimde 
karşılanması emri verildi.55 

Böylece padişah, halkın taleplerini yerine getirerek gezisinin ruhuna 
uygun davranış sergiledi ve onların devlete olan güvenlerini tazelemiş ol-
du. 

2- Rodos Adası 

Kandiye temaslarını bu şekilde bitiren padişah, 11 Haziran salı günü 
sabah Rodos’a hareket etmek üzere adadan ayrıldı. İlk olarak yol üzerine 
bulunan Astropalya Adası önünde bir süre dinlendi. Ardından devam 
ederek 12 Haziran çarşamba günü sabahleyin Rodos Adasına ulaştı. Yi-
ne bilindik karşılama törenleri akabinde şehirde incelemelere başlayan 
padişah, burada birkaç gün kaldı. Cuma namazını adadaki Sultan Sü-
leyman Han Camiinde kıldı. Ardından halkla teması sağlayan en önemli 
usullerden biri olan cuma selamlığını icra etti.56 
                                                           
54 Takvim-i Vekâyi, sayı 427, (29 Şaban 1266/10 Temmuz 1850); Ceride-i Havadis, sayı 
488, (7 Şaban 1266/18 Haziran 1850). 
55 BOA, A.MKT, DV (Sadâret Mektûbi Deâvi Kalemi), nr. 29/23, 15 Zilhicce 1266/22 Ekim 
1850 tarihli yazışmalar. 
56 Takvim-i Vekâyi, sayı 427, (29 Şaban 1266/10 Temmuz 1850). 

132



YUNUS ÖZGER / SULTAN ABDÜLMECİD’İN CEZAYİR-İ BAHR-İ SEFÎD GEZİSİ 13 

Teşrifatta önemli bir yeri olan ve her cuma namazında yapılan bu tö-
ren, padişahlığın ve halifeliğin alameti sayılırdı. Halkın dilek ve şikâyetle-
rini doğrudan padişaha iletebilme fırsatı yakalaması açısından Cuma se-
lamlığının halk nezdinde ayrı bir yeri vardı. Tören esnasında halk, “uğu-
run hayr ola, yaşın uzun ola, Hak Teâlâ efendimize ömürler vere, devletin-
le çok yaşa” şeklinde alkış yapardı.57 

Rodos ziyareti, bu gezinin en önemli duraklarından biri oldu. Çünkü 
padişah burada kendisini ziyaret için Rodos’a gelmiş olan dönemin Mısır 
Valisi Abbas Paşa’yla görüştü.58 Paşaya birçok hediyelerle beraber bir 
adet imtiyaz nişanı verdi. 

Mısır valisinin Rodos’a kadar gelerek padişahla görüşmesi, on bir yıl 
önce karşı karşıya gelen iki düşman güç görüntüsünün silindiği ve artık 
padişahına bağlı bir valinin bulunduğu izlenimini vermesi açısından dik-
kat çeken bir durumdu. Sultan Abdülmecid, selefi döneminde bu mesele 
yüzünden çok büyük badireler geçirildiğini, Rusya ile ittifak yapmak zo-
runda kalındığını, bu ittifak nedeniyle boğazların uluslararası bir sorun 
haline getirildiğini çok iyi biliyor ve bu nedenle de Mısır’ı kaybetmek iste-
miyordu. 

Rodos gezisi, bu yönüyle çift mahsullü bir ziyaret oldu. Ada halkının 
devletle olan bağı güçlendirildiği gibi, Abbas Paşa ile görüşülerek Mısır 
üzerinde de benzer etki bırakıldı. Abdülmecid’den sonra aynı politika ta-
kip edildi ve Sultan Abdülaziz bizzat Mısır’a bir seyahat düzenledi. 

Padişah Abdülmecid çeşitli ziyaretler yaparak, şehir ileri gelenlerini 
kabul edip onlara rütbe, nişan ve hediyeler vererek üç günlük Rodos ge-
zisini tamamladı ve 15 Haziran cumartesi günü buradan ayrıldı.59 

3- Marmaris Limanı-Bodrum Kalesi ve İstanköy Adası 

Rodos’tan sonra padişahın ilk durağı Marmaris oldu. Geceyi Marma-
ris limanında geçiren sultan, ertesi pazar sabahı erkenden hareket ede-
rek Sönbeki Adası ve Bodrum Kalesi önlerinde bir süre durarak istirahat 
etti. Akşam üzeri İstanköy Adası önlerine ulaştı. Geceyi vapurda geçiren 
Sultan, ertesi 17 Haziran pazartesi sabahı İstanköy şehrinin bazı mahal-
lerine ziyaretlerde bulundu ve buralarda incelemeler yaptı. 

4- Sisam Adası-Kuşadası 

İstanköy incelemeleri sonrasında vapura dönerek bir süre dinlenen 
padişah, bu defa Sisam Adası’na doğru harekete geçti. Ancak Sisam’da 
hiç kalmadı ve akşam Kuşadası yakınlarına geldi. Geceyi Kuşadası önle-
rinde geçirdikten sonra salı sabahı Sakız Adasına doğru yola devam etti. 
                                                           
57 Cuma selamlığıyla ilgili olarak bkz. Dündar Alikılıç, Osmanlı’da Devlet Protokolü ve Tören-
ler İmparatorluk Seremonisi, s. 99-106, İstanbul, 2004. 
58 Stanford J. Shaw-Ezel Kural Shaw, History of the Otoman Empire and Modern Turkey, II, 
U.K, s. 83, 1977. 
59 Takvim-i Vekâyi, sayı 427, (29 Şaban 1266/10 Temmuz 1850). 
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5- Sakız Adası 

Sakız Adası, padişah ve hükümetinin önem verdiği yerler arasındaydı. 
Tüm gezilerinde halkın huzur ve emniyetini sağlama ve ihtiyaçlarını ye-
rinde görmeyi amaçlayan hükümdar, daha önce gerçekleştirdiği 1844 
Rumeli gezisi sonrasında bir emir vererek her tarafta zaptiye kuvveti sa-
yısının ihtiyaca göre artırılmasını istemişti. İşte bu emir doğrultusunda 
Sakız Adası kaymakamı Es-seyyid Hüseyin Sucudi Efendi meclis üyele-
riyle bir toplantı yaparak durum değerlendirmesi yapmış, adada mevcut 
zaptiye neferinin 17 kişi olduğunu ve güvenliği sağlamak için bunun ye-
tersizliğini tespit etmiştir. Sucudi Efendi, mevcut zaptiyenin bir kısmının 
köylere vergi toplamaya çıktığını, diğerlerinin karakol hanelerde kaldığı-
nı, adanın büyük bir yer olduğunu belirterek mevcudun 13 kişi daha ek-
lenerek 30’a çıkarılmasını talep etmiş, ancak uzun bir süre olumlu cevap 
alamamıştır. Ancak daha sonra yeni değerlendirmeler yapılarak, kayma-
kamın talebi yerinde görülmüş ve zaptiye sayısı 30’a çıkarılmıştır.60 

Böylece padişah, daha Sakız’a gelmeden ada yönetiminin isteğini yeri-
ne getirerek, önemli bir adım atmıştır. 

18 Haziran salı günü akşama yakın bir zamanda Sakız Adasına ula-
şan padişahı, Sakız Kaymakamı Sücudi Efendi, şehir ileri gelenleri ve 
coşkulu halk yığınları karşıladı. Padişah, Sücudi Efendi’nin şehir dışın-
da bulunan konağında üç gece kaldı. Gündüzleri ada halkıyla temaslar 
yaptı ve şehirde incelemelerde bulundu. 21 Haziran 1850’de cuma na-
mazı daha önce padişahın adına burada yaptırılmış olan eserlere ilave-
ten inşa edilen Mecidiye Cami’inde kılındı, selamlık resmi icra edildi. Na-
maz sonrası bir müddet daha temaslar yapan padişah, ikindi vakti Sakız 
Adası’ndan ayrıldı. 

Seyahat sonrası padişah İstanbul’a döndüğünde Sakız kaymakamı 
gönderdiği bir mahzarla, adayı ziyareti ve ada halkına verdiği atiyyeler-
den dolayı Sultan Abdülmecid’e teşekkürlerini sundu. Bundan memnu-
niyet duyan Sultan ise Sakız kaymakamına uygun bir cevap yazılması 
istedi.61 

6- Çeşme-Urla ve İzmir 

Sakız Adası’nın hemen karşı sahilinde yer alan Çeşme önlerinden ge-
çen padişah burada bir süre dinlendi ve geceyi Urla limanında geçirdi. 
Ardından yola devam ederek 22 Haziran cumartesi günü sabah erken 
saatlerde İzmir’e vardı. Aslında İzmir, gezinin plan aşamasında ziyaret 
edilecek yerler arasına alınmamıştı. 6 Haziran 1850 tarihinde Es-seyyid 
Mehmed Ali mühürlü olarak sadarete gönderilen bir tezkireden anlaşıldı-
                                                           
60 BOA, Cevdet Zaptiye, nr. 3962, 30 Cemâziyelevvel 1265/23 Nisan 1849 tarihli yazışma. 
61 BOA, A.MKT, NZD (Sadâret Mektûbi Kalemi Nezaret ve Devâir Evrakı), nr. 11/40, 9 Rama-
zan 1266/26 Temmuz 1850 tarihli yazışma. 
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ğına göre; 1 Haziran tarihinde seyahate başlayan padişah aradan birkaç 
gün geçmiş olmasına rağmen hâlâ İzmir’e uğrama noktasında kararsızdı. 
Tezkireyi gönderen Mehmed Ali, müddet-i seyahatin Rumeli seyahati 
müddeti gibi biraz temdîdi münasib olup İzmir’e gidilmez ise buna orada 
olan zâtın görülmemesi matlûb olduğu ma’nası verileceği şeklinde bir şa-
yianın ortada dolaştığını söyledi ve İzmir’in zaten yol üzerinde olması ha-
sebiyle mutlaka geziye dahil edilmesi gerektiğini bildirdi.62 

Böyle bir yazışma sonrasında muhtemeldir ki padişahın fikri değişti 
ve İzmir’i de ziyaret kapsamına dâhil etti. İzmir’de başta askeri kışlalar 
ve kâğıt fabrikasında incelemeler yaptı. Ardından şehre bir buçuk saat 
uzaklıkta yer alan Bornova’ya giderek bir süre burada incelemeler yap-
tıktan sonra vapura döndü. Diğer yerlerde olduğu gibi İzmir’de de meclis 
üyeleri, yöneticiler, memleket ileri gelenleri ve yabancı ülke konsolosları-
nı kabul etti. Akşam üzeri vapura yol verilerek ertesi sabah Bozcaada’ya 
geldi. 

7- Bozcaada-Gelibolu 

Bozcaada girişinde padişahı görmeye gelen halka büyük ihsanlarda 
bulunuldu ve ada kaymakamı daha sonra gönderdiği tahriratla şükran 
duygularını ifade etti.63 Söz konusu takrir kendisine takdim edildiğinde 
Sultan Abdülmecid, bunu memnuniyetle karşıladı ve uygun bir cevap 
yazılmasını istedi.64 Padişah ve maiyeti Bozcaada’da herhangi bir incele-
me yapmadan yola devam ederek akşama doğru Gelibolu’ya geldi. Bura-
da temaslara başlayan sultan, ilk olarak Gelibolu’da medfun ariflerin 
kutbu olarak bilinen Yazıcızade Mehmed Efendi ile kardeşi Ahmed Bîcân 
efendilerin türbesini ziyaret etti. 

Sultan Abdülmecid 1844 ilkbaharında gerçekleştirdiği yurt gezisi sı-
rasında 9 Haziran 1844’te Gelibolu’ya gelmiş ve o dönemde kendisinin 
tamir ettirmiş olduğu bu türbeyi ziyaret etmişti. 

B- İstanbul’a Dönüş 

Gelibolu temaslarını da bir süre sonra tamamlayan padişah, tekrar 
vapura dönerek dinlendi ve gece hareket emri vererek İstanbul’a doğru 
yola çıktı. Böylece yirmi dört günlük seyahat herhangi bir problem ya-
şanmadan tamamlandı ve 24 Haziran 1850 pazartesi günü sabahı İstan-
bul’a ulaştı.65 
                                                           
62 BOA, HSD.CB, nr. 1/18, 25 Receb 1266/6 Haziran 1850 tarihli Mehmed Ali mühürlü tezkire. 
63 BOA, A.MKT, MHM, nr. 23/27, 18 Ramazan 1266/28 Temmuz 1850 tarihli Bozcaada 
kaymakamlığına hitaben gönderilen şukka. 
64 BOA, A.AMD (Sadâret Amedi Kalemi), nr. 24/2; Bozcaada kaymakamının şukkasının pa-
dişaha takdim edildiğini gösterir tezkere; BOA, A.AMD, nr. 24/27, Bozcaada kaymakamına 
uygun bir cevap yazılması hususunu içeren tezkere. 
65 Takvim-i Vekâyi, sayı 426, (29 Şaban 1266/10 Temmuz 1850); Ahmed Lütfi Efendi, Va-
k’a-nüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi, IX, s. 30-32. 
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Padişahın İstanbul’a dönüşü için resmi merasim programı tertip edil-
di. Ser-askerlik, tophane müşirliği, zaptiye müşirliği ve tersane eminliği-
ne gerekli yazılar gönderilerek program hakkında bilgi verildi ve törenle-
rin üç gün devam edeceği bildirildi.66 

Padişahı karşılamaya gelenler arasında yer alan oğlu Şehzade Abdül-
hamid Efendi, Zeytinburnu’nda vapura çıkarak babasıyla görüştü. Vüke-
lâ meclisi üyeleri, memurlar ve diğer görevliler, Yedikule ve Ayestefanos 
civarına gelerek padişahı burada beklediler. Bir süre sonra vapurun içe-
risine alınarak, padişahı selamladılar. Dışarıda ise saflar halinde dizili 
nizamiye askerleri padişahı selamladıkları gibi, Sultanın gelişini halka 
duyurmak için beşer adet top atışı yapıldı. Geceleri ise kandiller yakıla-
rak, kutlamalar daha renkli hale getirildi. 

Padişahın İstanbul’a dönüşü esnasında dönemin İngiltere elçisi Strat-
ford Canning de vapura çıkarak padişahı karşılayanlar arasında yer al-
dı.67 

C- Padişahın Dönüşünü Tebrik Ziyaretleri ve Sunulan Manzumeler 

Sultan Abdülmecid’in İstanbul’a dönüşü, şehre bir hareketlilik getir-
di. Devlet adamları duydukları sevinci ifade edebilme yarışına girdi. Çe-
lebi Efendi,68 Silistre valisi Mehmed Said69 ve Karesi sancağı mutasarrıfı 
Es-seyyid Mehmed gibi devlet adamları, gönderdikleri takrirlerle padişa-
hın gelişini tebrik ettiler. Bazıları ise söz konusu tebriklerini manzumeler 
kaleme alarak ifade ettiler. Karesi Mutasarrıfı, padişahın yaptığı seyahat-
le ehâli ve fukarâsını envâ’-ı safâ ve sürûr ile ferâhân ve şad-mân ettiğini 
söyledi.70 

Yine benzer şekilde Cezayir-i Bahr-i Sefid valisi padişahın Rodos ada-
sını ziyaret ve halka gösterdiği yakın alakadan dolayı şükranlarını ifade 
eden bir şukka gönderdi.71 

Dönemin ileri gelen şairlerinden Bağdadî Rauf Efendi Farsça bir kasi-
de kaleme aldı, bunu eski Edirne mal müdürü Abdünnafi Efendi ve mü-
derris Hafız Nuri Efendi’nin manzumeleri takip etti. 

Söz konusu eserlerden ikisi ekte okuyucuyla paylaşıldı, Bağdadî’nin 
kasidesi Türkçe çevirisiyle birlikte verildi.72 
                                                           
66 BOA, A.MKT, NZD, nr. 9/55, 26 Şaban 1266/27 Haziran 1850 tarihli yazışma. 
67 Takvim-i Vekâyi, sayı 427, (29 Şaban 1266/10 Temmuz 1850); Ahmed Lütfi Efendi, Va-
k’a-nüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi, IX, s. 32; Ceride-i Havadis, sayı 489, (16 Şaban 1266/ 
27 Haziran 1850). 
68 BOA, İ.DH, nr. 217/12782, 23 Ramazan 1266/2 Ağustos 1850 tarihli tahrirat. 
69 BOA, İ.DH, nr. 218/12833, belge 1, 19 Şaban 1266/30 Haziran 1850 tarihli Silistre vali-
liği tebrik yazısı. 
70 BOA, İ.DH, nr. 218/12833, belge 2, 23 Şaban 1266/4 Temmuz 1850 tarihli Karesi muta-
sarrıflığı tebrik yazısı. 
71 BOA, A.AMD, nr. 19/41, 7 Ramazan 1266/17 Temmuz 1850 tarihli Cezayir-i Bahr-i Sefid 
valisinin gönderdiği şukka. 
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Sonuç 

Sultan Abdülmecid, dünyada devlet yönetimlerinin ve devleti yönetme 
anlayışının büyük oranda değiştiği bir dönemde hükümdar olmuştu. Av-
rupa kıtası babası ve kendisinin hükümdarlık zamanlarına denk gelen 
1830 ve 1848 ihtilallarıyla çalkalanmış, birçok ülkede rejim değişikliğine 
gidilmişti. Çok milletli yapısı gereği Osmanlı Devleti’nin bu değişimden 
etkilenmesi kaçınılmazdı. Osmanlı padişahı II. Mahmud, meydana gelen 
bu gelişmelere karşı kopuşu önleyici tedbirler alma cihetine gitti. Sultan 
Abdülmecid de bunu takip eden politika benimseyerek, birçok yeniliğe 
imza attı. Seleflerinden farklı olarak halkla kaynaşmaya daha çok özen 
gösterdi. 

Abdülmecid, imparatorluğu oluşturan unsurların kanun önünde eşit-
liğini sağlamaya yönelik ciddi adımlar attı. Ancak bu defa Müslüman te-
baa arasında çıkan hoşnutsuzluğu engelleyemedi. Ülkenin birçok yerin-
de çıkan isyanları bastırmakta zorlandı. 

Benimsenen yeni yönetim anlayışında halkın olup bitenden haberdar 
edilmesi ilkesi vardı. Bu prensip, yapılan tüm gezilerin en temel amaçla-
rından biri olarak gösterildi. Söz konusu ziyaretler, yıllardan beri kendi-
lerini yöneten padişahları hiç görmemiş olan insanlar üzerinde tarif edi-
lemez bir tesir bıraktı. Gittiği her yerde karşılamaya gelen kalabalıklara 
devletin azametini gösteren atiyyeler dağıttı. 

Siyasi hadiselerin eksik olmadığı Akdeniz Adalarına yapılan bu gezi, 
problemleri yerinde görebilme imkânı açısından oldukça önemliydi. 
1829’da bağımsız olan Yunanistan’ın bölge üzerinde geliştirdiği politika-
lar sonucu, 1841’de isyanın başladığı ve kısa sürede bastırıldığı Girit’e 
bizzat padişahın gitmesi, Müslüman ve gayrimüslim halk üzerinde mü-
him bir etki bıraktı. Ancak Abdülmecid’in ziyareti sonrası, Girit’in tüm 
meselelerinin çözüme kavuşturulduğunu veya isyancıların ikna edildiği-
ni söylemek elbette imkân dışıdır. Çünkü sorunun kaynağı, sosyal ya da 
ekonomik nedenlere dayanmaktan ziyade; Batılı devletlerin müdahale-
siyle ortaya atılan ve adayı imparatorluktan koparmayı ön gören projeyle 
ilgiliydi. Dolayısıyla padişahın ziyaretini, sadece çökmekte olan bir dev-
letten koparılmaya çalışılan bir parçanın kopuş süresini, bir müddet da-
ha uzatma başarısı olarak değerlendirmek mümkündür. Benzer durum, 
yine bu gezi esnasında kendisiyle görüşülen Abbas Paşa’nın valisi oldu-
ğu Mısır için de geçerlidir. 

Adalar gezisi, sosyal ve ekonomik açıdan bölgede bir hareketliliğin ya-
şanmasını sağladı. Bölgede yaşayan insanların dini önderleri bir araya ge-
lerek padişahla görüştü. Kendilerine çeşitli rütbe ve nişanlar verilerek dev-
lete ve padişaha olan bağlılıkları artırıldı. İhtiyaç sahipleri tespit edilerek, 
                                                                                                                                        
72 Kasidenin Türkçeye çevrilmesinde yardımlarını esirgemeyen ana dili Farsça olan değerli 
arkadaşım Yrd. Doç. Dr. Muhammet İbrahim Yıldırım’a buradan teşekkürlerimi sunuyorum. 
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ekonomik yardım yapıldı. Padişahın ziyaret edebilme ihtimali endişesiyle 
de olsa şehirlerin yol ve köprüleri ve sair eserleri gözden geçirilerek, mima-
ri bir canlılık sağlandı. Padişah, reformların halka yansımasını yerinde ra-
por edebilme, eksiklikleri bizzat dinleyerek anlama imkânı elde etti. 

Netice itibariyle yapılan gezi, uzaktan yönetim anlayışının eksikliğinin 
fark edilmesi, sorunların yerinden tespit edilerek, kalıcı çözümler gelişti-
rilmesinin gerekliliğinin anlaşılması ve kaynayan coğrafyanın bir süreli-
ğine de olsa teskin edilmesi açısından çok büyük faydalar sağladı. 

Ekler 

1- 
Şair Bağdadî Rauf Efendi’nin Farsça yazdığı kaside 

Ey be-sultânî nişeste bâ-fütûh u bâ-zafer 
Halk-ı ‘âlem-râ sa‘âdet-mend kerdî zîn sefer 

(Ey sen ki sultanlığa fetihler ve zaferlerle oturmuşsun 
Cihan halkını saadetli eyledin bu seferinle) 

Der-zafer burhan-ı mîr-i müminîn çün cedd-i hîş 
Der şehinşâhî mu‘iz-i din u dünya çün peder 

(Zaferde ceddin gibi İslam aleminin serverliğine bir delilsin, 
Padişahlıkta baban gibi din ve dünya izzetisin) 

Hazret-i Abdülmecid Hanî ki pîş-i taht-ı to 
Hüsrevân u tâc-dârân ber-zemîn dârend ser 

(Hazret-i Abdülmecid Han’sın ki tahtının önünde 
Hüsrevler ve taçlılar başı eğik dururlar) 

Dâde end ikrâr heft-ahter ki ez nesl-i mülûk 
Nîst ender heft kişver çün to sultânî diğer 

(Yedi yıldız ikrar etmişler ki melikler neslinden 
Yedi iklimde yoktur senin gibi bir sultan) 

Rûz-ı kîn u rezm der peykâr kerden çün Ali 
Rûz-e dîn u dâd der insâf dâden çün Ömer 

(Mücadele gününde savaşmakta Ali gibi 
Adalet dağıtmakta Ömer gibi) 

Her kücâ ber-hâst kerd mevkebet der şark u garb 
Her kücâ be-güzeşt bâd-ı devletet ber-bahr u ber 

(Şark ve garbın neresinde mevkibin hareket ettiyse, 
Kara ve denizin neresinde devletinin rüzgârı estiyse) 

Hîç mûrî ber-zemîn bî-medh-i tu ne-nihâd pây 
Hîç murğî der-hava bî-şükr-i tu ne-güşâd per 

(Hiçbir karınca seni methetmeden yere ayak basmadı, 
Hiçbir kuş sana teşekkür etmeden kanat açmadı) 
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Çün Haber âmed zî-teşrîf-i hümâyûn-a to be-halk 
Pây-kûbân, nağme-güyân âmedend ez-hud beder 

(Teşrif-i hümayunundan halka haber ulaşınca 
Raks ederek, nağmeler söyleyerek kendilerinden geçtiler) 

Ey ‘aceb der-mülk-i İslâm ez-pes-i sed karn bâz, 
Ân cihân-dârân torâ bûdend güyâ kârger 

(Aceptir yüz asır ardından İslam memleketlerinde yine 
O hükümdarlar senin işçilerin oldular) 

Hest kâr-e to bürûn ez hâtır-e gerdûn-şinas 
Hest feth-i to bürûn ez Fikret-i ahter-şümâr 

(Senin icraatın dünya alimlerinin hatırlayamayacağı kadar çok, 
Fetihlerin ise müneccimlerin zihninin hesap edemeyeceği kadar çoktur) 

Sâye-i yezdânî ve der sâye-i ‘adl-i to 
Halk-ı ‘âlem yek be-yek, ebnâ-yı âdem ser be-ser 

(Allah’ın gölgesisin ve senin adaletinin gölgesinde 
Cihan halkı ve baştan başa beşer evladı (âsâyişle) yaşarlar) 

Ân-ke der-tâ’at ze-mihret mühr dâred ber-cebîn 
V’ân-ke der-isyân ze-keyfet dâğ dâred ber-ciger 

(O ki itaatte sevgini taşıyor alnında, 
O ki isyanda senin keyifli halinden ciğerleri dağlıdır) 

Her zaman takdîr-i îzed gûyed ân-râ el-amân 
Her nefes gerdûn-ı gerdân gûyed în-râ el-hazer 

(Her zaman Allahın takdîri ona aman verir, 
Her an dönen dünya buna sakın der) 

Ân-ke û ez-âteş-i kahr-e to şod dil-sûhte 
Çûn koned pervâz gird-i şu’le vu gird-i şerer 

(Senin gazap ateşinle gönlü yanan, 
İyilik ve kötülük etrafında dolaşamaz) 

V’ân ke şod yek-bâr zehr-âlûd ze-surâh-ı mâr 
Bâr-e dîger gird-i ân surâh çün sâzed güzer 

(Yılan deliğinden bir kez zehirlenen 
Delik etrafında bir kez daha nasıl geçer) 

‘âkılân-râ hest güyâ çeşm ez-în âsâr kûr 
Câhilân-râ hest güya gûş ez-în ahbâr ker 

(Akıllıların gözü sanki bu eserleri görmekte kör 
Cahillerin kulağı da bu haberleri duymakta sağırdır) 

Ber-tevârîh u siyer tafzîl dâred feth-i to 
Z’ân-ke feth-e tûst ‘unvan-e tevârih u siyer 

(Senin fethin tarihler ve siyere göre faziletlidir, 
Zira senin fethin siyer ve tarihlere bir başlıktır) 
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Dest, dest-i ân buved k’ez câh-e to yâbed meded 
Kâr, kâr-e ân buved k’ez rey-yi to yâbed nazar 

(El dediğin, senin makamından medet bulanın elidir, 
İş dediğin, senin görüşünle hareket edenin işidir) 

Bende-i hâlis Reşîd Pâşâ ki sadra’zam’est 
Geşte ender hizmetet hem-çün Flatun müştehir 

(Halis kul olan Reşid Paşa ki, sadrazamdır, 
Senin hizmetinde bulunarak Eflatûn gibi şöhret bulmuştur) 

Ez pey-yi ân tâ der-i ikbâl be-güşâyed ber-û 
Best hıdmet-râ meyân û bezm-râ be-güşâd der 

(Arkasından ikbâl kapısını ona açmak için 
Hizmet kemerini sıkıca bağlayıp bezm kapılarını açtı) 

Cân hemî-hâhed ke âred pîş-i taht-ı to nisâr 
Bende-râ gâh-e nisâr ez-cân çe-bâşed bîşter 

(Tahtının önünde canlar kendilerini feda etmek ister 
Bir kulun canını feda etmekten fazla bir şeyi olamaz) 

Ey mu’în-i mülk û millet, ey şehinşâh-ı zaman 
Ez ‘atâ-yı to Ra’uf âher hemî-hâhed eser 

(Ey memleket ve milletin yardımcısı, ey zamanın padişahı 
Ra’ûf senin ihsanlarından bir pay ister) 

Tâ tevânger şod be-lu’lû nâ-tevânger şod be-lâ’l 
Tâ tevânger şod be-dîbâ, nâ-tevânger şod be-zer 

(Lu’lû taşına zengin olduysa da, lâ’l taşından yoksun, 
Dîbâ zeginiyse de, paradan yoksun kaldı) 

Pür-güher bâyed dehânem-râ be-dest-i hod pur konî 
Çün be-medh-i hîşten dîdî zebânem pur-şeker 

(Mücevher dolu olmalı ağzım, kendi ellerinle doldurmalısın, 
Dilimi senin mehdinle şekerli eylediğimi gördüğünde) 

Ger be-dâniş şükr-i în bahşiş neyârem kerdâr lîk 
Bahşiş-e to kâmilest u dâniş-i men muhtasar 

(Gerçi ilmim senin ihsanlarının şükrünü edâya kafî değil, 
İhsanların kâmil iken, benim ilmim muhtasardır) 

Ez-fürûğ-e mâ mevhûr bâyed hezarân sâlhâ 
Tâ yekî gevher be-kân ender pedîd âyed meğer 

(Bizdeki bu aydınlıkla binlerce yıl çalışmak lazım 
Tâ ki bizim madenimizde bir mücevher bulunsun) 

Sad Güher der-yek zaman âmed ze-cûd-i to pedîd 
Cûd-e to tafzîl dâred ber-fürûğ-e mâh u hûr 

(Senin cömertliğinden bir anda yüz mücevher ortaya çıkar 
Ay ışığı ve şânından cömertliğin daha faziletlidir) 
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Tâ suhen dâyim boved bâşî to peyvend-i suhen 
Tâ eser bâkî boved bâşî to ber-câye eser 

(Söz söylendikçe sözlerde bulunasın 
Eserler bâki kaldıkça eser gibi kalasın) 

Bâd ruhânîyet nefs-u bâd nuranîyet dil 
Bâd sultanîyet rûh u bâd yezdâniyet fer 

(Ruhânîlikle dolsun nefesin, nurânîlikle gönlün, 
Sultanlığın olsun ruh, ilâhî olsun ferrin) 

Her-kücâ menzel konî teyid bâd’et reh-nümây 
Her kücâ leşker keşî ikbâl bâd’et râhber 

(Nerede menzil tutsan teyid-i ilahi olsun yol göstericin 
Her nereye ki ordu çeksen, ikbâl olsun rehberin) 

2- Müderris Hafız Nuri Efendi Tarafından Yazılan Manzume 

Bârekallah hazret-i Abdülmecid Hân yümnle 
İtdi teşrîf belde-i İstanbul’a olsun nevîd 

Maksad-ı şâhi beher-hâl ma‘deletdir cümleye 
İ‘tidâl virdi cihâne bî-misl geldi vahîd 

Rûz u şeb fikri hemîşe mülkete virmek şeref 
Tab‘ı nakkâd ma‘arif-re’y ve tedbîri sedîd 

Çün ‘imâret eylemekdir mülket-i islâmı ol 
Her taraf olmakda ma‘mûr eyledi bâbü’l-hadîd 

Sû be-sû bahr-i sefîdi lütfla rü’yet idüb 
Kıldılar ‘avdet hususuyla bu def‘a ez-Girid 

Gördüler şâh-ı cihânı hep ahâli-i Sakız 
Her milel itdi du‘â ömr-i şerîfine medîd 

Belde-i İzmir’e de ‘azm itdi ol şâh-ı güzîn 
Hakk vâlâsında mahzâ eylesün Mevlâ sa‘îd 

Gitdiler şehzâdegân Sultan Murâd, Abdülaziz 
Gördüler bahr-ı sefîdi sâyesinde müstefîd 

Rûh-ı âlem gitdiğine oldu mahzûn cümlemiz 
Geldiği sa‘atde mesrûr oldu âlem ber-ümîd 

‘akl u rüşd, dâd u şefkatde nazîri mün‘adim 
Lütf u ihsân-ı sehâvetde ‘adil-i nâ-pedîd 

Hâsılı teşrîf-i âli-i ferah-pîrâları 
Oldu ashâb-ı kemâle ‘ıyd ber-bâlâ-yı ‘ıyd 

Düşdü âlem ‘arz-ı kâlâ-yı ma‘ârif fikrine 
Geldi her halde benimde  tab‘ıma şevk u cedîd 
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İde Hakk mansûr livâsın şevketin kılsun füzûn 
Her dem u her sa‘at itsün şırâ‘adan ba‘id 

Eyledi tecdîd-i kanun virdi dünyaya nizâm 
Hamdulillah urdu a‘dâ bâbına muhkem kilid 

Gayrı tadvîl itme Nuri kıl du‘âya ihtimâm 
Bu mahalde muhtasarca eyledim vasfın müfîd 

Düşdü bir tam Nuri târîh söyledim teşrîfine 
Şâh-ı devrân lütf- ı hakla geldi ez- bahr-i sefîd73 
                   1266 
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Öz 

Amerika Birleşik Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilk 

resmi ilişkiler Mağrip topraklarında başlamıştı. Yeni kurulan ve hızla sa-

nayileşen Amerikan Devleti’nin geniş Osmanlı pazarları dikkatini çek-

mekte gecikmedi. Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında hızla yayılım 

gösteren Avrupa kapitalizmine katılmakta gecikmek istemeyen Amerikan 

hükümet yetkilileri ilişkilere resmiyet kazandıracak bir ticaret antlaşması 

için girişimlerde bulunmaya başladı. Uzun süren müzakereler sonrasında 

imzalanan antlaşma ile Amerika Devleti ticari kazançlarının yanında hu-

kuki imtiyazlar başka bir deyişle kapitüler haklar da elde etmişti. Daha 

sonraki yıllarda, 1830 Antlaşması ile verilen kapitüler haklar ve Antlaş-

manın tercüme farkları iki ülke arasında ilişkileri kesilme noktasına götü-

ren sorunlara neden olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Babıali, Amerika, Antlaşma, Seyrüsefayin, Ka-

pitüler Haklar, Dragoman, Karadeniz, Ticaret. 

Abstract 

With American Archive Documents Commencement or  

Turkish American Relations Treaty of Commerce and Navigation 

Signed on 1830 

The first official relations between US and Ottoman Empire had star-

ted in Maghreb Lands. Large Ottoman lands without any delay had att-
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racted the attention of US, who newly founded and achieved a fast in-

dustrialization. US Government who did not want to miss joining accele-

rated European Capitalism that occupying Ottoman lands, to sign a trade 

and navigation agreement without losing time begun to initiate to negotia-

te with Ottoman Statesmen. After long lasted negotiations with signed ag-

reement beside commercial achievements US also had handled some im-

portant judicial privileges in other saying capitulary rights had been gif-

ted to US. These capitulary rights and translation differences of the 1830 

Agreement will cause crucial problems that sometime will bring two coun-

try’s relations at the edge of cessation. 

Key words: Babıali, America, Agreement, Navigation, Capitulatory 

Rights, Dragoman, Black Sea, Commerce. 

Giriş 

Kuruluşundan itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nin uluslararası 
ilişkiler yaklaşımı birincil öncelik olarak ticari çıkarlar üzerine şekillen-
mişti. Bu nedenle, İngiliz sömürgeliğinden kurtulup bağımsızlığını ka-
zandıktan sonra Amerikan tarihi boyunca dış politika ile ekonomik çı-
karlar hep paralel yürümüş, Amerikan diplomasisi uzun süre ekonomik 
çıkarlara hizmet etti. Hatta bazı dönemlerde dış politika doğrudan doğ-
ruya ekonomik çıkarların elde edilebilmesi için kullanılan bir araç görevi 
üstlendi. Amerikalı diplomatlar, konsoloslar, ortaelçiler ve büyükelçiler, 
özellikle donanma subayları gittikleri ülkelerde ve seyrüsefer halinde bu-
lundukları denizlerde ulusal bir görev olarak addettikleri ABD ticaretinin 
artırılması için düzenledikleri raporları Dışişleri Bakanlığına gönderdi. 
Bakanlığın dış politikasının oluşturulmasındaki belirleyici paradigmalar-
dan bir tanesi bu raporlar oldu. 

Osmanlı Devleti’nin yeni kurulmuş olan Amerika Birleşik Devletleri 
ile ilk tanışması, Atlantik Okyanusu sınırlarındaki Mağrip topraklarında 
gerçekleşti. Amerikan savaş ve ticaret gemileri Avrupa’ya ulaşabilmek ve 
Akdeniz’e girebilmek için Cebelitarık Boğazı’ndan geçmek zorundaydı. 
Cebelitarık Boğazı’nın güney sahilleri ve Atlantik Okyanusu’nun doğusu 
ile Akdeniz’in güney sahillerinin Cebelitarık Boğazı devamındaki kısmı 
Mağrip ülkelerinin kontrolündeydi. Yarı muhtar Osmanlı bağlı devletçik-
leri olan Mağrip ülkeleri bulundukları Akdeniz’in anahtarı konumundan 
istifade etmekte ve geçimlerini büyük oranda korsanlık faaliyetlerinden 
sağlamaktaydılar. Akdeniz’e ve Avrupa’ya ulaşmak için Cebelitarık Boğa-
zı’ndan geçmek zorunda olan Amerikalı tüccarlar da, Mağriplilerin bu 
yapılagelen korsanlık faaliyetlerinden nasibini almaya başlayarak ticari 
anlamda büyük zararlarla karşı karşıya kaldı. Amerikan Hükümeti soru-
nu ilk olarak diplomasi yoluyla çözmeyi çıkarlarına daha uygun gördü. 
Bu nedenle, Amerikalı diplomatlar üç Osmanlı bağlısı Mağrip Devletiyle 
müzakerelerinde uzlaşmacı bir yol takip ettiler. Örneğin; Cezayir ile im-
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zalanan antlaşmanın müzakereleri devam ederken, Başkan James Mon-
reo’nun 25 Ağustos 1794 tarihli mektubunda, müzakereleri sürdüren 
komisere; sekiz yüz bin doların görüşmeler için ayrıldığı, antlaşma ile 
Cezayir tarafından alıkonulan Amerikalı denizcilerin fidye pazarlığının 
birlikte yürütülmesi, bu mümkün olmazsa fidye pazarlığı üzerine müza-
kere yapılması talimatı verilmişti. Amerika, kişi başı üç bin dolar fidye 
Cezayir korsanlarının Amerikan ticaret gemilerine saldırmaması karşılı-
ğında yıllık elli bin dolar vergi ödemeyi ve antlaşmanın müzakereleri sü-
recinde iki yüz bin dolar hediye vermeyi kabul edilebilir bulmaktaydı. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Osmanlı Devleti ile ilişkileri herhangi 
bir antlaşma olmaksızın düşük yoğunlukta devam ederken, Amerikan 
Donanmasına ait bir firkateyn hiç hesapta yokken ilk defa Çanakkale 
Boğazı’nı geçerek İstanbul’a ulaştı. Amerikan bayrağı taşıyan bir geminin 
Türk karasularını kullanarak İstanbul’a bu ilk gelişi aslında Cezayir Da-
yısı Mustafa Paşa’nın zorlaması ile olmuştu. Amerikalı Amirali İstanbul’-
da ummadığı bir sürpriz beklemekteydi. Osmanlı Devleti’nin gümrük gö-
revlileri Amerika Birleşik Devletleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip 
değillerdi ve Amerikan Bayrağını da tanımamaktaydılar. Firkateyne çı-
kan gümrük görevlilerinin ilk sorusu, geminin hangi ulusa ait olduğu ol-
du. Gümrük görevlilerinin gemideki Amerikalılara söylediğine göre; 
“Amerika Birleşik Devletleri” ismini de ilk defa kendilerinden duymuşlar-
dı. Bununla birlikte “Yeni Dünya” Osmanlılar tarafından bilinmekteydi. 
Geminin milliyeti tanındıktan sonra saraydan gelen görevliler Amerikalı-
ları sıcak bir şekilde karşıladı ve saray çevrelerinde Amerikan bayrağın-
daki yıldızların iki ülke arasında kurulacak olan işbirliğine işaret olduğu 
kehaneti yayıldı. Amerikan gemisinin İstanbul limanına girişi sadece 
Türkler arasında ilgiye neden olmamış, İstanbul’da bulunun diğer millet-
lerin diplomatik temsilcileri de Amerikalılara büyük alaka göstermişti. 
Tam tarihi kesin olmamakla birlikte, Amiral Bainbridge 25 Kasımda, 
Kaptanı Derya Küçük Hüseyin Paşa tarafından ziyaret edildi ve İstan-
bul’da bulunduğu süre içerisinde kendisine üst düzey devlet protokolü 
uygulandı. Amerikalı Amiral, firkateyni İstanbul’da demirli iken, Karade-
niz’deki ticareti gözlemledi ve daha sonra Karadeniz sularında Amerikan 
tüccarlarının bulunması gerekliliğini ve İstanbul’a bir Amerikan büyük-
elçisinin atanmasının Osmanlı makamlarında memnuniyetle karşılana-
cağını gözlemlediğini Washington’a rapor etti. Bainbridge’nin ifadesine 
göre; Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa’nın Amerika’nın İstanbul’a 
büyükelçi ataması talebine karşı, İstanbul’dan ayrılmadan önce kendisi-
ne Lizbon’da bulunan Amerikan Büyükelçisi’nin altı ay içerisinde İstan-
bul’da olacağını söylemişti. Fakat belirtilen tarihlerde Avrupa’daki karı-
şıklıkları dikkate alan Başkan John Q. Adams, İstanbul’a büyükelçi ata-
maktan vazgeçti. Bir ahitname için gerekli müzakerelerin düşük yoğun-
luklu olarak devam ettiği belirtilen tarihlerde henüz iki devlet arasındaki 
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ilişkileri düzenleyen bir antlaşmanın imzalanması için gerekli karşılıklı 
anlayış ve zemin yoktur. Bu nedenle müzakereler duraksamalı olarak 
devam etmekteydi ve müzakere süreci iç ve dış dinamiklerin de etkisi ile 
1830 yılı Mayıs ayına kadar sonuçlandırılması mümkün olmadı. 

1830 Tarihli Ticaret ve Seyrüsefayin Antlaşması’nın İmzası  
Öncesindeki Müzakere Süreci 

Amerika Birleşik Devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk yazılı 
antlaşma 1830 tarihinde imzalanmış olan “Ticaret ve Dostluk Antlaşma-
sı”dır. Bu antlaşmanın imzasından önce Amerika Devleti’nin ticaret ge-
mileri Osmanlı karasularında İngiliz bayrağı ile faaliyet göstermekte ve 
İngilizlere tanınan ayrıcalıklardan yararlanmaktaydılar. Mağrip ülkeleri 
ile imzalanan antlaşmaların yürürlüğe konulmasından hemen sonra, 
Amiral Bainbridge’nin Türk karasularında bulunduğu tarihlerde 1800 
yılının başlarında Amerika Lizbon’daki Ortaelçisi William Laughton 
Smith’i İstanbul’a göndererek bir ticaret antlaşmasının imzası için yetki-
lendirmişti. Babıali özellikle 1798’de Mısır’ı işgal eden Napolyon orduları-
na karşı İngiltere’nin yardımına ihtiyaç duyduğu için, İngiltere’ye karşı 
savaşı vererek bağımsızlığını yeni kazanmış olan Amerika ile istenilen ti-
caret antlaşmasının imzalanmasına sıcak bakmadı. Antlaşma imzalan-
mamasının diğer bir nedeni de, Osmanlı idarecilerinin Amerika ile tica-
retten herhangi bir getiri elde edemeyeceklerinin farkında olmalarıdır. 
Amerikalı tüccarların en çok ziyaret ettiği Osmanlı limanı İzmir limanıy-
dı. Fransız Devrimi sonrasındaki gelişmelerin sonucunda İzmir Limanı’-
nın ticari önemi artmıştı. Bu dönemdeki gelişmeler büyük oranda el gü-
cüne dayalı Osmanlı sanayisinin çökmesine ve işletmelerin kapanması-
na neden olmuştu. Böylece kapitalist Avrupa için Osmanlı pazarında çok 
büyük bir ticaret hacmi oluşmuştu.1 Bu ticaretten pay almak isteyen 
Amerika, herhangi bir diplomatik ilişki kuran antlaşma olmaksızın, fait 
accompli durumu yaratarak 4 Mayıs 1802 tarihinde William Steaward’ı 
konsolos görevi ile İzmir’e tayin etti. Böylece iki ülke arasındaki ilişkiler 
de facto olarak başlamış oldu. Diplomatik ilişkilere resmiyet kazandıran 
bir antlaşma henüz akdedilmediği ve Osmanlı Devleti’nin Amerika’ya 
karşı bir dış politika oluşturmadığı dönemde gerçekleşen bu atama Os-
manlı idarecileri tarafından kabul edilmedi. ABD’nin de facto konsolosu 
yaklaşık bir buçuk yıl İzmir’de kaldıktan sonra Amerika’ya geri döndü. 
Steaward, Amerika’ya dönüşünde Dışişleri Bakanlığı’na Osmanlı ile tica-
retin önemini ortaya koyan bir rapor sundu.2 Çağrı Erhan’ın kaydına 
                                                           
1 Yakup Akkuş, “Çağdaş İktisadi Düşüncelerde Sol Perspektifler, (Asya Tipi Üretim Tarzı, 
Bağımlılık Kuramı, Modern Dünya Sistemleri Teorisi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 168, s. 22-23, Mayıs-Haziran 2007. 
2 Çağrı Erhan, Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, İmge Kitabevi, s. 73, Ankara, 
2001; Charles Oscar Paullin, Diplomatic Negotiations of American Naval Officers 1778-1883, 
Baltimore, The Johns Hopkins Press, s. 125, 1912. 
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göre; Osmanlı tebaasından Amerika Devleti’ni ilk ziyaret eden kişiler 
1808 yılında Kayserili Mehmet Dayı ve Giritli Mustafa Dayıdır. Her iki 
Osmanlı vatandaşı bir yıl süren seyahatleri sonucunda Babıali’ye Ameri-
ka’nın Osmanlı ile diplomatik ilişki kurma isteğini de dile getiren bir ra-
por sundular.3 Babıali, Amerika’nın antlaşma isteğine soğuk davran-
maktaydı çünkü antlaşma ile kurulacak ilişkilerden Osmanlı Devleti’nin 
bir kazanç elde edemeyeceği belliydi. Okyanus ötesindeki Amerika Devle-
ti çok uzaktı, Osmanlı tüccarları bu kadar uzağa mal götürüp satmaya 
istekli değillerdi, istekli olsalar da bu kadar uzak mesafede kendilerini 
koruyabilecek güçlü bir donanmadan da yoksundular. Diğer önemli bir 
neden de, hakkında çok fazla bilgi sahibi olunmayan Amerikalıların Yu-
nan İsyanı sırasındaki davranışları ve Yunan taraftarı politikaların Babı-
ali’de Amerika’ya karşı bir hoşnutsuzluk oluşturmuş olmasıydı. 

Amerikalı tüccarlar ticaret için İzmir limanını tercih etmekteydiler 
çünkü Osmanlı idarecileri, diplomatik olarak tanımadıkları Amerikan ge-
milerinin Çanakkale boğazını geçerek İstanbul’a gelmesine ya da Karade-
niz’e açılmasına çok istisnai şartlar altında müsaade etmekteydiler ve 
müsaade edilenlerin de özellikle İngiltere’nin baskısı ile resmi geçiş izin 
işlemleri zorlaştırılıyordu. Osmanlı idarecilerinin Amerikan tüccarlarının 
Karadeniz’e açılmasına izin vermekte gönülsüz davranmasının diğer bir 
nedeni de İngilizlerin Amerikalı tüccarları Karadeniz kıyılarından uzak 
tutarak buradaki kazançlarını bölüşmek istememeleriydi. Amerikalı tüc-
carlar ise, Karadeniz ticaretinden elde edebilecekleri kazançların farkın-
daydılar ve bu amaçla Hükümetleri üzerinde Babıali ile bir an önce mev-
cut sorunlara çare olacak bir antlaşma imzalaması için baskı kurmuş-
lardı. Amerika artan ticaret hacmini dikkate alarak 1808’de bir kez daha 
İzmir’e konsolos atamayı deneyecek fakat bu atama da Osmanlı idaresi 
tarafından kabul edilmeyecektir. Amiral Bainbridge’nin 1800 yılında Ce-
zayir Dayısı’nın zorlaması ile Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’u zi-
yaret eden ilk Amerikan gemisinden sonra, 1810 yılının Eylül ayında 
Amerikalı ticaret gemileri Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul önlerine 
geldiler ve Karadeniz’e çıkarak Odesa Limanı’na gitmeyi dilediler. Bu ta-
rihlerde, deniz ticareti ve İngiliz kolonilerinin limanlarına Amerikan tica-
ret gemilerinin girmesi, sınır anlaşmazlıkları gibi konularda İngiltere ile 
Amerika arasında sorunlar vardır ve İngiltere’nin İstanbul Büyükelçisi 
Mr. Adair’in girişimi ile Amerikan ticaret gemilerinin Karadeniz’e açılma-
sı hatta bir daha serbestçe Çanakkale Boğazı’ndan geçmesi yasaklandı. 
Amerikan gemileri yüklerini boşalttıktan ve İngilizlerin ödediğinin iki katı 
gümrük ödedikten sonra bir tanesi boş olarak Karadeniz’e açılabilme izni 
kopartmayı başardı.4 Durumun İngilizler tarafından fark edilmesi halin-
                                                           
3 Erhan, a.g.e., s. 104. 
4 Henry A.S. Dearborn, A Memoir of Commerce and Navigation in the Black Sea, Trade and 
Maritime Geography of Turkey and Egypt, I. Cilt, Velles and Lilly, s. 23, Boston, 1819. 
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de, İngiliz Büyükelçisine bir savaş gemisinin Karadeniz’e açılan Ameri-
kan gemisini geri döndürmeye çalıştığı fakat başarılı olamadığı söylene-
cekti. Amerikan gemisi Odesa’da büyük bir coşku ile karşılandı, Rus Ça-
rı’nın Amerikan ticaret gemilerinin Karadeniz’de ticaret yapma isteği ge-
mi kaptanına bildirildi.5 Daha sonraki yıllarda Rusya bu politikasını de-
ğiştirerek, Babıali ile Amerika arasında bir dostluk ve ticaret antlaşması-
nın imzalanmasına karşı çıkacak, dolaylı olarak Amerikan ticaret gemile-
rinin Karadeniz’e girmesini engellemeye çalışacaktır. 

Zikredilen gelişmeler üzerine 1811 yılında David Offley6 isimli Ameri-
kalı tüccar İzmir’de Amerikan Ticaretevi’ni kurdu. Amerikan Ticaretevi 
ve Offley, de juro diplomatik ilişkiler başlayıncaya kadar gayri resmi de 
facto konsolosluk görevini üstlenecektir. Offley, İstanbul’da bulunduğu 
girişimler sonucunda Amerikan mallarına uygulanana gümrük tarifesi-
nin %6’dan önce %3’e daha sonra %2’ye indirilmesini sağlayacaktır.7 
Amerika, Babıali ile kendi lehine ticaret antlaşması imzalamak için çalı-
şırken, idari ve askeri yapısını yeniden örgütlemeye uğraşan Osmanlı 
Devleti önce 1804’te başlayıp 1817 yılına kadar süren Sırp isyanları ve 
bu arada patlak veren diğer bir isyan serisiyle; 1815 yılında başlayan 
Yunan İsyanları ile başa çıkmaya uğraşmaktaydı.8 Aynı yıllarda Amerika 
ile İngiltere arasında, seyrüsefayin (Navigation), İngiliz sömürgeleri ve 
ABD sınırındaki göllerin kullanımı konusunda problemler baş göstermiş 
ve 1817 yılına gelindiğinde bu problemler halen çözümlenememişti.9 Se-
nato’ya sunulan ve 1817-1818 yılları arasında Amerikan gemileri ile 
Amerika’ya yapılan ithalattan malın ederi üzerinden alınan gümrük ver-
gisi (ad valorem) oranlarını gösteren listede Osmanlı Devleti’nden Mısır 
dahil yapılan ithalat rakamları diğer devletlere göre oldukça düşüktü ve 
bu dönemde Osmanlı Devleti’nden Amerika’ya yapılan ihracat; örneğin 
Çin’den ve Rusya’dan yapılanın yarısından daha azdı.10 Söz konusu yıl-
larda Osmanlı Devleti’nden Amerika’ya yapılan ithalat İzmir limanı çıkış-
lıydı ve en yoğun kalem meyve ithalatındaydı.11 Amerika ile İngiltere ara-
sındaki sorunlar, Avrupa kuvvetler dengesinin getirmiş olduğu hassasi-
                                                           
5 Dearborn, a.g.e., s. 24. 
6 David Offley, 1830 yılında imzalanacak olan Türk-Amerikan antlaşması görüşmelerinde 
de hazır bulunacaktır. Bkz. Uinted States Congress Records (USCR), Treaty Between United 
States and Sublime Porte, Doc. No. 304, February 9, 1832. (Bundan sonra USCR olarak be-
lirtilecektir.) 
7 Erhan, a.g.e., s. 81. 
8 Enver Ziya Karal, Nizam-ı Cedit ve Tanzimat Devirleri (1789-1856), V. Cilt, 7. Baskı, Türk 
Tarih Kurumu, s. 101-116, Ankara, 2007. 
9 Journal of the House of the Representatives of the US (JHRUS), 5th Congress, December 2, 
s. 10, Washington, 1817 (Bundan sonra JHRUS olarak belirtilecektir). 
10 Report of the Secretary of the Treasury of the Importations, Goods, Wares, and Merchandi-
se in American and Foreign Vessels, from First October 1815 to Thirteen September 1816, 
Doc. No. 198, E. De Kraft, s. 3, 54, Washington, 1818. 
11 Report of the Secretary…, 69-70. 
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yet, güç dengesi ve buna bağlı ittifaklardaki kırılma tehdidinin altında 
yaşamanın getirmiş olduğu temkinlilik durumu, tüm uluslararası ilişki-
lerini bu dengelere göre ayarlamak zorunda olan Babıali’nin Amerika ile 
imzalanacak antlaşmayı ağırdan almasına neden olmaktaydı. 

Amerika, Osmanlı Devleti ile bir antlaşma yaparak Osmanlı toprakla-
rındaki ticaretten pay almaktan vazgeçmek niyetinde değildi. Bu amaçla 
18 Nisan 1820 tarihinde Amerika Başkanı Monreo, Luther Bradish’i Os-
manlı topraklarında Amerikan ticaretini ilgilendirecek konuları araştıra-
rak ileride yapılacak antlaşma için zemin yoklamak ve elde ettiği bulgu-
ları raporlamak üzere İstanbul’a gönderdi. 1820 yılı aynı zamanda Yu-
nan isyanının da yayıldığı bir döneme rast gelir. Başkan Monreo, Bra-
dish’i antlaşma müzakere etmek üzere İstanbul’a göndermişken gönlün-
de Yunan isyanının başarıya ulaşmasını dilemekteydi. Bradish’e verilen 
mektubun içeriğinde kendisinin bir diplomatın yetkilerine sahip olduğu 
görülmektedir.12 Bradish, aynı yılın 20 Aralık tarihinde Dışişleri Bakanlı-
ğı’na İstanbul’dan göndermiş olduğu ilk raporunda; 

(1) Amerikan çıkarlarının Babıali ile imzalanacak bir “Dostluk ve Tica-
ret Antlaşması” ile elde edilip edilemeyeceğini, 

(2) Böyle bir antlaşma imzalamanın uygulanabilir olup olmadığını, 
(3) Bu amaca ulaşmak için en uygun yöntemin neler olabileceğini 

araştırdığını yazmıştı. Bradish, adı geçen raporunda Osmanlı toprakla-
rında sağlam ve doğru bilgi bulmanın zorluğundan bahsederek, İstan-
bul’a vardığında kendisinin buraya Amerika ile Türkiye arasında bir tica-
ret antlaşması imza etmek üzere geldiği söylentisinin çok önceden Avru-
pa ve Amerika kaynaklı olarak Babıali’ye ulaştığını bu durumun kendi 
pozisyonunu zora soktuğunu bildirmişti. Bradish, kendisinden önce ya-
yılmış olan söylentilere karşı resmi görevini saklayarak, İstanbul’a kendi 
inisiyatifi ile geldiğini ilan etti. Bu amaçla, Hükümetinin kendisine ver-
miş olduğu yetkilendirme yazısından, Türk karasularındaki Amerikan 
Amirali Bainbridge hariç hiç kimsenin bilgi sahibi olmamasını sağladı. 
Bradish, İstanbul’da Osmanlı makamları ile yaptığı durum tespitine yö-
nelik görüşmelerinde kendisine Reisül Küttap ile görüşmesi söylendi. 
Tam bu sırada İstanbul’da nereden çıktığı belirsiz bir söylenti, Amerika’-
nın Rusya aracılığıyla Osmanlı Devleti ile bir antlaşma imzalamaya çalış-
tığı dedikodusu yayıldı.13 Bradish, raporunda söylentisi yayılan ve kendi 
pozisyonunu zorlaştıran böyle bir girişimin kaynağını bilmediğini fakat 
bunun Osmanlı hükümet katlarında kabul edilebilir bir durum olmadığı-
                                                           
12 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, s. 4, 1832. 
13 Bainbridge müzakerelerde bulunmak üzere Akdeniz’e ulaştığında Çarlık Rusya’nın İstan-
bul Ortaelçisi Baron Strogonof’a bir mektup yazarak Amiral Gemisi “Cololmbus” ile İstan-
bul’a gelişine izin verilip verilmeyeceğini öğrenmek istemişti. İstanbul’da yayılan söylentilere 
bahsedilen yazışmanın temel teşkil etmesi muhtemeldir. Ayrıca Akdeniz’e gelen Bainbrid-
ge’nin ilk olarak Osmanlı makamları ile değil de Çarlık elçisiyle iletişim kurmayı tercih etme-
si söylentilerin mesnetsiz olmadığını göstermektedir. Bkz. Paullin, a.g.e., s. 132-133. 
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nı Bakanlığına bildirdi. Bradish’in Bakanlığına bildirdiği raporundaki 
öneriler kısmına göre; Osmanlı hükümet katlarındaki herkes aracısız 
müzakereler yapılarak Amerika Birleşik Devletleri ile bir dostluk ve tica-
ret antlaşması imzalamaya taraftardı.14 Bradish, daha önce yayılan söy-
lenti dolayısıyla resmi kimliğini saklayarak görüşmelerini gayri resmi ze-
minde yürütmeyi tercih etmişti. Yapmış olduğu gözlemlerde aracısız mü-
zakerelerin daha çabuk sonlandırılabildiğini, doğrudan müzakere yönte-
minin Türklerin karakteri ile uyuştuğunu, Avrupalı güçlerin ve özellikle 
Rusya’nın Babıali ile Amerika arasında imzalanacak bir antlaşmayı kıs-
kandığını, doğrudan müzakerelerin zaman ve maddi harcamaya ihtiyaç 
duyduğunu rapor etti. Raporda, Türklerin cömertlik ve yüceliğine sığınıl-
ması durumunda, işlerin çok daha kolay yürüdüğünü, kendisinin resmi 
kimliğini saklayarak bu şekilde davrandığını ve başarıya ulaştığını belirt-
mişti. Amerika’nın Avrupa’dan çok uzak olması Türkler ile ilişkilerde bir 
avantajdır ve Bradish, Hükümetine Türklere karşı kurulan ittifaklarda 
yer almamasını ve buradaki politik ilişkilere karışmamasını tavsiye et-
mekteydi. Bradish’e göre, Avrupa Devletleri Babıali üzerinde etkinlik 
kurmuşlardı, elde ettikleri imtiyaz ve gücü başkaları ile, örneğin Ameri-
ka’yla paylaşmak istememekteydiler.15 Brandish’in tavsiyesinin aksine, 
Amerikan hükümeti, antlaşma imzalanıncaya kadar sessizce, imza son-
rasında ise yoğunluğunu artırarak Osmanlı’nın içişlerine müdahil ola-
cak, Osmanlı Devleti’ni parçalamaya çalışan Avrupa siyaseti içinde yer 
alacaktır. Bradish raporunun ilerleyen kısmında çok önemli bir bilgi ve-
rerek, Babıali’de güvenilir ve üst düzey yetkililerden öğrendiğine göre, 
daha önceki yıllarda Amerika ile Osmanlı Devleti arasında bir antlaşma 
imzası için müzakereler yapılırken başka bir devlet büyükelçisi Babıali’-
ye giderek, böyle bir antlaşmanın imzalanması durumunda Osmanlı ile 
tüm ilişkilerini keseceği ve savaş ilan edeceği tehdidinde bulunmuştu. 
Bradish’in kendi Bakanlığı’na göndermiş olduğu raporda Osmanlı’yı teh-
dit ettiğini söylediği devletin ismi nokta ile geçilerek açıklanmamıştır.16 
Bununla birlikte şayet Bradish’in iddiası doğru ise, bu dönemde Osman-
lı’yı savaş ile tehdit etmek için bahane arayan tek devlet Çarlık Rusya’-
dır. Çünkü daha çok Rusya’nın kışkırtması ve desteğiyle çıkan Yunan ve 
Sırp isyanları nedeniyle tehditte bulunanın Rusya olması diğer Avrupa 
devletlerine göre daha muhtemeldir. 

Bradish’in raporuna göre; diğer Avrupa devletleri de Amerika’nın Os-
manlı ile antlaşma imzalamasına ve avantajlar elde etmesine sıcak bak-
                                                           
14 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. Bra-
dish to Mr. Adams, Secretary of State, Constantinople, December 20, s. 4-6, 1820. 
15 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. Bra-
dish to Mr. Adams, Secretary of State, Constantinople, December 20, s. 7-8, 1820. 
16 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. Bra-
dish to Mr. Adams, Secretary of State, Constantinople, December 20, s. 8, 1820. 
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mamaktadır. Bu nedenle Babıali Bradish’ten Amerika’dan gelen müzake-
recilerin müzakere edilen antlaşma imzalanıp yürürlüğe girinceye kadar 
resmi müzakereci sıfatıyla İstanbul’da görünmemelerini, kendi inisiyatif-
leri ile gelmiş gibi davranmalarını istemişti. Bardish’in raporunda görü-
len diğer bir ayrıntı, Osmanlı hükümet etme sistemindeki en güçlü kişi-
nin 1803-1805 yılları arasında Fransa Büyükelçiliğinde bulunmuş olan 
Halet Efendi olarak belirtilmiş olmasıdır. Bradish’e göre, Halet Efendi 
Sultan’ın iradesine sahip olarak tüm imparatorluk üzerine söz sahibidir. 
Halet Efendi, Amerika ile antlaşmaya taraftardır, diğer Babıali idarecileri 
de antlaşmaya muhalefet etmeyecektir. Bununla birlikte, mevcut durum 
diğer devletlerin müdahalesi ile değişebilecek bir karaktere sahiptir. Bra-
dish yukarıdaki tespitlerde bulunduktan sonra, Halet Efendi’nin tek ba-
şına zorlu müzakereler sonucu elde edilen kazanımların elden çıkmasına 
yol açabileceğini bu nedenle dikkatli olunmasının gerekliliğini tavsiye et-
mekteydi. Bradish’e göre; şayet Amerika’dan bir antlaşma imzası için 
yetkilendirilmiş olarak birisinin gönderilmesi durumunda birkaç gün 
içinde arzu edilen antlaşmanın imzalanabilmesi mümkün olabilecekti. 
Antlaşmanın imzası için gizlilik ve doğrudan müzakere hayati önem taşı-
maktaydı. Bradish, bir antlaşmanın imzası için gerekli masrafları da 
araştırmış ve liste halinde raporuna eklemişti. Bradish’in raporundaki 
hesaba göre bir antlaşma için; resmi hediyeler: 200.000 kuruş, Halet 
Efendi’nin olumlu görüşünün muhafazası için: 50.000 kuruş, antlaşma-
yı müzakere eden elçinin Amerika lehine bazı hükümleri antlaşmaya so-
kabilmesi için 25.000 kuruş, Babıali müzakerecisi için: 25.000 kuruş, 
Babıali baş tercümanı için: 20.000 kuruş, Babıali sekreteri için 5.000 
kuruş, Amerika tarafından kiralanan iki tercüman için: kişi başı 5.000 
kuruş, beklenmedik durumlar için: 15.000 kuruş olmak üzere bir ant-
laşmanın Amerika’ya toplam maliyeti: 350.000 Türk kuruşu (50.000$ 
ABD Doları) olacaktı.17 Burada en dikkati çekici husus; Bradish’in 
25.000 kuruşa Amerikan müzakerecisinin anlaşmaya lehte maddeler ek-
letilebilmesini mümkün görmesidir. Bu tespit, Osmanlı Devlet idaresinin 
nasıl yozlaştığını da göstermektedir; çünkü rüşvetle Amerika lehine ant-
laşmaya sokuşturulacak bu maddeler doğal olarak Osmanlı aleyhine 
olacaktı. Bradish’in zikredilen tespiti Babıali bürokrasisinin rüşvetle iş 
görme alışkanlığının devlete olan zararının ulaştığı boyutları da ortaya 
koymaktadır ve maalesef kayıtlara geçen tek örnek değildir. Bradish de 
zaten raporunda, devlet görevlilerinin yapılan antlaşma sonrasında hedi-
ye almasının rüşvet olarak değil, zahmetlerinin karşılığı şeklinde değer-
lendirildiğini ve bu çeşit hediyeler vermeden İstanbul’da hiçbir iş görme-
                                                           
17 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. Bra-
dish to Mr. Adams, Secretary of State, Constantinople, December 20, s. 9, 1820. 
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nin mümkün olmadığını belirtmektedir. Rüşvetle antlaşmaya eklenebile-
ceği belirtilen Amerika lehtarı maddeler arasında en önemli olanı ticaret 
ile ilgilidir. Bradish’in İstanbul’da bulunduğu yıllarda rüşvetle, Osmanlı 
ülkesinden tüm ülkelere satılmasının yasak olduğu ve sadece antlaşma-
lardaki yükümlülüklere göre ihraç edilen buğday, kuru meyve, zeytinya-
ğı, sabun vs. ithalatı hakkının elde edilmesidir. Amerikan gemileri yapı 
itibarıyla Akdeniz ve Karadeniz’de ticaret yapan diğer ülkelerin gemile-
rinden daha sağlamdır, Amerikalıların denizcilik ve seyrüsefayin bilgileri 
de daha ileridedir. Bu sayede söz konusu malların nakliyesinden de para 
kazanılabilecektir. Diğer avantajlar ise, Amerikalı tüccarların yapılacak 
antlaşmaya eklenecek maddeler ile İngilizlerin tabi olduğu gümrük tari-
fesinden yararlanması ve bu amaçla ödenmiş olan rüşvetin bir yıl içinde 
geri kazanılması ile antlaşmanın “en ziyade müsaadeye mazhar millet” 
ilkesi temelinde imzalanmasıdır. Araştırma ve raporlamalarında belirtil-
diği gibi henüz bir antlaşma imzası için gerekli ilerlemeyi kaydedemeyen 
Bradish, araştırma ve gözlemlerine devam edebilmek için Bakanlıktan 
bir yıl daha İstanbul’da kalmasına izin verilmesini talep etti.18 

Bradish’in 50.000 kuruş ile kendi taraflarında tutulabileceğine inan-
dığı Halet Efendi Mora isyanındaki Yunan yanlısı tutumu ve yanıltıcı 
davranışları nedeniyle Sultan II. Mahmut tarafından 1823 yılında idam 
ettirildi. Bradish, İstanbul’daki temasları esnasında resmi kimliğini sak-
lamıştı ve zaten Amerika ila Osmanlı arasında bir antlaşma imzalanma-
sına dönemin güçlü devletleri arasında muhalif olanların varlığından da 
haberdar edilmişti. Bu nedenlerle Bradish’in girişimlerinden sonuç alı-
namadı. Bradish İstanbul’dan ayrılmadan önce buradaki gelişmeleri ta-
kip etmek ve arzulanan antlaşma için müzakereleri yürütmek üzere Nic-
holas Novani isimli tercümanı görevlendirmişti.19 N. Novani, Bradish İs-
tanbul’da iken Babıâli ile Bradish arasında aracılık görevini de yürüt-
müştü. 

Bradish’in Dışişleri Bakanlığına göndermiş olduğu uzun durum tespi-
ti raporundan sonra Amerika Hükümeti Osmanlı Devleti ile bir antlaşma 
imzalamayı daha ciddi olarak ele almaya karar verdi. 2 Nisan 1823 tari-
hinde sonradan Müslüman olan, Arapça ve Türkçe bilen George Bethune 
English özel görev emriyle bir antlaşma için görüşmelerde bulunmak 
üzere İstanbul’a gönderildi. English, İstanbul’da bulunduğu süre içeri-
sinde gözlemlediği ekonomik, politik hususları ve ticari fırsatları yine 
özel raporlarla doğrudan Dışişleri Bakanı J.Q. Adams’a bildirecekti.20 
                                                           
18 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. Bra-
dish to Mr. Adams, Secretary of State, Constantinople, December 20, s. 10-12, 1820. 
19 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. Bra-
dish to Mr. Novani, Pera, February 7, s. 56, 1821. 
20 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr.   
Adams to Mr. G.B. English, April 2, s. 12, Washington, 1823. 
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Amerika’dan yola çıkan English, 6 Ağustos 1823 tarihinde Marsilya’dan 
Adams’a göndermiş olduğu ilk raporunda, şans eseri olarak Marsilya’da-
ki bir adamdan Osmanlı Devleti ile Fransa arasında imzalanmış olan 
antlaşma ya da kapitülasyonların kopyasını elde ettiğini bildirdi. Ameri-
kan belgelerinde Babıali ile imzalanacak olan antlaşma müzakere ve gö-
rüşmelerinde “kapitülasyon” sözcüğü de böylece English’in raporu ile ilk 
defa Babıali ile imzalanacak antlaşma terminolojisine girmiş oldu. Kapi-
tülasyon sözcüğü bundan sonra Amerikan Hükümeti tarafından çok sık 
olarak kullanılacaktır. English, raporunda antlaşma metninin Türkçe ol-
duğunu ve çevirisi tamamlanınca merkeze bir kopya göndereceğini, bu 
ve benzeri belgeleri elde etmek için Marsilya’da planlanandan 15-20 gün 
daha fazla kaldığını fakat elde ettiği belgelerin şüphe uyandırmaksızın 
İstanbul’da bulunmasının mümkün olmadığını belirtmekteydi. Babıali 
ile English ve halefleri tarafından yürütülecek müzakerelerde bu metin-
ler esas alınacaktır.21 English, altı yıl önce 1817 tarihinde İstanbul’da 
bulunmuştu ve bu esnada Hüsrev Paşa ile tanışmıştı. English’in İstan-
bul’a ulaştığı tarihlerde Hüsrev Paşa da Trabzon valiliğinden geri çağrıla-
rak Kaptan-ı Deryalığa getirilmişti. English 23 Kasım 1823’de İstanbul’-
dan göndermiş olduğu ilk raporunda, daha önceden tanımış olduğu 
Hüsrev Paşa’nın Kaptanı Deryalığa getirilmesini antlaşma müzakereleri 
ve kendi girişimleri için fırsat olarak değerlendirmekteydi ve raporuna 
Hüsrev Paşa’dan yardım isteyeceğini not etmişti. English’in İstanbul’dan 
gönderdiği ilk raporunda önem atfettiği diğer husus Sardinya’nın Kara-
deniz’e gemi sokabilme hakkı elde etmesi ve bu sulardaki ticaretin böyle-
ce Frankların eline düşmüş olmasıdır. English’a göre; Amerika’nın böyle 
bir fırsatı değerlendirmek için elini çabuk tutup Babıali ile hala antlaşma 
imzalayamaması Amerikan çıkarlarına aykırı bir durumdu.22 

English’in 27 Aralık 1823 tarihli üçüncü raporundan Amerikan Hü-
kümetinin Osmanlı Devleti ile imzalayacak olduğu antlaşmayı; (1) en zi-
yade müsaadeye mazhar millet ilkesi temeline, (2) Fransa, İngiltere, İsveç 
ve Hollanda Devletlerine tanınan kapitüler haklar üzerine oturtmak iste-
diği görülmektedir. Kapitüler haklar elde edilirken özellikle Osmanlı Dev-
leti ile benzer haklar ihtiva eden ilk antlaşmayı imzalamış olan Fransa’-
nın elde ettiği kazanımlar göz önünde bulundurulacaktı. Bu amaçla 
Fransa’ya tanınmış olan kapitülasyonların tercümesi bir önceki raporun 
ekinde J.Q. Adams’a gönderildi.23 English, üçüncü raporunda Osmanlı 
                                                           
21 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. G.B. 
English to Mr. Adams, Marseilles, August 6, s. 12-13, 1823. 
22 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Extract of 
a letter from Mr. G.B. English to Mr. J.Q. Adams dated, Constantinople, November 23, s. 13, 
1823. 
23 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. Eng-
lish to Mr. J.Q. Adams Secretary of State-Extract, Constantinople, December 27, s. 13-14, 
1823. 
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gümrük tarifeleri hakkında bilgi vermektedir. Buna göre; tüm Avrupa ül-
kelerine uygulanan gümrük tarifesi ad valorem ortalama %3’tür. Bu tari-
fe üzerinden gümrük görevlileri ve depoların kullanım kirası olarak %10 
vergi alınmaktadır. Fakat Amerikalı tüccarlar İzmir Limanında belirtilen 
gümrük vergisi üzerinden ek olarak ödenen %10’luk tutarı, %15 tarife-
sinden ödemektedirler. Daha önceki yıllarda, Amerika’nın İzmir konsolo-
su, İstanbul’da girişimde bulunarak Amerikalı tüccarların fazladan öde-
mekte olduğu %5’in uygulamasının durdurulmasını istemiş, Osmanlı 
Hükümeti iki ülke arasında resmi ilişkinin yokluğu nedeniyle Amerikalı 
tüccarların aslında Osmanlı karasularında ticaret yapmaya hakkı bile 
olmadığını bildirerek bu istemi kabul etmemişlerdi.24 Amerika bandıralı 
ticaret gemilerinin İstanbul’a girmesine müsaade edilmediği için Ameri-
kalı tüccarlar İzmir Limanı’nı kullanmaktaydılar. Raporda Osmanlı Hü-
kümeti ile görüşmelerde bulunan ve “Amerikan Konsolosu” olarak belirti-
len kişi David Offley’dir. Hatırlanacağı gibi, Amerika Hükümeti iki ülke 
arasında diplomatik ilişki kuran herhangi bir antlaşma olmaksızın 
1802’de William Steaward’ı konsolos olarak İzmir’e tayin etmiş, bu fait 
accompli tayin Osmanlı Hükümeti tarafından tanınmamıştı. 1811 yılına 
kadar iki ülke arasında bir antlaşma akdi mümkün olmayınca da, David 
Offley 1811 yılında İzmir’de Amerikan Ticaretevi’ni kurmuştu. Offley da-
ha sonra Amerikalı tüccarların sorunları ile ilgilenmeye başlamış, bir ba-
kıma gayri resmi de facto konsolos vazifesi üstlenmiş fakat bu emrivaki 
durum Babıali tarafından tanınmamıştı. Oysa English’in raporuna göre; 
Amerikan Hükümeti Offley’i tek taraflı olarak konsolos statüsünde tanı-
maktadır ya da English, Babıâli’nin Offley’i konsolos olarak akredite et-
mediğinden haberdar değildir. Raporda Osmanlı topraklarından Ameri-
ka’ya ihraç edilebilecek ve Amerika’dan ithal edilebilecek malların listesi 
de belirtmişti. 

English, 8 Şubat 1824 tarihinde, bir Fransız gemisi ile İzmir’e gider-
ken kaleme aldığı raporunda, Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa ile görüştüğü-
nü fakat bu görüşme için yaklaşık dört hafta beklemek zorunda kaldığını 
kaydetmektedir. Hüsrev Paşa ile gerçekleşen görüşme oldukça dostane 
ve sıcak bir atmosferde gerçekleşmiş, Hüsrev Paşa Amerikan istekleri 
hususunda yardımcı olacağını söylemişti. Görüşmede Hüsrev Paşa, Eng-
lish’e kendisinden önce İstanbul’da bulunan Bradish’in müzakerelerinin 
sonuçlandırılmasını Avrupalı bir devletin büyükelçisinin engellediğini 
belirtmiş, fakat elçinin ülkesini açıklamaktan kaçınmıştı. English ile 
Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa’nın ikinci görüşmesi Hüsrev Paşa’nın firka-
teyninde gerçekleşti. Bu görüşmede de Amerika ile Osmanlı Hükümeti 
arasında bir dostluk ve ticaret antlaşması kurulabilmesini amaçlayan 
müzakereler için takip edilecek yöntem belirlenmeye çalışıldı. Hüsrev Pa-
                                                           
24 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. Eng-
lish to Mr. J.Q. Adams Secretary of State-Extract, Constantinople, December 27, s. 14, 1823. 
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şa; İstanbul’daki İngiliz, Fransız ve Rus elçilerinin Türk-Amerikan görüş-
melerine müdahalede bulunamaması için Akdeniz’deki Amerikan amiral-
lerinden birisinin bu müzakereleri gizlice yürütmek üzere yetkilendirile-
rek kendisi ile Ege Denizi’nde buluşmasını, bu buluşmada Amerika’nın 
bir antlaşma için Babıali’den isteklerini kendisine bildirmesini böylece 
görüşmelerin gizlice devam ettirilmesi önerisini English’a iletti. Eng-
lish’in raporunda belirttiğine göre; Hüsrev Paşa görevlendirilen amiral 
tarafından kendisine iletilen ve müzakere edilen Amerikan isteklerini Ba-
bıali’ye bildirecekti, teklif Sultan II. Mahmut’un onayı alındıktan sonra 
geçerlilik kazanacaktı. Sultan, Amerikan isteklerini ve avantajlarını ko-
ruyan böyle bir teklifi kabul edebilir ya da reddedebilirdi. Bir Amerikan 
büyükelçisinin direkt olarak İstanbul’a gitmesi durumunda divan üyeleri 
ile yapılacak görüşmelere entrikalar karışacak ve müzakereler içinden çı-
kılmaz hale gelecekti.25 English, Hüsrev Paşa’nın teklifini kabul ederek 
Hükümetini bilgilendirmek ve İzmir’deki Amerikan temsilciliği aracılığıy-
la görüş sormak üzere İzmir’e doğru yola çıktı. İstanbul’a Amerikan ge-
milerinin geliş gidişi sınırlı olduğu için yolculuğunu bir Fransız guleti ile 
yapmayı tercih etti ve raporunu da bu esnada yazarak İzmir’den hükü-
metine gönderdi. Bir müddet sonra da Dışişleri Bakanı Adams’ı şahsen 
bilgilendirmek üzere ülkesine geri döndü. 

Bradish ve English’in Amerika lehine kapitüler bir antlaşma için Os-
manlı Başkenti’nde nabız yokladığı ve durum tespiti yaparak kendi leh-
lerine kamuoyu oluşturmaya çalıştıkları tarihler aynı zamanda Yunan 
isyan ateşinin yayıldığı dönemin en hararetli günlerine rast gelmektedir. 
Yunan ayaklanmacıların Madrid’deki ajanı ve Geçici Yunan Hükümeti’-
nin Londra elçisi Andreas Luriottis, Kasım ve Ağustos 1822 tarihlerinde 
ABD Dışişleri Bakanı’na mektup yazarak isyan hareketlerinin desteklen-
mesi için kendisinden yardım istemişlerdi. Luriottis’in 1822 Ağustos ta-
rihli dört sayfalık mektubunda önce Türklerin tiran yönetimi şikayet 
edilmiş, daha sonra Yunanlıların kazandıkları başarılar anlatılmış ve 
Amerikan hükümetinden kendilerine yardım edilmesi dilenmişti. Os-
manlı Devleti ile bir dostluk ticaret antlaşması imzalamak için yoğun ça-
ba harcayan ve müzakerecileri İstanbul’da bulunan Amerikan yönetimi, 
Yunan ayaklanmasını da yakından takip etmekteydi. Madrid’deki Yu-
nanlı ajanın ve Luriottis’in göndermiş olduğu mektuplar, Yunanistan’ın 
askeri, coğrafi, demografik yapı ve topografya durumu hakkında bilgi ve-
ren ekleri ve istihbarat raporları ile birlikte talep üzerine Aralık 1823 ta-
rihinde Başkan J. Monreo tarafından Temsilciler Meclisi’ne sevk edildi.26 

                                                           
25 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. Eng-
lish to Mr. Adams-Extract, on board the French galette Franscois and Henriette, bound from 
Constantinople to Smyrna, February 8, s. 15-16, 1824. 
26 USCR, Message from the President of the United States, Present Condition and Future 
Prospect of Greeks, Doc. No. 14, December 31, 1823; USCR, Resolution Submitted by Mr. 
Webster, December, 8, 1823, January 20, s. 171, 1824. 
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Aynı yılın 18 Aralığında, Güney Carolina Eyaleti Temsilciler Meclisi’ne 
sunduğu önergede, kafir Barbarların idaresindeki Yunanlıların bağımsız-
lık mücadelesine olan yakın ilgilerini belirterek, Yunan Devleti’nin Ame-
rikan Hükümeti tarafından tanınmasını diğer senatörler de Amerika’nın 
Yunanistan’a bir elçi, ortaelçi, konsolos ya da bunların hiçbiri mümkün 
olmazsa temsilci atamasını talep etti.27  

ABD Dışişleri Bakanı Adams, 18 Ağustos 1823 tarihinde Yunan is-
yancıların Londra’daki elçisi Luriottis’in mektubuna verdiği cevapta, 
Amerikalıların ve Başkan Monreo’nun Yunan halkının bağımsızlık müca-
delesine tüm kalbi ile destek verdiğini fakat tarafsız olan Amerika’nın 
Yunanlılar lehine savaşa katılmasının mümkün olmadığını, diğer her 
türlü yardıma hazır olduklarını, bağımsızlığını kazanması durumunda 
Amerika’nın hemen Yunanistan’ı tanıyacağını bildirerek isyanı teşvik et-
ti. Başkan Monreo ise, 7 Aralık 1824 tarihinde Kongre’de okunan yazılı 
konuşmasında Yunan lehtarlığını tekrarlayarak, Yunan isyancıların ba-
şarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.28 Bu yıllarda Kongre’de 
de Yunan isyancıların lehine konuşmalar yapılmakta, önergeler sunul-
maktaydı. Sunulan önergelerdeki ortak nokta, büyük bir tarihi geçmişe 
sahip Hıristiyan Yunanlıların, Barbar Türklerin despotizminden kurtarıl-
ması arzusuydu. Kongre üyelerinin çoğunluğuna göre; Yunan isyancılar 
başarıya ulaşmalı ve Yunanistan bağımsız bir devlet olarak ortaya çık-
malıydı. Yunan isyanı ile ilgili önergede propaganda nitelikli abartılı ra-
kamlar, binlerce Yunanlı kadınların, kızların satıldığı gibi gerçekle ilgisi 
bulunmayan iddialar dile getirilmekte, Yunanlıların işlemiş olduğu savaş 
suçları ve Türklere karşı katliamlar hiç olmamış gibi görmezden gelin-
mekteydi. Aynı uygulama ve olayları tek taraflı olarak ele alan yaklaşım 
daha sonraki yıllarda özellikle Ermeni isyancı ve teröristler için de de-
vam ettirilecektir. Amerikan kongre ve hükümet çevrelerinde Yunan is-
yancıların başarısı büyük destek bulurken, 19. yüzyılın ilk çeyreğini teş-
kil eden bu dönemde Ermeniler ile ilgili bir yazışma ya da bilgiye rastla-
nılmamaktadır.29 Oysa 19. yüzyılın son çeyreğinde ve 20. yüzyılın ilk 
çeyreğinde hemen tüm yazışma ve konuşmaları Ermeniler teşkil edecek-
tir. Ermenilerden bu dönemde bahsedilmemesinin temel nedeni Ameri-
kan Protestan misyoner örgütlerinin Osmanlı topraklarındaki faaliyetle-
rinin daha yeni başlamış ve kışkırtıcı propagandanın meyve verecek dü-
zeye ulaşmamış olmasıdır. Henüz Atlantik Okyanusu ötesi siyasi bir ak-
tör konumuna gelememiş olmakla birlikte, bu yolda emin adımlarla iler-
leyen Amerika Osmanlı’ya karşı isyan etmiş tebaayı askeri olmasa da si-
                                                           
27 USCR, Sympathy for Greeks, 18th Congress, Doc. No. 364, January 2, s. 261, 1924. 
28 USCR, Mr. Adams to Mr. Luriottis, Washington, August 18, s. 13-14, 1922. USCR, Presi-
dent’s Message, 18th Congress, 2nd Session, Doc. No. 378, s. 357. 
29 USCR, Sympathy for the Greeks, Memorial, 18th Congress, Doc. No. 360, January 5, s. 
365-366, 1924. 
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yasi olarak desteklemekten geri durmamaktaydı. Oysa kendi toprakla-
rında bağımsızlık isteyen Kızılderililer ya da Meksika söz konusu oldu-
ğunda Amerikan Hükümeti bunu daima içişlerine müdahale olarak de-
ğerlendirmiş, isyanları en sert önlemlerle bastırmıştır. 

Osmanlı devlet adamları Amerikan hükümetinin Yunan isyanındaki 
tutumunu yakından izlemiş olsalardı ya da en azından iki devlet arasın-
da yürütülen müzakerelerde bu tutumu dikkate alsalardı, ileriki yıllarda 
ortaya çıkabilecek Amerika kaynaklı çok daha büyük ve ciddi sorunlara 
yönelik tedbirleri antlaşmanın imzası esnasında alabilirlerdi. Zikredilen 
dönemde Babıali, Avrupa’daki denge siyasetini korumakla, çökmüş mali-
yesiyle ve peş peşe çıkan isyanlarla o kadar meşguldür ve her alanda ge-
rilemenin bir sonucu olarak dünyadaki gelişmelerden o kadar habersiz-
dir ki, 1830 Antlaşması’ndaki hükümlere imza atarak, Ahmet Cevdet Pa-
şa’nın deyimiyle kendi bıçağı ile kendi ayağını kesmiştir. Amerika’da Yu-
nanistan ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken ve Türk karşıtı Yunan tarafta-
rı tek yanlı propaganda yoğun olarak devam ettirilirken, Amerika Hükü-
meti ile Osmanlı Devleti arasında dostluk ve ticaret antlaşması müzake-
releri devam etmektedir. Osmanlı idaresi Amerika’nın Yunan isyancılara 
sağladığı moral destekten ve taahhütlerden habersizdi. 

13 Mayıs 1824 tarihinde English ve Dışişleri Bakanı Adams bir araya 
gelerek İstanbul’daki durumu, Hüsrev Paşa’nın teklifini ve bir büyükelçi-
nin müzakerelerde bulunmak üzere İstanbul’a gönderilmesinin sakınca-
larını görüştüler. Bu görüşmenin öncesinde, English İzmir’den gönder-
miş olduğu son raporunda, bir büyükelçinin antlaşma müzakerelerini 
İstanbul’da yürütmesinin sakıncalarını maddeler halinde açıklamıştı ve 
Hüsrev Paşa’nın teklifinin Amerikan çıkarları için ve istenilen ticaret 
antlaşmasının bir an önce imzası yolunda en uygun yöntem olacağını 
belirtmişti.30 14 Mayıs’ta English Adams’a “özel” ibareli bir mektup yaza-
rak Hüsrev Paşa’nın Amerikan tüccarlarına yardımlarının, İzmir lima-
nında sağladığı kolaylıkların ve ticaret antlaşması için uğraşlarının taltif 
edilmesini teklif ederek, diğer Avrupa güçleri gibi Osmanlı içişlerine mü-
dahil olmaya hevesli olmayan, Osmanlı düşmanlığı gütmeyen Amerika 
Devleti ile imzalanacak ticaret antlaşmasının Osmanlı Devleti’nin de ya-
rarına olduğunun karşı tarafa anlatılmasının gerekliliğini bildirdi.31 Hüs-
rev Paşa, English’a dostluk göstermesine ve Amerikan tüccarları ile gemi-
lerine kolaylık sağlamasına rağmen Amerika ile imzalanacak olan bir tica-
ret antlaşması ile çok fazla ilgili değildi. Ayrıca bu tarihlerde Babıali Ame-
rika ile imzalanacak ticaret antlaşması ile herhangi bir kazanç elde edile-
                                                           
30 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. Eng-
lish to Mr. Adams-Extract, on board the French galette Franscois and Henriette, bound from 
Constantinople to Smyrna, February 8, s. 17, 1824. 
31 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. Eng-
lish to Mr. Adams-Extract, Washington, May 14, s. 18, 1824. 
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meyeceğinin farkında olarak müzakereleri ağırdan almaktaydı. İstanbul’da 
bulunduğu sırada English bu eğilimi fark etmiş olduğu için Adams’a ant-
laşmanın iki ülkenin yararına olacağını ilan etmesini tavsiye etmişti. Bu 
tarihe kadar Amerikalı müzakerecilerin raporlarında dikkati çeken en 
önemli hususlardan bir tanesi, English ile iki kere kapsamlı görüşmelerde 
bulunan Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa dahil, Osmanlı devlet adamlarının 
henüz Amerika Hükümeti ile imzalanacak antlaşmaya savaş gemisi, gemi 
harp malzemeleri vb. satın alma ya da Amerikan gemi inşa endüstrisinden 
yararlanma maddesi eklenmesi isteminde bulunmamış olmalarıdır. 

Yunan isyanı nedeniyle müzakereler daha önceden planlandığı gibi 
1924 yılında gerçekleştirilemedi. Bununla birlikte Hüsrev Paşa’nın Eng-
lish’e yaptığı teklif Amerikan Hükümeti tarafından da uygun görülmüş-
tü. Müzakereler için görevlendirilmesi düşünülen kişi Akdeniz Filosu Ko-
mutanı Amiral John Rodgers idi. Plana göre, Rodgers, Hüsrev Paşa ile 
Ege Denizi’nde buluşarak müzakereleri başlatacaktı. Görüşmelerde Eng-
lish de hazır bulunacak, Türkçe bildiği için gerektiğinde tercüme desteği 
sağlayacaktı. Rodgers, (1) “en ziyade müsaadeye mazhar millet” statüsü, 
(2) Amerikan ticaret gemilerinin Karadeniz’e serbestçe girebilmesi ve (3) 
istenilen yere konsolos tayin edebilme ayrıcalıkları şartıyla Babıali ile bir 
antlaşma yapmaya yetkilendirilmişti.32 1930 Antlaşmasında zikredilen 
maddelerin ötesinde ayrıcalıklar elde edilecektir. Oysa Yunan isyanı ve 
Akdeniz’deki gelişmeler Amerikan kamuoyunda Osmanlı karşıtı bir hava 
yaratmıştı. Ticaret antlaşması ile elde edebilecekleri kazanımların farkında 
olan Amerikan Hükümeti, Başkanlık seçimlerinin de etkisiyle müzakere-
lerde 1924 yılında ilerleme olmamasını tercih etmişti. Antlaşma müzakere-
leri devam ederken, Başkan Monreo Kongre’de okunan yazılı mesajında 
Yunan isyancılara olan hayranlığını ve başarı dileklerini tekrarlamıştı.33 

Daha önce de söylendiği gibi, Hüsrev Paşa ile Amiral Rodgers arasın-
daki görüşmeler Yunan isyanı nedeniyle 1825 yılında gerçekleştirilebildi. 
Yunan isyanında Osmanlı karşıtı bir tutum takınan Amerikan Hükümeti 
ve Kongre, pragmatist bir yaklaşımla kendisine büyük ticari kazançlar 
getirecek ticaret antlaşmasının imzasından da vazgeçmiş değildi. Gecik-
me ise Türk karasularındaki Amerikalı tüccarların aleyhine bir durum 
yaratmaktaydı. Bu amaçla 1925 yılının Ocak ayının başında, English 
“çok gizli” ibareli bir talimatla Başkan Monreo tarafından Amiral Rod-
gers’in emrinde görevlendirilerek hemen yola çıktı ve Akdeniz’de Amiral 
Rodgers’in ekibine katıldı.34 7 Şubat tarihinde ise Amiral Rodgers Eng-
                                                           
32 USCR, Treaty Between United States and Sublime Porte, Doc. No. 304, February 9, 1832. 
Articles: I-IX. Erhan, a.g.e., s. 117. 
33 USCR, 18th Congress, 2nd Session, Doc. No: 378, Message of the President of the US at the 
Commencement of the Session, Communicated to the Congress, December 8, s. 357, 1824. 
34 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr.   
Adams, Secretary of State, to G.B. English Esq, Secret, Department of State, Washington, Ja-
nuary 3, s. 19, 1825. 
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lish’in görevi hakkında bilgilendirildi. Amerikan Hükümeti Hüsrev Paşa’-
nın tavsiyesine uyarak artık müzakereleri tüm diğer güçlere mahrem 
olarak yürütme kararı almıştı ve bu amaçla iç yazışmalarda “çok gizli 
secret” kodu kullanılmaya başlandı. Amiral J. Rodgers’in 1925 yılının 
yaz aylarında Hüsrev Paşa komutasındaki Türk Donanması ile Ege Deni-
zi’nde karşılaşılması umulmaktaydı. Hüsrev Paşa’nın Amerikan tüccar 
ve görevlilerine sağladığı kolaylıklar gönderilen talimatta Rodgers’e de 
hatırlatılmıştı. Talimata göre; Hüsrev Paşa ile görüşmede ele alınacak 
antlaşma müzakereleri mütekabiliyet ilkesi temelinde yapılacak, Ameri-
kan tüccar gemilerinin Karadeniz’e girebilme hakkını elde etmesi üzerin-
de özellikle durulacaktı. Görüşmede hazır bir antlaşma taslağı sunulma-
sı halinde, taslak güvenli yollardan Dışişleri Bakanlığı’na iletilecekti. 
Hüsrev Paşa ile yapılan müzakereler sonucunda tatmin edici bir sonuç 
elde edilmesi durumunda zaten bu zamana kadar Amerikan ulusuna ya-
kınlık gösteren Kaptan-ı Derya’ya makamına uygun bir hediye takdim 
edilecek, üzerinde uzlaşılan Amerikan ticaret haklarını koruyucu antlaş-
manın imzası halinde bu hizmetin göz ardı edilmeyeceği Hüsrev Paşa’ya 
bildirilecekti. Talimatta Rodgers’den gizliliğe azami dikkat etmesi istendi 
ve antlaşma şartlarının elde edilebilmesi için harcamada bulunması ha-
linde bunun hazineden karşılanacağı bildirildi. Ayrıca talimata göre; 
Rodgers Hüsrev Paşa ile buluşurken ve müzakerelerde bulunurken, hiç-
bir eylemi hiçbir surette Yunan davasına [isyanına] zarar verecek bir 
tarzda olmayacaktı.35 1825 yılı Amerika için de önemli bir yıldı. Çünkü 
Başkan Monreo’nun yerine Dışişleri Bakanı John Quincy Adams Baş-
kanlığa seçilmişti. Adams Babıali ile şimdiye kadar yürütülen müzakere-
leri yönetmişti ve Osmanlı Devleti ile imzalanacak olan ticaret antlaşma-
sının öneminin farkındaydı. 6 Eylülde Amiral Rodgers’e ekinde 1740 yı-
lında yenilenen Türk-Fransız Kapitülasyon Antlaşması olan ikinci bir ta-
limat gönderildi. Türk-Fransız Kapitülasyon Antlaşmasının İngilizce çevi-
risi zaman darlığı nedeniyle alelusul yapılmıştı.36 Başkanlığa yeni seçil-
miş olan Adams, Osmanlı Devleti ile imzalanacak olan ticaret antlaşma-
sında hedef büyüterek, Fransa’ya tanınan kapitüler hakların tamamının 
Amerika’ya da tanınmasını istemekteydi ve 85 maddelik Türk-Fransız 
Kapitülasyon antlaşması müzakerelerde emsal olmak üzere Amiral Rod-
gers’e gönderilmişti. Tüm hazırlıklara rağmen, ne Amiral Rodgers ne de 
Hüsrev Paşa adına görüşmelerde bulundukları hükümetleri tarafından 
resmi olarak bir antlaşma müzakere etmek üzere yetkilendirilmemişler-
                                                           
35 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr.   
Adams, Secretary of State, to Commodore John Rodgers, Secret, Department of State, Was-
hington, February 7, s. 19-20, 1825. 
36 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Translati-
on, Capitulations or ancient and new treaties between the Court of France and the Ottoman 
Porte, renewed and augmented in the year of Jesus Christ, 1740 and of the Hegira, 1153, s. 
21-40. 
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di. Bu nedenle müzakereler gayri resmi bir zeminde yürütülecekti. Mü-
zakerelerin olumlu sonuçlanması halinde Amerika akredite edilmiş bir 
ortaelçiyi uzlaşılan antlaşmayı imzalamak üzere İstanbul’a göndermeyi 
planlamaktaydı. Amiral Rodgers, Hüsrev Paşa ile müzakerelerde Şubat 
ayındakilerden farklı olarak; 

(1) “En ziyade müsaadeye mazhar millet” ilkesi temelinde, 
(2) Amerika Devleti’ne yerkürenin neresinde olursa olsun tüm Os-

manlı limanlarında serbestçe ticaret yapma hakkı tanınması istenecek, 
(3) Çanakkale Boğazından serbest geçiş ve Karadeniz’e giriş çıkış hak-

kı verilecek, 
(4) Amerikan ticaretinin gerektirdiği tüm limanlarda konsolosluk açma 

hakkı elde edilecekti. Amiral Rodgers’in müzakerelerini tehlikeye atacak 
olay, Amerika’ya sempati ile bakan Hüsrev Paşa’nın görevden alınmış ol-
ması ihtimaliydi. Bu durumda Amiral Rodgers gelişmeleri gözlemleyerek 
hareket edecek, uygun görmezse müzakerede bulunmayı erteleyecekti.37 

Amerika Hükümeti Babıali ile bir ticaret antlaşması imza edilebilmesi 
için uğraşlarını yoğunlaştırmışken, Osmanlı Devleti çok zor günler geçir-
mekteydi ve Amerika Devleti’nin müzakerelerinde muhatap almayı arzu-
ladığı Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması 
isyanların bastırılmasında en etkili ve güç vazifeyi üstlenmek durumun-
daydı. 1820 yılında başlamış olan Yunan isyanı ve sonrasındaki Mora is-
yanı yayılmıştı, isyan bölgelerinde yaşayan çoğunluğu Türk Müslüman 
ahali sistematik olarak katledilmekte, mülkleri ellerinden alınmaktaydı. 
Fakat henüz Avrupa’nın büyük güçleri ve Rusya isyancı Yunanlılar lehi-
ne hadiseye müdahil olmamışlardı. 1925 yılı baharında Amerikalı Amiral 
Rodgers müzakerelerde bulunmak amacıyla Hüsrev Paşa ile buluşmak 
üzere Ege Denizi’ne geldiğinde, Osmanlı donanması Mısır’dan gelmiş 
olan İbrahim Paşa komutasındaki Mısır donanması ile birlikte, Mora ve 
Misolonki isyanlarını bastırmak için manevra halindeydi. Tam bu dö-
nemde Çarlık Rusya isyancılar lehine Osmanlı içişlerine müdahale et-
mek için girişimlerde bulunmaya başladı.38 

Amiral Rodgers, Hüsrev Paşa ile Midilli adası açıklarında karşılaşmayı 
ummaktaydı. Fakat Hüsrev Paşa’yı tüm donanması ile birlikte Patras 
Körfezi girişinde İşkodra’dan (Scutari) gelen kara ordusu ile birlikte Mi-
solonki’deki isyancı Yunan birliklerini kuşatırken buldu. Amerikalı ami-
ral, Hüsrev Paşa’nın içinde bulunduğu şartlar altında kendisi ile müza-
kere de bulunmayı nezaketsizlik olarak addederek ve donanması ile di-
rekt olarak Misolonki limanına girmeyi gereksiz görerek uygun bir fırsat 
için beklemeye karar verdi.39 Hüsrev Paşa bu tarihlerde Yunan isyanı ile 
                                                           
37 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Secretary of State 
to Commodore Rodgers, Private, Department of State, Washington, September 6, s. 20, 1825. 
38 Yunan isyanları ve sonuçları için bkz. Enver Karal, a.g.e., s. 112-122. 
39 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Commodore 
Rodgers to Mr. Clay-Extract, Secret, U.S. Ship North Carolina, Smyrna, August 31, s. 41, 1825. 
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o kadar meşguldür ki, Amiral Rodgers’in beklemekte olduğu uygun fırsat 
bir türlü doğmadı. Hüsrev Paşa ile müzakerede bulunma ümidini kaybe-
den Rodgers, Eylül ayının başlarında emrindeki filo ile birlikte görevi ge-
reği Cebelitarık’a doğru yola çıktı. Rodgers, İzmir Limanı’ndan ayrılma-
dan önce, Hüsrev Paşa’ya iletilmek üzere İzmir’deki Amerikan temsilci-
si40 David Offley’e bir mektup bırakmıştı. 

Rodgers’in mektubunda ilk olarak Başkan Adams’ın Hüsrev Paşa’nın 
Amerika vatandaşlarına sağladığı kolaylıklar ve Amerika halkına karşı 
olan sempatisi için şahsi teşekkürleri bildirilmekteydi. Amerika Hükü-
meti’nin Osmanlı Devleti ile imzalamak istediği dostluk ve ticaret antlaş-
masının İngiltere ve Fransa ile imzalananın aynısı olması istendiği açık-
ça belirtilerek, Hüsrev Paşa üzerinden Babıâli’nin nabzı ölçülmek isten-
mişti. Rodgers, kendisinin ve bakanlığının iç yazışmalarda kullanmakta 
oldukları “kapitülasyon” sözcüğüne mektubunda yer vermekten özellikle 
kaçınmıştı. Amerika’nın Osmanlı Devleti’nin dostu olduğu oysa Babıali’-
nin, düşmanlıklarını açık etmekten çekinmeyen pek çok Avrupa Devleti 
ile dostluk ve ticaret antlaşması imzalanmasına rağmen Amerika ile da-
ha henüz böyle bir antlaşma imzalamadığı belirtilmişti. Rodgers, mektu-
bun ilerleyen kısımlarında tekrar İngiltere ve Fransa’ya tanınan ayrıca-
lıkların tıpkısını Amerika’ya da tanıyan ve Amerikan tüccarlarının Kara-
deniz’e girmesine müsaade eden bir antlaşma imzası için Sultan II. Mah-
mut’un razı edilmesini Amerikan dostu Hüsrev Paşa’dan rica etmekteydi. 
Hüsrev Paşa’nın cevabı yine David Offley vasıtasıyla Amiral Rodgers’e 
ulaştırılacaktı.41 Kendi iç yazışmalarında David Offley için “Amerika’nın 
İzmir konsolosu” unvanını kullanan Rodgers, Hüsrev Paşa’ya yazdığı 
mektupta zikredilen unvanı da belirtmekten kaçınmıştı. 

Rodgers’in Hüsrev Paşa’ya göndermiş olduğu mektupla bir dostluk ve 
ticaret antlaşması için diğer büyük devletlerin entrikalarına ve Osmanlı 
Devleti’ni parçalama çalışmalarına karşın, tarafsızlığını ve dostluğunu 
ilan eden Amerika Hükümeti, 1830 Antlaşması imzalandıktan sonra bu 
tavrından vazgeçecek en az diğer Avrupalı devletler kadar Osmanlı içişle-
rine müdahil olacaktır. Yine kapitüler haklar elde etmek için, önce Halet 
Efendi’nin ihtiraslarından sonra da Hüsrev Paşa’nın iyi niyetinden yarar-
lanmaya çalışan Amerikan Hariciyesi ve Başkan Adams, arzu edilen 
haklar elde edildikten sonra, tüm iyi niyet gösterilerini bir kenara bıra-
karak sonraki gelişmelerin sonucunda Babıali için boyunduruk haline 
gelen kapitüler haklar ile elde ettiği ayrıcalıklardan vazgeçmeye hatta bu 
ayrıcalıkları tartışmaya bile yanaşmayacaktır. I. Dünya Savaşı ile doğan 
                                                           
40 Amiral Rodgers de, English gibi Bakanlığına göndermiş olduğu raporda D. Offley’i Ameri-
kan Konsolosu olarak nitelemektedir. 
41 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Commo-
dore Rodgers to the Captain Pasha, U.S. Ship North Carolina, off the island of Hydra, Sep-
tember 20, s. 43, 1825. 
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yeni durumdan yararlanarak 1 Ekim 1914 tarihinde kapitülasyonların 
tek taraflı olarak kaldırılmasını Türk düşmanlığı ile ün yapmış dönemin 
Amerika Büyükelçisi H. Morgenthau haddini ve maksadını aşan bir nota 
ile protesto ederek tanımayacak, bu ısrar Lozan’da da sürdürülecektir. 
Oysa, Rodgers’in Hüsrev Paşa’yı muhatap alan mektubunda da görüldü-
ğü gibi, kapitüler haklar elde edilinceye kadar Amerikan hükümeti çok 
yumuşak bir dil kullanmaya özen göstermektedir ve hatta düşman dev-
letlere tanınan ayrıcalıkların kendilerine tanınmadığı için Hüsrev Paşa’ya 
üstü kapalı olarak sitemde bulunulmaktadır. 

Hüsrev Paşa’ya yazdığı mektup ile aracılığının devam ettirilmesini di-
leyen Rodgers ve Amerikan Hariciyesi, Amerikan arşiv kayıtlarına göre; 
Miselonki ve Mora isyanına kadar Hüsrev Paşa’nın Sultan II. Mahmut’un 
gözdesi olduğunu fakat her iki isyanın bastırılmasında asıl işi Mısır’dan 
gelen İbrahim Paşa’nın donanmasının yapmış olması nedeniyle Hüsrev 
Paşa’nın gözden düşmeye başladığının ve görevinden alınmasının an me-
selesi olduğunun farkındadır. Bu nedenle Offley, Rodgers’in göndermiş 
olduğu mektubu geciktirmeyi tercih ederek Kasım sonuna kadar Hüsrev 
Paşa’ya teslim etmedi.42 Amerikalılara sempati duyan Hüsrev Paşa, bu 
ülkenin gemileri ile tüccarlarına kolaylıklar sağlamaktaydı. Rodgers; 
Hüsrev Paşa’nın sonunun ne olacağının belli olmadığı ve Avrupalı büyük 
devletler, özellikle İngiltere ve Fransa ile Osmanlı Devleti arasındaki an-
laşmazlığın arttığı bu dönemdeki mevcut akıl karışıklığından faydalan-
maya çalışmanın Amerika’nın çıkarına olacağından emin değildi. Mevcut 
durumu göz önüne alan, Babıali ile imzalanacak olan bir antlaşma ile el-
de edeceği ayrıcalık ve kazanımlardan mahrum kalmak istemeyen Ame-
rikan Hükümeti, antlaşma müzakereleri için yeni yollar araştırmaya 
başladı. Zikredilen dönemde Amerika’nın Akdeniz filosu Yunan isyanına 
yaklaşımında görünüşte tarafsız bir politika izlemekte iken, Amerikan 
Hükümeti ve Kongre üyelerinin büyük kısmı isyancıların başarısını dile-
mekteydi. Hüsrev Paşa ile görüşmeyi başaramayan Rodgers’e göre takip 
edilebilecek en uygun yöntem; Hükümetin bir diplomatı yetkilendirerek 
antlaşma müzakereleri için resmen İstanbul’a göndermesiydi. Amerika’-
nın Akdeniz Filosu da, Çanakkale boğazı girişinde bulunarak görüşmele-
re destek sağlamalıydı. Bu yöntem Hüsrev Paşa’nın görevden alınması 
ihtimaline göre düşünülmüştü. Hüsrev Paşa’nın görevinde kalması du-
rumunda kendisi ile görüşülerek 1824 yılında İstanbul’da kararlaştırıl-
mış olan yöntemde müzakerelerin yürütülmesine çalışılacaktı.43 Filosu 
                                                           
42 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Commo-
dore Rodgers to Mr. Clay-Extract, U.S. Ship North Carolina, Gibraltar Bay, October 14, s. 42-
43, 1825. 
43 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Commo-
dore Rodgers to Mr. Clay-Extract, U.S. Ship North Carolina, Gibraltar Bay, October 14, s. 43, 
1825. 
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ile Cebelitarık’ta bulunan Amiral Rodgers, Yunanlı korsanlara karşı Ak-
deniz’de bırakmış olduğu savaş gemisi Ontario’nun Kasım ayında İzmir’-
den gelerek kendisine katılmasını ve Hüsrev Paşa’nın cevabını ya da Off-
ley’in mevcut durumu belirten raporunu beraberinde getirmesini bekle-
mekteydi.44 Aralık ayında Cebelitarık’a gelerek Rodgers’e katılan Ontario 
savaş gemisi Hüsrev Paşa’nın cevabı yerine David Offley’in raporunu ge-
tirdi. Offley, Hüsrev Paşa’nın görevden alınma ihtimali ve İstanbul’a ne 
zaman döneceğinin belli olmaması nedeniyle Rodgers’in mektubunu 
elinde tutmaya karar vermişti. Offley’in raporuna göre; Hasan Paşa tara-
fından kendisine yarı resmi bir tonda, Rodgers’in filosu ile İstanbul’a 
müzakerelerde bulunmak üzere bir büyükelçi gönderilmemiş olmasın-
dan duyulan hoşnutsuzluk bildirilmişti. Amerikan tarafı antlaşma mü-
zakereleri için büyükelçi göndermesi durumunda, antlaşmanın kendi is-
tediği prensipler temelinde imzalanmasından emin olmak istemekteydi, 
başarısızlık durumunda hem Amerika Devleti’nin prestiji sarsılacak hem 
de iki ülke arasındaki dostlukta soğukluk meydana gelecekti. Bu duru-
mu dikkate alan Offley gelinen aşamada müzakereler için Babıali’nin is-
tediği gibi bir Amerikan büyükelçisinin İstanbul’a gönderilmesine taraf 
değildi. Bununla birlikte, Offley’in gözlemlerine göre gerekli girişimler ya-
pılabilir, Amiral Rodgers Hüsrev Paşa’nın desteğini almaya devam edebi-
lirse, gönderilecek bir büyükelçinin en ziyade müsaadeye mazhar millet 
ilkesi temelinde bir ticaret antlaşması imzalaması çok da zor olmayacak-
tı. Offley, ismini açıklamamakla birlikte, Amerika’nın Osmanlı Devleti ile 
ticaret antlaşması akdini istemeyen güçlü devletin bu günlerde Babıali 
nezdindeki etkinliğinin kaybolduğunu rapor etmekteydi. Mevcut durum 
ticaret antlaşmasının imzalanmasını kolaylaştırmıştı.45 Offley, mektu-
bunda belirtmese de, Babıali ile Amerika arasındaki ticaret antlaşmasına 
en çok Karadeniz ticaretindeki etkinliğini paylaşmak istemeyen İngiltere 
karşı çıkmaktaydı. İngiltere’nin Yunan isyanlarındaki 1925 yılından iti-
baren değişen tutumu Osmanlı Devleti ile bu devlet arasındaki ilişkilerde 
soğukluk yaratmıştı ve bu nedenle İngiltere’nin Osmanlı başkentindeki 
etkinliği azalmıştı. 

İmzalanacak olan antlaşma diğer uluslara tanınan haklar ile eşit ol-
malıydı ve kesinlikle eşitlik ilkesi temelinde “en ziyade müsaadeye maz-
har millet” prensibine göre akdedilecekti. Daha önce de söylendiği gibi, 
müzakerelerin başladığı tarihten 1826 yılına kadar geçen sürede Ameri-
kan Hükümeti diğer ülkelerin kapitülasyon antlaşmalarını incelemiş, bu 
                                                           
44 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Commo-
dore Rodgers to Mr. Clay, Secretary of State, U.S. Ship North Carolina, Gibraltar Bay, No-
vember 5, s. 44, 1825. 
45 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Extract 
from a letter of Mr. Offley, Consul of United States at Smyrna, to Commodore Rodgers, dated, 
Smyrna, November 30, 1825, s. 46; October 14, s. 43, 1825. 
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ülkelere verilmiş olan kapitüler haklar temelinde Babıali ile imzalayacağı 
antlaşma için artık çerçeveyi genişletmiş, taleplerini artırarak hedef bü-
yütmüştü. Offley, Amiral Rodgers’den Hüsrev Paşa ile buluşmak üzere 
Bahar başında Ege Denizi’ne gelmesini istemekteydi. Offley’in gözlemleri-
ne göre; Hüsrev Paşa’nın aracılık yapmaya devam etmesi ya da Babıali 
tarafından müzakerelerde bulunmak üzere yetkilendirilmesinin sağlana-
bilmesi durumunda istenilen antlaşmanın imzalanması çok kolay ola-
caktı. Bunun için ayrıca Amerikan hükümetinin müzakerelerde bulun-
mak üzere tam yetki ile donatılmış bir diplomatik görevliyi İstanbul’a 
göndermesi gerekmekteydi. Offley’e göre müzakerelerin en zor kısmı ant-
laşma sonuçlandırıldıktan sonra hediyelerin usulüne göre dağıtılması 
olacaktı. Karadeniz ticaretinden alınabilecek pay ödenebilecek tüm mad-
di bedele değecekti. Karadeniz ticaretinde yıllık yaklaşık binin üzerinde 
gemi faaliyet göstermekteydi ve bu sayede Rusya’nın güney yerleşimleri-
ne de ulaşılabilmesi mümkün olabilecekti.46 Daha önce de söylendiği gi-
bi, özellikle İngiltere’nin baskısıyla Amerikalı tüccar gemilerinin Karade-
niz’e girmesine müsaade edilmemekteydi. Offley’in mektubunda da gö-
rüldüğü üzere, Amerika Devleti için Karadeniz ticaretinden pay alabilme-
yi sağlayacak bir antlaşmanın imzalanması çok önemliydi. David Off-
ley’in mektubunda dikkati çeken en önemli hususlardan bir tanesi mek-
tubun, “Amerika’nın İzmir Konsolosu” unvanı ile imzalanmış olmasıdır. 
Diğer önemli husus ise, Karadeniz ticaretinde yer alamamanın getirmiş 
olduğu kayıpların telafisi için, mevcut siyasi durumun getirmiş olduğu 
fırsatlar değerlendirilerek Amerikan lehtarı ticaret antlaşmasının bir an 
önce diğer ülkeler ile eşit temelde imzalanması arzusudur. Offley yakla-
şık on dört yıldır Türkiye’de yaşamaktaydı. Osmanlı hükümet yapısını, 
yabancı elçilerin çıkar çatışmalarını ve Babıali’nin ağır aksak işleyen bü-
rokrasisini çok iyi bir şekilde analiz ederek, tüm bu tecrübe ve izlenimle-
rini kendi ülkesinin çıkarı için kullanmakta tereddüde düşmemiştir. 
Amerikan Kongresi’ndeki Yunan taraftarı tutumdan ve söylemlerden ha-
berdar olmayan Osmanlı Hükümeti, halk ve Devlet yetkilileri her ne kadar 
iki ülke arasında diplomatik ilişki olmasa da, görünürde içişlerine müda-
hil olmaktan uzak duran Amerika hükümetine ve milletine karşı yakınlık 
hissetmekteydi. Bu nedenle Offley, Amerikalı tüccarlar ve Amerikan’ın Ak-
deniz Donanması Türk makamlarının kendilerine göstermiş olduğu yakınlık 
ve yardımsever tutumdan aslında çok memnundular. Açıkça söylenmese de 
kapitüler haklar ile Karadeniz ticaretinden pay almanın peşindedirler. 

Amiral Rodgers ile Hüsrev Paşa’nın bir yılı aşkın süredir planlanması-
na rağmen bir türlü gerçekleştirilemeyen görüşmesi Çanakkale açıkla-
                                                           
46 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Ext-
ract from a letter of Mr. Offley, Consul of United States at Smyrna, to Commodore Rod-
gers, dated, Smyrna, November 30, s. 46, 1825. Correspondonce of Mr. Offley, United 
States’ Consul at Smyrna, with the Department of State, Smyrna, November 25, s. 51-
52, 1825. 
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rında 1826 yılı Temmuz ayı başlarında yapıldı. Görüşme, Osmanlı-Mısır 
ortak donanmasının Navarin’de yakılmasından yaklaşık bir buçuk yıl 
önce Bozcaada yakınlarında Çanakkale Boğazı girişinde gerçekleşmişti. 
Uzun süredir Hüsrev Paşa ile görüşmek isteyen ve Offley tarafından da 
bu görüşmeyi yapması için teşvik edilen Amiral Rodgers, Bahar başların-
da Cebelitarık’tan Ege Denizi’ne gelmiş, Bozcaada açıklarında demirleye-
rek Hüsrev Paşa komutasında denize açılacak olan Osmanlı donanması-
nı beklemeye başlamıştı. Hüsrev Paşa Miselonki’deki ayaklanmanın bas-
tırılmasından sonra donanma ile Çanakkale’de bulunmaktaydı. Fakat 
henüz Yunan isyanı tamamen bastırılamamış, Yunanlı isyancılar Mora 
Yarımadası’nın uç noktasında Girit Adası kuzeyinde bulunan Nafpoli 
kentinde geçici bir hükümet kurmuşlardı. Rodgers Bozcaada açıklarında 
beklemeye başladıktan iki gün sonra, Osmanlı donanmasının iki gemi ve 
dört firkateyn ile birkaç korvetten oluşan 23 parçalık kısmı Çanakkale 
boğazından çıkış yaptı. Donanma Kandiye açıklarında Mısır donanması 
ile birleşerek Mora Yarımadası’nı, Yunan isyancıların başkent ilan ettiği 
ve sağlam surları dolayısıyla sığınak olarak kullandığı Nafpoli kenti ile 
Hidra adasını abluka altına alacaktı. Çıkış yapan donanma komutanının 
Rodgers’e verdiği bilgiye göre; Hüsrev Paşa bir hafta ile 10 gün arasında-
ki süre içinde donanmanın geri kalan kısmı ile Çanakkale’den hareket 
edecekti. Öncü donanmanın uğradığı beklenmedik bir kaza Hüsrev Pa-
şa’nın hareketini dolayısıyla Rodgers ile görüşmesini çabuklaştırdı.47 Ma-
nevra halindeki öncü donanmaya ait firkateynlerden bir tanesinin Boz-
caada açıklarındaki kayalara çarparak batması nedeniyle ertesi gün 
Hüsrev Paşa Rodgers’in de beklemekte olduğu kaza mahalline gelmek 
zorunda kaldı. Bozcaada açıklarına varan Hüsrev Paşa tercümanını (dra-
goman) Rodgers’e göndererek kendisi ile ertesi gün sahilde buluşabile-
ceklerini bildirdi. Sabah saatlerinde gerçekleşen görüşmeye, Rodgers’in 
yanında D.Offley ile tercüman G.B. English da katıldı. Görüşmede, Off-
ley İtalyanca olarak Hüsrev Paşa ile direkt iletişimde bulunma imkanı el-
de etti ve ilk olarak ülkesinin tüccarlarına sağladığı kolaylık ve yakın il-
giden kendilerinin ve başkan Adams’ın duyduğu memnuniyeti bildirdi. 
Buna karşın Hüsrev Paşa da Padişah II. Mahmut’un dahi Amerika hü-
kümetine ve halkına karşı kendisi gibi iyi duygular beslediğini belirtti. 
Başkan Adams, Babıali’nin bir dostluk ve ticaret antlaşması isteğinden 
emin olduktan sonra bir ortaelçiyi İstanbul’a gönderecekti. Görüşmede, 
Amerika hükümetinin diğer Avrupa güçlerinin politik çıkar çatışmaları-
na müdahil olmayacağı, Osmanlı Devleti ile, Amerikalı tüccarların Os-
manlı topraklarında ve Osmanlı tüccarlarının Amerika topraklarında 
karşılıklı olarak “en ziyade müsaadeye mazhar millet” ilkesi temelinde 
bir antlaşma imzalanması istendiği, bunun garanti edilmesi durumunda 
                                                           
47 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Captain 
Rodgers to Mr. Clay, US Ship North Carolina, (Vourla, Asia Minor) July 19, s. 47-48, 1826. 
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müzakereleri yürütmek için bir diplomatın görevlendirileceği belirtildi. 
Hüsrev Paşa bu istekleri mümkün olan en erken zamanda Sultan II. 
Mahmut’a ileteceğini üç Amerikan yetkilisine söyledi.48  

Görüşmenin gerçekleştirildiği tarihler Osmanlı ordu sisteminde yapı-
sal değişikliklerin yapıldığı, II. Mahmut’un yeniçeri ocağını daha henüz 
kaldırdığı, Yunan isyanının yanında başkentteki iç karışıklıklar ile uğra-
şıldığı bir döneme rast gelmektedir. Bu nedenle Amerika ile akdedilecek 
antlaşmanın müzakereleri için başkentteki ortam uygun değildi. Hüsrev 
Paşa ile Amiral Rodgers 10 gün sonra Midilli Adası açıklarında buluşma-
ya karar verdiler. Hüsrev Paşa Çanakkale’ye döndükten sonra Sultan II. 
Mahmut’a Amerikan isteklerini ve antlaşma akdi arzusunu bildiren bir 
mektup yazdı. 14 Temmuz tarihinde Hüsrev Paşa ile Rodgers daha önce 
sözleştikleri üzere Midilli Adası açıklarında buluştular ve Hüsrev Paşa 
Rodgers’in sancak gemisi North Caroline iade-i ziyarette bulundu. Bu zi-
yarette Amiral Rodgers Hüsrev Paşa’ya gemisinin her yanını gezdirerek 
Amiral gemisinde incelemelerde bulunmasına müsaade etti. Rodgers’in 
Bakanlığına gönderdiği rapora göre; Hüsrev Paşa iki saate yakın bir süre 
North Caroline’yı incelemiş ve gözlemlerde bulunmuştu. Tüm bu buluş-
malar sırasında Rodgers ve ekibine üst düzey devlet protokolü uygulan-
maya devam edildi. Daha sonra Hüsrev Paşa tercümanını bazı hediyeler-
le birlikte Rodgers’in gemisine gönderdi ve tercümanı vasıtasıyla Rod-
gers’den; Amerikan deniz savaşlarının gerçek sunumunu, başlıca Ameri-
kan şehirlerinin planlarını, Amerika Devleti’nin genel haritasını, savaş 
gemilerinin özellikle Hüsrev Paşa’nın ziyaret etmiş olduğu North Caroline 
gemisinin su çekme kısımlarını, Rodgers’in daha önce kendisine söyle-
miş olduğu yeni inşa edilen firkateynler ve üç güverteli gemiler hakkında 
bilgi istedi. Rodgers’in Hüsrev Paşa’ya bahsetmiş olduğu üç güverteli ge-
miler Philadelphia’da inşa halindeydiler ve Rodgers’in vermiş olduğu bil-
giye göre sancak gemisi North Caroline’nin iki katı büyüklükteydiler.49 
1826 yılı Temmuz ayına kadar gerçekleşen müzakere ve görüşmelerde 
Osmanlı tarafı ilk defa Amerikan savaş gemileri hakkında bilgi alma ge-
reği duymuş ve Amerikan yapımı gemilere ilgi göstermişti. Bu ilgide Hüs-
rev Paşa’nın sancak gemisi North Caroline’nde yapmış olduğu inceleme 
ve gözlemler etkili oldu. Fakat zikredilen ilgi henüz Türk tarafının Ameri-
ka’dan savaş gemisi, donanma malzeme ve ekipmanı satın alma ya da 
Türk tersanelerindeki gemi inşa faaliyetlerine teknik destek sağlanması 
talebi düzeyine ulaşamamıştı. Belirtilen nedenden ötürü henüz Ameri-
kan arşivlerindeki görüşme raporlarına yansıyan bu yönde bir talep yok-
tur. 
                                                           
48 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Captain 
Rodgers to Mr. Clay, US Ship North Carolina, (Vourla, Asia Minor) July 19, s. 47-48, 1826. 
49 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Captain 
Rodgers to Mr. Clay, US Ship North Carolina, (Vourla, Asia Minor) July 19, s. 48, 1826. 
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Hüsrev Paşa ile gerçekleştirdiği her iki görüşmesinde Rodgers, daha 
önce Offley’in Bakanlığına göndermiş olduğu raporuna benzer izlenimler 
elde etmiş, Amerikan lehtarı bir antlaşma için artık Babıali nezdinde en-
gel teşkil eden devletin etkinliğinin azaldığı kanısına varmıştı. Görüldüğü 
gibi Hüsrev Paşa ile görüşmede kesinlikle “kapitülasyon” ya da “kapitü-
ler” hak sözcüğü kullanılmamıştı. Oysa arşiv belgelerinde de görüldüğü 
gibi, Amerikan makamları kendi iç yazışmalarında kapitülasyonlar üze-
rinde özellikle durmakta ve kapitüler haklara azami önem vermekteydi. 
Rodgers buluşmadan oldukça memnun kaldı ve Hüsrev Paşa’nın katkı-
ları ile istedikleri antlaşmanın akdinin mümkün olduğu kanısına vardı. 
İki kaptan arasında karşılıklı iyi niyet ve anlayış çerçevesinde yapılan gö-
rüşmeler olumlu geçmiş, Rodgers’in görüşüne göre Hüsrev Paşa’nın des-
teği ile arzu edilen antlaşmanın imzası için çok fazla engel kalmamıştı. 
Amerikalılara göre; Hüsrev Paşa Mora ablukasından başarı ile dönerse 
veziriazam olması kuvvetle muhtemeldi ve bu sayede istenilen amaca da-
ha kolay ulaşılabilecekti.50 Amerika Devlet adamları burada oldukça 
pragmatist ve fırsatçı bir yaklaşım sergilemektedirler. Çünkü Kongre tu-
tanaklarında da görüldüğü gibi Amerikan Hükümeti Yunan isyancıların 
başarısını dilemektedir, Senato ve Temsilciler Meclisi’nde Türk karşıtı bir 
görüş hakimdir. Buna rağmen Amiral Rodgers, Amerikan lehtarı antlaş-
manın bir an önce akdedilebilmesi için Hüsrev Paşa’nın Mora’daki Yunan 
isyancıları mağlup ederek veziriazam rütbesine yükselmesini ummaktadır. 

Bozcaada açıklarında gerçekleşen ilk görüşmede Hüsrev Paşa Amiral 
Rodgers’e isteklerini Sultan II. Mahumt’a ileteceğini ve cevabi mektubu 
David Offley vasıtasıyla kendisine göndereceği sözünü vermişti. Rodgers 
Hüsrev Paşa’nın cevabının Kasım ayında kendisine ulaşmasını bekle-
mekteydi. 1826 yılının sonuna doğru Amerikan Hope firkateyninin Yu-
nanlı isyancılara silah, cephane ve donanma malzemesi sağladığı söylen-
tisi İstanbul’da yayılmaya başlamış, başkentteki Amerikan lehtarı tutum 
yerini hoşnutsuzluğa bırakmıştı. Rodgers’in beklemekte olduğu cevabı 
mektup da bu nedenle gönderilmedi.51 Bahsedilen söylentiler nedeniyle 
1827 yılının sonuna kadar antlaşma müzakerelerinde umulan gelişme 
sağlanamadı. Bu arada yeniçeri ocağı kaldırılarak, Hüsrev Paşa Serasker 
görevine getirilmişti. 1827 Kasım ayı başında D. Offley’e, Serasker Hüs-
rev Paşa tarafından; halihazırda Başkenti meşgul eden problemler halle-
dildikten sonra Amerika ile imzalanacak olan antlaşmanın sonuçlandırıl-
ması için kendisinin İstanbul’a davet edileceği bildirildi.52 
                                                           
50 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Captain 
Rodgers to Mr. Clay, US Ship North Carolina, (Vourla, Asia Minor) July 19, s. 48, 1826. 
51 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Extracts 
of a letter from Commodore Rodgers to Mr. Clay, US Ship North Carolina, Malta February, 14, 
s. 51, 1827. 
52 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Extract-
Mr. Offley to Mr. Smyrna  November 26, s. 52-43, 1827. 
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1827 yılının 20 Kasım tarihinde gerçekleşen, Osmanlı tarihini ve mil-
liyetçilik akımlarına karşı kurulan Avrupa sistemini temelinden sarsan 
olay hiç şüphesiz, Yunanistan lehine ittifak kuran Rusya, İngiltere ve 
Fransa’nın ortada savaş durumu yokken ortak harekat ile Navarin’de 
Osmanlı donanmasını yakarak yok etmeleridir. Navarin faciasının şoku 
atlatılamadan başlayan 1828-1829 Rus savaşında Osmanlı tarafı ağır 
bir yenilgi aldı. Yenilgi sonrasında Osmanlılar, Küçükkaynarca’dan son-
raki en ağır ahitname olan Edirne Antlaşmasını imzalamak zorunda kal-
dılar.53 Osmanlı donanmasının yakıldığı yılın 4 Aralık tarihinde Başkan 
John Q. Adams’ın Temsilciler Meclisi Üyeleri ve Senatörlerin hazır bu-
lunduğu Kongre’de okunan yazılı mesajında; Amerika Birleşik Devletleri-
nin Çarlık Rusya ile çok iyi ilişki içinde olduğu, Rusya’nın ve Avrupalı 
Devletlerin hep birlikte mazlum Yunan halkının bağımsızlığı ve özgürlü-
ğü için çalıştığı, Amerikan Hükümetinin ve Amerikalıların Yunan halkı-
nın bağımsızlık mücadelesine, [Osmanlıya karşı isyanına] her zaman 
sempati duyduğu ilan edildi. Adams mesajında; Yunanistan’ın Şanlı 
Cumhurbaşkanının kendisine bir teşekkür mektubu gönderdiğini Kong-
re üyelerine bildirmekteydi. Adams’ın Kongre’de okunan yıllık dış ilişki-
ler raporu niteliğindeki mesajında Osmanlı Devleti ile devam etmekte 
olan Ticaret ve Seyrüsefayin Antlaşması’nın müzakerelerine değinilme-
mişti.54 Başkan Adams’ın Osmanlı Devleti ile yürütülen müzakerelere 
değinmemeyi tercih etmesinin nedeni Yunan isyanı dolayısıyla Kongre’de 
ve Amerikan kamuoyunda oluşmuş olan Türk karşıtı havadır. Bu esna-
da, Amerika’dan gönderilen yetkilendirilmiş müzakerecilerle antlaşma 
görüşmeleri devam etmekteydi. 

Navarin faciası Osmanlı Devlet adamlarının Amerika ile yürütülen 
müzakerelere bakışını değiştirdi. Bu olaydan sonra Osmanlı Hükümet 
adamları Amerika Devleti ile imzalanacak olan dostluk ve ticaret antlaş-
ması için daha istekli davranmaya başladılar. Amerikan arşiv belgelerin-
deki kayıtlara göre, Navarin faciasının hemen sonrasında Reisül Küttap 
Muhammed Hamid Efendi D. Offley’e göndermiş olduğu mektuplarında, 
söz konusu antlaşmanın sonuçlandırılması istemini dile getirmekteydi. 
D. Offley’in raporuna göre Osmanlı Devlet adamaları iki ülke arasında 
imzalanacak bir dostluk antlaşması ile Navarin’de yakılmış olan donan-
manın yerine Amerika tersanelerinde savaş gemileri inşa etmelerine mü-
saade edileceğini ummaktaydılar.55 Bu amaçla 1828 yılının hemen ba-
şında 1820 yılında İstanbul’da bulunan Amerikan temsilcisi L. Bradish 
ile Babıali arasında aracılık yapan Nicholas Novani adlı tercümanla te-
mas edilerek antlaşma müzakerelerinin sonuçlandırılması için girişim-
                                                           
53 Karal, a.g.e., s. 117-121. 
54 JHRUS, 20th Congress, December 3, s. 15-16, Washington, 1827. 
55 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Extract-
Mr. Offley to mr. Clay, Smyrna, February, 17, s. 53-55, 1828. 
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lerde bulunuldu. Babıali temsilcileri N. Novani’ye iki ülkenin de avantajı-
na olacak bir antlaşma akdedilmesi isteğini ilettiler, fakat bu istek N. 
Novani’nin hoşuna gitmedi. Donanması yakılan ve deniz gücünü kaybet-
miş olan Babıali çare aramaktadır ve bu amaç bizzat Reisül Küttap tara-
fından N. Novani’ye açıkça söylenmişti.56 

Babıali Navarin faciasından yaklaşık iki buçuk ay sonra, 7 Şubat 
1828 tarihinde Reisül Küttap M. H. Efendi D. Offley’e Amerika Hariciye-
sine iletilmek üzere bir mektup gönderdi. Mektupta Amerika hükümeti-
nin Osmanlı Devleti ile bir antlaşma akdetme isteğinin samimiliğine ina-
nıldığı, bu zamana kadarki gecikmenin kaderin sonucu olduğu, mevcut 
şartların böyle bir antlaşmanın akdi için artık uygun hale geldiği bildiri-
lerek antlaşmanın bir an önce sonuçlandırılması istendi.57 Görüldüğü gi-
bi donanması yakılan Osmanlı Devleti Amerika’dan bu hususta yardım 
alabileceğine inanarak müzakere edilen antlaşmanın imzası için acele et-
meye karar vermişti. Osmanlı Devlet adamları Amerika’dan alacakları 
destek ile yakılan donanmalarını daha güçlü bir şekilde yeniden inşa 
edebileceklerini ummaktaydılar. Kaptanı Derya Hüsrev Paşa’nın Ameri-
kan savaş gemilerini ve firkateynlerini Amiral Rodgers ile gerçekleştirdiği 
görüşmelerinde incelediği daha önce söylenmişti. Osmanlı Devlet adam-
larının Amerika’dan gemi ve donanma malzemesi satın almak istemesi-
nin birinci nedeni Amerikan gemilerinin Avrupa’dakilerden daha üstün 
olması ve Navarin faciası nedeniyle iki büyük Avrupa Devleti, Fransa, İn-
giltere ve ezeli düşman Rusya’ya artık güvenilemeyeceğinin anlaşılmış ol-
masıdır. Osmanlı devlet adamları Amerika hükümetini ve halkını, İstan-
bul’a gelen müzakerecilerden tanımaktaydı. Müzakerecilerden edinilen 
izlenim; iç işlerine karışmayan, tarafsız, Osmanlı’ya sempati ile bakan 
bir Amerika idi. Oysa önceki sayfalarda da belirtildiği gibi gerçek durum 
bu beklentinin tam aksineydi. Osmanlı devlet adamları Amerikan prag-
matizmine aldanmışlardı ve aslında Yeni Dünya’da hiçte Osmanlı lehtarı 
bir görüş hakim değildi. Zaten antlaşmaya eklenerek gemi ve donanma 
malzemesi satın alınmasına izin veren gizli madde de bu yüzden Senato’-
da reddedilecektir. Navarin faciası ile Osmanlı Devlet Erkanı acziyet içine 
düşmüş, uğradığı felaketten kurtuluş çareleri aramaya başlamıştı. Oysa 
Navarin faciası ilk değildi ve Osmanlı donanması tarihte bir kez daha, 7 
Ekim 1571 tarihinde, 256 yıl önce İnebahtı’da yine Haçlılar tarafından 
(Osmanlı Hükümeti Navarin saldırısını Haçlı Seferi olarak nitelemişti) or-
tak harekâtla yakılmıştı. Fakat dönemin Veziriazamı Sokullu Mehmet 
Paşa, Osmanlı’nın yok edilen donanmanın yenisinin teknelerini bir yıl 
                                                           
56 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. Bra-
dish to Mr. Novani, Summary narrative of communications with the Sublime Porte, Translati-
on, Pera, at Constantinople, January 24, s. 55-59, 1828. 
57 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Extract-
Mr. Offley to mr. Clay, Smyrna, Translation of Turkish Paper, February, 7, s. 53-55, 1828. 
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içinde gümüşten, halatlarını ibrişimden ve yelkenlerini atlastan inşa 
edecek güçte olduğunu söylemişti. Yine Sokullu Mehmet Paşa Venedik 
elçisine İnebahtı yenilgisi ile ilgili verdiği söylevinde, “Donanmanın yan-
ması ile sakallarının tıraş edildiğini ve yenisinin daha gür çıkacağını, fa-
kat Kıbrıs’ın fethi ile Venedik’in kolunun kesildiğini ve bir daha yerine gel-
meyeceğini” söyleyecek gücü ve güveni kendisinde bulmuştu. Gerçekten 
de aynı yıl içinde, tüm kış yoğun olarak çalışılmak suretiyle tamamen 
kendi imkanları ile Osmanlı donanması eskisinden çok daha güçlü bir 
şekilde yeniden inşa edilmiş, bir yıl önce İnebahtı’da muzaffer olan Haç-
lıların karşısına beklenmedik bir şekilde bu sefer Navarin açıklarında çı-
karak meydan okumuştu. Bu meydan okuma karşılıksız kalmış, Haçlılar 
Osmanlı Donanmasına saldırmaya cesaret edememişti.58 256 yılda çok 
şey değişmiş, her alanda gerileyen ve teknolojik gelişmelerden haberdar 
olmayan Osmanlı Devleti artık kendi gemisini bile inşa edemeyecek du-
ruma düşmüş, Avrupa devletlerinden artık ümidini kestiği için Amerika’-
dan medet ummaya başlamıştı. Navarin’de yok edilen donanmasını ika-
me edebilmek için Babıali Amerika’nın yardımı ile yeni gemiler inşa etme 
telaşına düşmüş, bu amaçla yıllardır süren antlaşma müzakerelerini bir 
an önce sonlandırmak amacıyla işe koyulmuştu. 

Başkan Adams’ın 1828 yılı Aralık ayında Kongre’de okunan yazılı me-
sajında, Yunan isyanı, Rusya’nın Osmanlı’ya savaş ilanı ve beklentiler 
dile getirildi. Amerikalı diplomatlar İstanbul’da Osmanlı Devleti ile bir 
“Dostluk, Ticaret ve Seyrüsefayin Antlaşması” için müzakerelerde bulu-
nurken, Başkan Adams yazılı mesajında Amerikalıların Yunanlılara des-
teklerini bir kez daha ilan etti. Mesaja göre; Türkler Avrupa değil Asya 
ulusuydu, Sultan’ın geniş arazileri, verimli toprakları ve kalabalık bir 
nüfusu vardı. Bu nedenle okyanus ötesinde, dini düşünce ve hükümet 
etme şekillerinin ABD’den farklı olan bu milletle yine de bir ticaret ant-
laşmasının imzasının çok fazla uzadığı ve bir an önce gerçekleştirilmesi 
gerektiği belirtilmekteydi. Osmanlı Devleti ile Ticaret antlaşması imzala-
mak için bu kadar istekli olan ve Kongre üyelerini olası bir antlaşma için 
hazırlayan Başkan Adams’ın mesajının satır aralarında Osmanlı ile sa-
vaş halinde olan Rus Çarı Nicholas’ın Yunanlılara desteğinden takdirle 
bahsedilmekte ve açıkça söylenmese de Osmanlıya karşı başarısı dilen-
mekteydi.59 

22 Temmuz 1828 tarihinde Başkan J. Q. Adams, Akdeniz Filosu Ko-
mutanı Amiral James Biddle’ye göndermiş olduğu “çok gizli ve özel” kod-
lu mektubunda, Babıali’nin uzun süredir müzakere edilmekte olan ant-
laşmayı imzalamaya hazır olduğunu, Karadeniz’e giriş hakkı dahil Ame-
rikalı tüccarlar için büyük getirileri olacak bu antlaşmayı müzakere et-
                                                           
58 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II. Selim’in Tahta Çıkışından 1699 Karlofça Ant-
laşmasına Kadar, II. Cilt, I. Kısım, 6. Baskı, Türk Tarihi Kurumu, s. 22-23, Ankara, 2003. 
59 JHRUS, 20th Congress, 2nd Session, December 1, s. 5-7, Washington, 1828. 
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mek ve imzalamak üzere, D. Offley’in kendisini İstanbul’daki şartların 
uygunluğu hususunda bilgilendirmesi ile İstanbul’a gitmek üzere görev-
lendirdi. 28 Temmuz tarihli genel yönergede ise, Amiral James Biddle ile 
İzmir’de faaliyet gösteren ve Babıali ile görüşmeleri sürdüren Amerikan 
Konsolosu David Offley’in Osmanlı Devleti ile görüşmeleri yürütmek, ka-
pitüler haklar elde etmek ve sonuçlandırılan antlaşmayı imzalamak üze-
re yetkilendirildiği ilan edildi. Antlaşma imzalandıktan sonra onay için 
Başkan’a gönderilecekti.60 Başkan Adams tarafından Offley’e 21 Temmuz 
tarihinde gönderilen ve yine “gizli, özel” kodu taşıyan mektupta, Ameri-
ka’nın Osmanlı Devleti ile antlaşmasında elde edilmesi beklenen kaza-
nımlar şöyle sıralanmıştı: 

(1) Değişmez ve sürekli bir temelde, Amerikalı tüccarların Osmanlı 
Devleti ve bağlı devletçiklerinde ticaret yapabilme hakkını elde etmesi, 

(2) Amerikan gemilerinin Karadeniz’e girebilmesi ve seyrüsefer hakkı 
elde edebilmesi.  

İlk maddeden her iki ülkenin gemi, vatandaş ve uyrukları karşılıklı 
olarak (Başkan Adams Osmanlı tüccarlarının Amerika ile ticaret yapabi-
lecek deniz gücüne ve ticaret gemilerine sahip olmadığını bilmektedir. 
Bu nedenle birinci madde tamamen Amerikan lehtarıdır) yararlanacaktı 
ve antlaşma “en ziyade müsaadeye mazhar millet” ilkesi temelinde imza-
lanacaktı. Başkan Adams, D. Offley’den özellikle Osmanlı ülkesindeki 
Amerikan vatandaşlarının haklarının korunması için gerekli maddeleri 
antlaşmaya ekletmesini ve tüm maddelerde bu ilkeyi göz ardı etmemesi-
ni istemişti. Başkan Adams, Avrupalı güçlere tanınan kapitüler hakların, 
vergi, yükümlülük ve dini haklarda istisnalar tanıdığını bunların daha 
da genişletilerek örneğin 1740 Fransa kapitülasyon antlaşmasının 83. 
maddesi düzeyinde ya da buna benzer bir madde ile güvence altına alın-
masını istemekteydi. Adams’ın D. Offley’e göndermiş olduğu mektupta, 
Türk-Amerikan antlaşmasının uygulama ve yorumunda gelecekte çıka-
cak sorunları biliniyormuş gibi, Offley antlaşma maddelerinin tercümele-
rinin doğru yapılması ve yanlış tercüme sonucunda Babıali ile Avrupalı 
devletlerin yaşadığı sorunların yaşanmaması konusunda uyarılmaktay-
dı. Adams’ın öngörüsü doğrulanarak, antlaşmanın imzalandığı 1830 yı-
lından sonra Türkçe orijinal ile İngilizce çeviri arasında yorum farkları 
ortaya çıkacaktır. Adams’a göre, kapitülasyon mütekabiliyet ilkesi ile ele 
alınacak bir durum değildi ve bir ülkenin diğerine tanıdığı ödün olduğu 
için bu maddelerde karşılıklılık aranmayacaktı. Durumu ve antlaşma ze-
minini yoklamak üzere Offley İstanbul’a yalnız gidecekti. Adams’ın tali-
matına göre antlaşma, “ticaret ve seyrüsefayin” kapsamı dışına çıkmaya-
cak, Amerika’nın tarafsızlığına veya diğer ülkelerin antlaşmalarının ala-
                                                           
60 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. John 
Quincy Adams to Mr. David Offley, a, July 28, s. 64-65, 1828. 
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nına halel getirmeyecek, tüm müzakereler süresince gizliliğe azami özen 
gösterilecekti.61 Görüldüğü gibi Başkan Adams, Navarin faciasından son-
ra Osmanlı Devlet adamlarının içine düşmüş olduğu çaresizliğin farkın-
dadır ve bu durumdan sonuna kadar yararlanmak niyetindedir. Müza-
kerelerin ilk başladığı tarihten 1828 yılına kadar geçen sürede fırsatlar 
doğdukça Amerikan pragmatizmi devreye girmiş ve hedefler büyümüştü. 
Hedeflerin büyüklüğünün geldiği boyut neticesinde, artık Amerika Devle-
ti kendisine tek taraflı kapitüler ödünler tanımayan bir antlaşmayı imza-
lamaya sıcak bakmamaktadır. 

1828 yılının Rusya ile savaş dönemi ve Avrupalı devletlerle görüşme-
ler içinde geçmesi nedeniyle Babıâli Amerika ile müzakerelere yeteri ka-
dar zaman ayıramadı. Bu arada düşük yoğunlukta ve daha sonra yoğun 
olarak devam eden İstanbul’daki müzakerelerin Amerika’nın istediği şe-
kilde gitmemesi üzerine yeni çareler aranmaya başlandı. Bu amaçla, 12 
Eylül 1929 tarihinde Başkanlığı Adams’dan devralmış olan Andrew 
Jackson’un direktifi ile, Amiral James Biddle ve David Offley’e üçüncü 
müzakereci olarak New Yorklu bir armatör olan Charles Rhind de katıl-
dı. Rhind’e verilen talimata göre; Antlaşma ticaret ve seyrüsefayin çerçe-
vesinde olacaktı ve armatör olan C. Rhind’in bu anlamda destekte bulu-
nabileceği düşünülmüştü. Ayrıca Başkan Jackson’a göre Babıali tarafın-
dan kapitüler haklarda mütekabiliyet aranması hayali bir durumdu çün-
kü daha önce diğer pek çok devlete mütekabiliyet olmaksızın bu haklar 
tanınmıştı. Müzakereler görünürde Amerikan tarafının elde etmeyi dile-
diği tek yanlı kapitüler haklar dolayısıyla ve Babıali’nin Amerikan gemi-
lerinden almaya talep ettiği %5 oranındaki gümrük vergisi nedeniyle tı-
kanmıştı. Ekonomisi zorda olan Babıali diğer ülkelerin ödemekte olduğu 
%3 gümrük vergisini %5’e çıkarmak istemekteydi ve ilk zammı Amerika 
ile imzalanan antlaşmadan başlatmak niyetindeydi. Başkan Adams nor-
malde düşük olan Osmanlı gümrük vergileri dolayısıyla bu isteği makul 
bulmaktaydı, fakat Amerika’nın ulusal onurunun kırılmaması için tüm 
diğer ülkelere uygulanmakta olan gümrükler bu düzeye çıkarılmalıydı. 
Başkan Jackson, Rhind’e vermiş olduğu talimatta da kapitüler hakların 
korunmasına özen göstermesini ve Fransız kapitülasyon antlaşması ile 
1827 tarihli İspanyol Kapitülasyon antlaşmasını dikkate almasını istedi. 
Gizliliğe riayet edilecek, antlaşma maddeleri üzerinde üç müzakereciden 
en az ikisinin olumlu görüşte olması gerekecekti. Hiçbir konuda antlaş-
ma sağlanamazsa, Karadeniz’e giriş ve bu denizde seyrüsefayin hakkı el-
de edilecekti. Başkan Jackson’ın talimatnamesinin satır aralarında, bir 
armatör olan Rhind’in üçüncü kişi olarak Biddle ve Offley’e katılmak 
üzere İstanbul’da müzakerelere müdahil olmak üzere görevlendirilmesi-
                                                           
61 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. John 
Quincy Adams President of United States of America to all to whom these presents shall co-
me, greeting, s. 63. 
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nin asıl nedeninin, Babıali’nin antlaşmanın imzası için Amerika’dan ge-
mi ve donanma malzemesi satın alma konusundaki ısrarından kaynak-
landığı görülmektedir.62 

Adı geçen üç müzakereci Babıali ile görüşmeleri yürütecek ve sonuç-
landırılan antlaşmayı Amerika Devleti adına imzalayacaktı. Antlaşmanın 
dibacesine göre; üç kişilik Amerikan müzakerecileri içinde, Rhindle baş 
müzakereci konumundaydı ve antlaşmayı imzalamaya yetkilendirilmiş-
ti.63 

Özellikle donanmanın yakılması, İngiltere, Fransa ve Rusya’nın işbir-
liği Osmanlı’yı yeni ittifak arayışlarına itmişti, ayrıca yeni bir donanma 
inşası için de Avrupa dışındaki bir devletin yardımına ihtiyaç duyulmak-
taydı. Oysa, Amerikan tarafı müzakerelerde kendi isteklerinden taviz 
vermeye ve donanması yok edilen Osmanlı’ya yardımcı olmaya gönülsüz-
dü. Fakat antlaşmanın imzalanabilmesi için Amerika tarafının antlaşma-
ya Osmanlı’ya savaş gemileri ve bu gemilerin yapımında kullanılan mal-
zeme satılmasını içeren gizli bir madde eklemeyi kabul etmesi ile 7 Mayıs 
1830 tarihinde, (Hicri 14 Zilkade 1245) uzun süredir müzakere edilen 
antlaşma nihayet imzalandı. Antlaşmanın aslı Türkçedir ve Osmanlı 
Devleti adına antlaşmaya Reisül Küttap Muhammed Hamid Efendi imza-
lamıştı.64 David Offley ve Amiral James Biddle imza esnasında İzmir’de 
bulundukları için antlaşma müzakerelerini yürüten bu ikiliye daha son-
radan katılmış olan New Yorklu armatör Charles Rhind, antlaşmayı 
Amerika Devleti altına imzaladı. Antlaşma’nın tam adı: “Babıali ile Ameri-
ka Birleşik Devletleri arasında Ticaret ve Seyrüsefayin Antlaşması Treaty 
of Commerce and Navigation between the United States and the Sublime 
Porte”dir. Offley ve Biddle gizli madde dolayısıyla antlaşmayı önce imza-
lamak istememiş, fakat daha sonra elde ettikleri kazanımları kaybetme-
mek için antlaşmayı imzalamaya karar vermişlerdi.65 

1929 yılında görevi Adams’dan devralan Başkan Andrew Jackson 
1830 yılında Senatörlerin ve Temsilciler Meclisi üyelerinin hazır bulun-
duğu Kongre’de Aralık ayında okunan ve 1929 yılındaki olayları özetle-
yen yazılı mesajında Osmanlı Devleti ile yapılan antlaşmaya da değindi. 
Jackson’un mesajının okunduğu tarihte ABD yönetimi antlaşmadaki giz-
li maddeden haberdardır fakat Jackson, Antlaşmanın Amerikan ticareti-
ne getirecek olduğu kolaylık ve avantajlar hakkında bilgi vererek gizli 
maddeye değinmemeyi tercih etmişti. Jackson söylevinde, uzun bir ge-
                                                           
62 USCR, 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. James 
Biddle, David Offley, and Charles Rhind Equires, Department of State, 12 September, s. 69-
74, Washington, 1829. 
63 USCR, Treaty Between United States and Sublime Porte, Doc. No. 304, February 9, 1832. 
64 USCR, Treaty Between United States and Sublime Porte, Doc. No. 304, February 9, 1832. 
65 USCR, Treaty Between United States and Sublime Porte, Doc. No. 304, February 9, s. 1, 
1832; USCR, Senate, Report for 1880, by Ed. A. Van Dyck, US Consular Clerk at Cairo, Part 
I, The Capitulations, Doc No: 3, April 7, s. 20-21, 1881. 
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cikme ve müzakereler sonucunda imzalanan antlaşma ile artık Karade-
niz ticaretinin ABD gemilerine açıldığını, dostane ilişkiler bulunan Rusya 
ile daha yoğun ticaret yapılacağını belirterek; artık Amerika bayrağı taşı-
yan gemilerin de Avrupa’nın diğer büyük devletleri gibi hiçbir sınırlama 
olmaksızın Osmanlı karasularında ve ülkesinde ticaret yapabileceklerini 
ilan etmekteydi. Bu hakların elde edilebilmesi için büyük uğraş verilmiş-
ti. Jackson söylevinde, ABD komiserlerinin bir antlaşma müzakere et-
mek üzere, Edirne Antlaşması için yola çıkmış olan komisyon üyesinden 
az bir müddet sonra İstanbul’a gönderildiğini, Edirne Antlaşması ile 
amaçlanan kazançlardan bir tanesinin zaten elde edildiğini belirtmekte-
dir.66 Amerika’nın Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan 
Edirne antlaşmasında nasıl bir kazanç elde ettiği açık değildir. Fakat ke-
sin olan şudur ki, hakkında yerli kaynaklarda çok fazla bilgi verilmese 
de, Osmanlı Devleti ile antlaşma müzakere edecek Amerikan Komiseri 
Edirne Antlaşması’nda da hazır bulunmuştur. Belirtilen kazanç ticari 
değilse, Yunanistan’ın bu antlaşma ile bağımsızlığına kavuşmuş olması 
muhtemelen Başkan Jackson tarafından kazanım olarak kabul edilmek-
tedir.67 

İki Devlet Arasında 1830 Tarihli Ticaret ve Seyrüsefayin  
Antlaşması’nın İmzalanması 

Amerika Devleti 1795 yılında Cezayir’i idare eden Cezayir Dayısı Ha-
san ile yaptığı Ticaret ve Dostluk Antlaşması ile Cezayir’den kapitüler 
haklar elde etmişti. Söz konusu kapitüler haklardan Amerikalıların yar-
gılanması ile ilgili olan madde Osmanlı Devleti’nin 35 yıl sonra 1830 yı-
lında imzaladığı Ticaret ve Seyrüsefayin Antlaşması ile Amerikan vatan-
daşlarının yargılanması ile ilgili kapitüler hakların oldukça ilerisindeydi 
ve egemenlik ilkesine çok daha uygundu.68 Daha sonraki yıllarda Ameri-
ka Mağrip ülkeleri ile imzalamış olduğu antlaşmalarda özellikle vatan-
daşlarının yargılanması ile ilgili yargılama yetkisi konusunda kapitüler 
isteklerini sonuna kadar götürecek, yargılama yetkisi konusunda müm-
kün olan tüm tavizleri elde ederek masadan kazançlı kalkmaya çalışa-
caktır. Türk-Amerikan ilişkilerinin bu ilk döneminde, iki devlet arasında 
bir ticaret antlaşması imzalanması ve diplomatik ilişki kurulması için is-
tekli taraf Amerikan tarafıydı. Amerika, Osmanlı pazarında söz sahibi ol-
mak, elde ettiği gümrük indirimlerini garanti altına alıp, sürdürülebilir 
                                                           
66 JHRUS, 21st Congress, 2nd Session, December 6, s. 10, Washington, 1830. 
67 ABD Başkanı Andrew Jackson’un yazılı mesajında Edirne Antlaşmasında elde edildiğini 
açıkladığı kazanç şu şekilde dile getirilmektedir; “Commissioners were, consequently, appoin-
ted, to open a negotiation with the Sublime Porte. Not long after the member of the commission 
who went directly from the United States had sailed, the account of the treaty of Adrianople, 
by which one of the objects in view was supposed to be secured, reached this country.” 
JHRUS, 21st Congress, 2nd Session, December 6, s. 10, Washington, 1830. 
68 Erhan, a.g.e., s. 47-48. 
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hale getirmek, Karadeniz’e çıkma imtiyazı elde ederek buradaki yoğun ti-
caret hacminden Avrupalı rakipleri ile eşit pay almak, Osmanlı toprakla-
rında faaliyete başlamış olan Amerikalı misyonerleri, kurmuş oldukları 
teşkilatları ve Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren, arkeolog, tarihçi, 
coğrafyacı, gezgin gibi Amerika vatandaşlarının korunmasını sağlamak 
ve son olarak da Osmanlı topraklarında kuracak olduğu konsolosluklar, 
misyonlar ve diğer yardım örgütleri vasıtasıyla, Balkanlar, Karadeniz, 
Mezopotamya, Arabistan ve Yakındoğu’yu denetleme imkanı elde etmek 
istemekteydi.69 

Bu yıllarda özellikle Avrupalı yazar, gazeteci ve seyyahların kasıtlı ola-
rak yazdıkları kitap ve güncelerdeki bilgiler Amerikan kamuoyunu yön-
lendirmektedir. Amerikalılar zaten Püriten Ahlak nedeniyle İslam karşıtı 
bir anlayışa sahiptiler, okudukları yazılar ve basılı eserlerin de etkisiyle 
Osmanlıya karşı da önyargılı bir hoşnutsuzluk hissi altındaydılar. İslam 
karşıtı anlayışı Başkan Adams’ın 1828 yılında Kongre’de okunan yazılı 
mesajında da görmek mümkündür.70 Bu yıllarda ortaya çıkan “Türklerin; 
her şeyi yok ettiği, geçmişin özelliklerini harabeye çevirip gelecek ümitleri-
ne fırsat tanımadığı, despot ve barbar millet olarak, bağnaz bir İslam an-
layışına tutundukları”71 fikri 1923 Lozan antlaşmasına kadar hemen he-
men bir yüzyıldan fazla devam edecektir. Amerika Devleti vatandaşları-
nın korunması için hukuki ve yasal koruma imtiyazına, başka bir deyiş-
le özellikle hukuki dokunulmazlık anlamına gelen kapitüler haklara özel 
önem vermekteydi. Babıali, henüz bu yıllarda Amerikalı misyonerlerin 
sebep olduğu sorunların ciddiyetinin ayrıtına varamamış, 1930 yılında 
imzalanan antlaşmada Amerika Devleti’ne diğer Avrupa ülkelerine tanı-
mış olduğu kapitüler hakları tanımıştır. Oysa 1930 antlaşmasında öngö-
rüsüz olarak tanınan kapitüler haklar, daha sonraki yıllarda Babıali için 
boyunduruk vazifesi görecek, egemenlik ilkesini hiçe sayan sorunlara 
neden olacaktır. Amerika Devleti 1930 antlaşması ile elde ettiği kapitüler 
haklardan vazgeçmeye yanaşmayacak, 1914 yılında Babıali’nin kapitü-
lasyonları tek taraflı olarak kaldırmasını protesto edecek, 1923 Lozan 
görüşmelerinde bulunan Amerikalı temsilciler özellikle hukuki alandaki 
kapitüler haklardan vazgeçmemek için ellerinden geleni yapacaklardır. 

Müzakere sürecindeki gelişmelerden de açıkça görüldüğü gibi, Türk-
Amerikan antlaşmasının müzakeresi ve imzası daha çok Amerika Birle-
şik Devletleri’nin arzusu ile gerçekleşmişti. Osmanlı Devleti ile bir ant-
laşma imzası için müzakerelere başlayan Amerika Devleti’nin asıl amacı 
ticaret filoları ve tüccarları için Avrupa’nın diğer devletleri ile eşit hatta 
daha ileri şartlar elde etmek, Karadeniz ticaretinden pay almak, sanayi 
                                                           
69 Erhan, a.g.e., s. 94-98. 
70 JHRUS, 20th Congress, 2nd Session, December 1, s. 5-7, Washington, 1828. 
71 Erhan, a.g.e., s. 101. 
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ürünlerini ihraç edip Osmanlı ülkesinde yetişen işlenmemiş mamulleri 
ithal etmekti. 1830 Antlaşması ile tüm bu istekler elde edildi ve daha 
antlaşma yürürlüğe girmeden Osmanlı topraklarında faaliyete başlamış 
olan misyoner örgütleri için kapitüler koruma hakları antlaşma madde-
leri arasına sıkıştırıldı. Antlaşma maddelerine sokuşturulan bu haklar 
sayesinde zaman içinde; Çarlık Rusya’nın ardından ABD, Osmanlı ülke-
sinde ayrılıkçı fikirleri cesaretlendiren, destekleyen ve gayrimüslimleri is-
yana teşvik eden ikinci devlet konumuna yükselecektir. 1830 tarihli ant-
laşma ile Amerika Devleti’ne “en ziyade müsaadeye mazhar millet most 
favored nation” statüsü tanındı ve Amerika’nın diğer devletlere verilmiş 
olan tüm kapitüler haklardan yararlanması hakkı bağışlandı.72 Elde edi-
len ayrıcalıklar, zaman içinde yürürlüğe konulacak olan gunboat diplo-
masisi (özellikle savaş gemilerinin tehditkar askeri güç gösterisi ile poli-
tik amaçların elde edilmesi) ile de güçlendirilerek mümkün olan en uç sı-
nıra kadar kullanılacaktır. Türk-Amerikan Ticaret ve Seyrüsefayin Ant-
laşması Fransa’ya verilen kapitüler haklar emsal alınarak müzakere edil-
mişti, fakat Fransa ile imzalanan kapitülasyon antlaşmasının aksine çok 
daha kısadır. Antlaşma ekinde bulunan ve gizli tutulan, Navarin’de yok 
edilen Osmanlı donanmasının yenilenmesi için ABD’den savaş gemisi sa-
tın alınmasını düzenleyen madde Başkan Andrew Jackson tarafından 
Kongre’ye sunulan metnin içinde yer almadı, çünkü Senato bu maddeyi 
onaylamayı reddetmişti. 

Antlaşma imzalanmadan önce her iki devlet diplomatları arasında 
müzakereler devam ederken Osmanlı devlet adamları bu dönemde Os-
manlı’nın toprak bütünlüğüne taraf olan İngiltere’yi küstürmemeye aza-
mi itina gösterdi, nihai imza öncesinde İngiliz Elçisinin görüşü sorulduk-
tan sonra, antlaşma imzalandı. İngiltere ile Amerika 1830 yılında arala-
rındaki ticari sorunları büyük oranda çözen bir antlaşmaya vardıkları 
için73, özellikle Karadeniz ticaretindeki İngiliz tekelini kıracak olmasına 
rağmen, İngiliz Büyükelçisi Amerika’nın Osmanlı ile antlaşma imzalama-
sına muhalefet etmekten vazgeçti. 1830 Antlaşmasının gizli maddesine 
göre Amerikalı mühendisler Osmanlı donanması için düşük maliyetli ge-
miler üretilmesine destek verecek, Amerika, Osmanlı Devleti'ne askeri ve 
teknik yardım sağlayacaktı. Daha önce de söylendiği gibi, Senato’nun 
belirtilen gizli maddeyi onaylamayı reddetmesi nedeniyle söz konusu 
maddenin yürürlüğe girmesi gecikecektir.74 Antlaşmanın Başkan Andrew 
Jackson tarafından onay için Kongre’ye gönderilen nüshası, dibace, do-
kuz madde ve hatime bölümlerinden oluşmaktaydı. Senato’da reddedil-
diği için, ayrı olarak imzalanan gizli madde onaylanmak üzere Kongre’ye 
                                                           
72 USCR, Treaty Between United States and Sublime Porte, Doc. No. 304, February 9, 1832. 
73 JHRUS, 21st Congress, 2nd Session, December 6, s. 8, Washington, 1830. 
74 Fatma Ürekli, Belgelerle 1889/1894 Osmanlı-Amerikan Yardımlaşması, Doğu Kütüphane-
si, s. 13-14, İstanbul, 2007. 
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gönderilen nüsha içinde yer almamıştı. Antlaşma Osmanlı Devlet katla-
rında savaş gemisi satın alınması maddesinin reddedilmesi dolayısıyla 
hayal kırıklığı ve hoşnutsuzluk yarattı. Ayrıca 5 Ekim 1831 tarihinde 
Amerika Devleti Antlaşmanın tasdikli onayını bir büyükelçi yerine mas-
lahatgüzar ile Babıali’ye göndermişti ve bu durum Osmanlı idarecilerini 
rahatsız eden diğer bir etkendi. 

1830 tarihli Türk-Amerikan antlaşmasının en bariz özelliklerinden bir 
tanesi, süre ile sınırlandırılarak 25 yıllığına imzalanmış olmasıdır. İkinci 
bariz özellik ise; Amerikan tarafının imzalanan antlaşma ile hemen he-
men tüm isteklerini hatta isteklerinin ötesinde kapitüler haklar elde etti-
ği görülürken, Osmanlı Devleti’nin en önemli isteği olan gemi yapımı ve 
malzeme satışı asıl antlaşma içinde değil gizli madde ekinde yer alarak 
senato tarafından reddedilmesidir. Türk-Amerikan antlaşması imzalan-
dığında Amerika ayaklarının üstünde durmaya, denk bütçe oluşturmaya 
ve ticaret filolarını koruyacak bir donanma kurmaya çalışmaktaydı. Yük-
selmekte olan organize ve disiplinli taze bir güç karşısında Osmanlı Dev-
leti günden güne güçten düşen, dağılma emareleri göstermeye başlamış 
bir yapıdaydı. Oysa Osmanlı devlet adamları Amerika ile imzalanan ant-
laşmada bu tarihi gerçeği göz ardı etmişlerdi. Amerika’ya tek taraflı ola-
rak tanınan kapitüler hakların 60 yıl gibi kısa bir süre sonra, iç işlerine 
müdahil olma hakkını vereceği, hatta Atlantik Okyanusu ötesindeki 
Amerika’nın böyle bir güce ulaşacağı ve daha ileri giderek diğer Avrupalı 
devletler gibi Osmanlı’nın iç işlerine karşımaya başlayabileceği ihtimali 
hesaplanamadı. Oysa, 1830 öncesinde, henüz Okyanus ötesi bir devlet 
olmakla birlikte Okyanus ötesi bir güç olamamış olan ABD’nin Kongre 
görüşmeleri ya da idareci ve başkanların konuşmaları takip edilmiş olsa 
idi Osmanlı’nın iç işlerine müdahil olma eğilimi açıkça görülebilirdi. 
Üçüncü olarak, Türk-Amerikan antlaşması ile sadece Türk karasuları ve 
limanları değil, geniş Osmanlı arazisi de Amerikalıların kullanımına açıl-
dı. Protestan misyoner örgütleri Osmanlı ülkesinde istedikleri gibi hare-
ket etme ve örgütlenme imkanına kavuştular. Antlaşmanın orijinali 
Türkçedir, fakat İngilizce çeviride hatalar yapıldı. İki devlet arasında, 
antlaşmadan doğan yorum farkları ortaya çıktığında Amerikan tarafı İn-
gilizce nüshayı esas alan bir tavır geliştirmeyi tercih edecektir. 

1830 Tarihli Ticaret ve Seyrüsefayin Antlaşması’nın Kapsamı ve 
Maddeleri, ABD’ye Kapitüler Hakların Tanınması  

Türk-Amerikan Antlaşmasının dibace kısmında; ilk satırda antlaşma-
nın her iki ülke arasında süre sınırı olmaksızın akdedildiği belirtilmekte-
dir.75 Birinci madde ile; ABD, “en ziyade müsaadeye mazhar millet” sta-
tüsünü elde etmiş, böylece Amerikalı tüccarların bu statüdeki diğer ül-
                                                           
75 USCR, Treaty Between United States and Sublime Porte, Doc. No. 304, February 9, s. 2, 
1832. 
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kelerden daha fazla vergi ödemeye zorlanamayacağı Babıali tarafından 
kabul edilmişti. Birinci maddede mütekabiliyet ilkesi dikkate alınmıştı ve 
eşit haklar ABD limanlarına ve ülkesine gidecek olan Osmanlı tüccarları-
na da tanınmıştı.76 İkinci madde diplomatik ilişkiler ile ilgilidir. Bu mad-
deye göre; her iki ülke de diğerinin topraklarında konsolosluklar kurabi-
lecek, ABD ticari gereklilik halinde Osmanlı ülkesinin herhangi bir yerin-
de ve bağlı devletçiklerde konsolosluklar açabilecek, Amerikan konsolos-
larının görevlerini yapabilmeleri için gerekli ferman ve beratlar düzenle-
necek, konsoloslar görevlerine uygun ayrıcalık, koruma ve yardımdan is-
tifade edeceklerdi.77 Görüldüğü gibi bu maddede de mütekabiliyet ilkesi 
mevcuttur. Üçüncü madde yine ticaret ile ilgilidir ve Amerikalı tüccarla-
rın Osmanlı ülkesinde serbest hareketini garanti altına alırken aynı hak-
lar Osmanlı tüccarlarına tanınmamıştı. Üçüncü maddede mütekabiliyet 
yoktur ve içerdiği hükümler daha sonra Osmanlı idaresi için problemlere 
neden olacaktır. Bu maddeye göre; Amerikalı tüccarlar diğer ülkeler gibi 
Osmanlı limanlarından serbestçe yararlanabilecek, istedikleri din ya da 
milliyetten Osmanlı vatandaşını simsar (broker-aracı) olarak görevlendi-
rebileceklerdi. Tüm bu işlemler esnasında Osmanlı idaresi genel uygula-
manın dışına çıkmayacak, Amerikalı tüccarlar ve aracıları rahatsız edil-
meyecekti. Zikredilen hüküm geniş anlamda yorumlandığında Babıali’-
nin Amerikalı tüccarlar ve gayrimüslim aracıları üzerindeki denetim yet-
kisinin kısıtlandığı görülmektedir. Benzer haklar Amerika’ya gidecek 
olan Osmanlı tüccarlarına tanınmamıştı.78 

Bilindiği gibi Amerika Devleti çok uzun süredir İzmir limanında tica-
ret yapmaktaydı ve antlaşma imzası öncesindeki nihai müzakerelerde 
bulunan üç müzakereciden bir tanesi olan David Offley, 15 yılı aşkın sü-
redir İzmir’de yaşamaktaydı. Ayrıca misyoner teşkilatları da 1820 yılın-
dan itibaren Osmanlı topraklarındaki faaliyetlerini başlatmışlardı. Ame-
rikalı tüccarların istihdam edeceği Osmanlı vatandaşlarını gayrimüslim 
tebaadan seçeceği açık şekilde ortadaydı. Yunan isyanı esnasındaki ABD 
tutumu göz önüne alındığında üçüncü maddedeki bu hükmün bilinçli 
olarak antlaşmaya sokuşturulduğu açıkça görülmektedir. Belirtilen hü-
küm antlaşmadaki ilk kapalı kapitüler nitelikli haktır. 

Türk-Amerikan antlaşmasının en kritik hükümleri dördüncü madde-
de yer almaktadır. Bu madde kapitüler hakları düzenlemekteydi ve Ame-
rikan vatandaşlarına Osmanlı hukuk sistemi önünde ayrıcalıklar sağlan-
mıştı. Dördüncü maddenin İngilizce tercümesi ile Türkçe orijinali arasın-
                                                           
76 USCR, Treaty Between United States and Sublime Porte, Doc. No. 304, February 9, Artic-
le; I. s. 2, 1832; Erhan, a.g.e., s. 124. 
77 USCR, Treaty Between United States and Sublime Porte, Doc. No. 304, February 9, Artic-
le; II. s. 2, 1832. 
78 USCR, Treaty Between United States and Sublime Porte, Doc. No. 304, February 9, Artic-
le; III. s. 2, 1832; Erhan, a.g.e., s. 124. 
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da farklılıklar mevcuttur. Söz konusu maddeden dolayı daha sonraki yıl-
larda pek çok problem doğacaktır. Problemlerin ilk nedeni tercüme yan-
lışlığı iken, ikinci neden de Amerikalı idarecilerin kendilerinde kapitüler 
hak elde etme güç ve imtiyazını görmeleridir. Zaten müzakere sürecinde 
Amerikalı müzakerecilere gönderilen başkanlık ve bakanlık talimatların-
da kapitüler hakların tek taraflı olacağı ve faydalanıcı tarafın Amerika 
Devleti olduğu sık sık hatırlatılmıştı. Her iki ABD Başkanı, J.Q. Adams 
ve halefi A. Jackson, Rhind’in, Bidle ve Offley’e gönderdikleri talimatlar-
da; müzakerelerde antlaşmanın tercümesine çok dikkat etmelerini iste-
dikleri daha önce söylenmişti. Buna rağmen özellikle dördüncü madde-
de, keskin anlaşmazlıklara sebebiyet verecek kasti ya da bilgi eksikliğin-
den kaynaklı tercüme hataları yapıldı. Dördüncü maddenin Kongre’ye 
sunulan İngilizce metnine göre; Amerika ve Osmanlı vatandaşları arasın-
da anlaşmazlık çıkması durumunda, taraflar Amerikan konsolosluk ya 
da ilgili temsilcilik tercümanı hazır bulunmadan dinlenemeyecek veya 
sorgulanamayacaktı. Tutarı 500 kuruştan fazla olan davalar eşitlik ve 
adalet ilkelerine göre karar verilmek üzere Babıali tarafından İstanbul’da 
görülecekti. Suça karışmayan Amerikalı tüccarlar keyfi olarak tutukla-
namayacak ve rahatsız edilmeyecekti. Amerikan vatandaşlarının suç iş-
lemeleri halinde ise, suçlular yerel idareler tarafından tutuklanmayacak-
lar ve hapsedilmeyecekler, diğer Avrupalılara (antlaşma metninde Avru-
palıları ifade etmek için Frank sözcüğü kullanılmıştır) yapıldığı gibi ken-
di elçileri ya da konsolosları tarafından yargılanacak ve cezalandırılacak-
lardı.79 Böyle bir yargılamanın hakkaniyete uygun ve tarafsız olması 
mümkün değildi ve sömürge olmayan hiçbir egemen ülkenin böyle bir 
maddeyi kabul etmesi beklenemezdi. Oysa İngilizce tercümedeki bu ifa-
deye rağmen, antlaşmanın Türkçe orijinalindeki hükme göre; Amerikan 
vatandaşlarının suç işlemesi halinde yargılama Türk makamları tarafın-
dan gerçekleştirilecek, verilen cezaların infazı Amerikan elçi ya da konso-
losları tarafından yerine getirilecekti.80 Dördüncü maddede mütekabili-
yet yoktur, çünkü bu maddedeki hakların hiçbiri Osmanlı tüccarlarına 
ve vatandaşlarına tanınmamıştı. Ayrıca dördüncü madde Türkçe orijinali 
ile de kapitüler haklar ihtiva etmektedir, çünkü suça verilen cezanın 
Amerikan elçi ya da konsolosları tarafından infaz edilmesi beraberinde 
suiistimalleri ve keyfiliği de getirecekti. Amerika Devleti benzer hukuki 
kapitüler hakları diğer köklü bir imparatorluk olan Çin ile imzaladığı 
1844 tarihili antlaşma ile de elde edecektir.81 
                                                           
79 USCR, Treaty Between United States and Sublime Porte, Doc. No. 304, February 9, Artic-
les; IV, s. 2-3, 1832. 
80 Erhan, a.g.e., s. 125. 
81 USCR, 31st Congress, Doc. No: 72, Regulations of the Consular Courts of the USA in Chi-
na, Together with the Act of the Congress, August 11, 1848, Department of State, Legation 
of the USA, Canton, China, November 29, s. 5-6, 1848. 
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Üçüncü ve dördüncü maddeler ile ABD’ye ilk kapitüler haklar tanın-
mıştı. Söz konusu kapitüler haklar daha sonraki yıllarda iki devlet ara-
sındaki ilişkilerde sürekli problemlere neden olacak, hukuki ve idari ka-
pitülasyonlar özellikle Ermeniler tarafından, her türlü hukuksuz ve yar-
gılama gerektiren eylemlerinde koruyucu bir kalkan vazifesi görecektir. 

Beşinci madde, Amerikan gemilerinin kendi bayrakları ile Türk kara-
sularında seyrüsefayin hakkını garanti altına almaktaydı, fakat Ameri-
kalı gemiler bayraklarını diğer ülke ya da reayanın gemilerine kullandı-
ramayacaklardı. Dördüncü maddede tanınmış olan tek taraflı kapitüler 
hakların aksine, Osmanlı müzakerecileri Amerikan elçi ve konsolosları-
nın gayrimüslimler lehine Osmanlı içişlerine karışmasını engellemek için 
beşinci maddeye Amerikan elçi, konsolos ve konsolos yardımcılarının 
reayayı açıktan ya da gizli olarak himaye altına almasını yasaklayıcı hü-
kümler koydurmuştu.82 Amerikalı diplomatik misyonlar daha sonraki 
yıllarda bu maddeye riayet etmeyerek özellikle Ermenileri himayeleri altı-
na alacaklardır. Altıncı madde, savaş gemilerinin birbirlerini selamlama-
sını, yedinci madde Amerikan gemilerinin diğer ülke gemileri gibi boş ya 
da dolu olarak Boğazlardan geçerek Karadeniz’e açılabilmelerini düzenle-
mekteydi. Bilindiği gibi, Babıali ile imzalanacak antlaşmada Amerikan 
yönetiminin evvelemirde elde etmeyi arzuladığı ayrıcalık Karadeniz’e giriş 
çıkış hakkıydı ve bir dönem Çarlık Rusya daha sonrasında da İngiltere 
bu hakkın Amerikalı tüccarlara verilmemesi için Babıali üzerinde baskı 
kurmuşlardı. Yedinci madde ile zikredilen hak elde edilmiş ayrıca Ameri-
kalı tüccarlara, yasak olmayan Osmanlı ürünlerini boğazlardan taşıma-
ları izni sağlanmıştı.83 Böylece daha önceki raporlara uygun olarak Ame-
rikalı tüccarlar Türk karasularında denizler arası taşımacılıktan da para 
kazanabileceklerdi. 

Sekizinci madde, ticaret gemilerinin zorla askeri amaçla kullanılması-
nı yasaklarken, dokuzuncu madde kazaya uğrayan ya da batan gemile-
rin geride kalan mallarının ilgili devletin yetkilisine teslimi ile ilgiliydi. 
Daha önce de söylendiği gibi, antlaşma İstanbul’da armatör C. Rhind ta-
rafından imzalanmıştı, hatime kısmına göre İzmir’deki diğer iki müzake-
reci Biddle ve Offley de imzaladıktan sonra antlaşma metinleri değiş to-
kuş edilecekti. İmzalar tamamlandıktan sonraki 10 ay içinde, iki ülke ta-
rafından onay süreci bitirilerek onaylı nüshalar karşılıklı olarak değişti-
rilecekti. Hatime kısmındaki bilgiye göre, Reisül Küttap Muhammed Ha-
mid Efendi tarafından imzalanan antlaşmanın imza tarihi 7 Mayıs 1830 
(Hicri; 14 Zilkade 1245)’dir.84 
                                                           
82 USCR, Treaty Between United States and Sublime Porte, Doc. No. 304, February 9, Artic-
les; V, s. 2-3, 1832. 
83 USCR, Treaty Between United States and Sublime Porte, Doc. No. 304, February 9, Artic-
les; VI, VII, s. 3, 1832. 
84 USCR, Treaty Between United States and Sublime Porte, Doc. No. 304, February 9, Artic-
les; VIII, IX, Conclusion, s. 3, 1832. 
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Seanto’nun, antlaşmanın savaş gemisi, gemi inşa, tamir malzemeleri 
yapımı ve satımını güvence altına alan gizli maddeyi onaylamayı reddet-
tiği daha önce söylenmişti. Oysa, 1798 yılında Cezayir İçin Philadelphia 
Eyaletinde yapımına başlanan üç savaş gemisi 1828 yılında tamamlan-
mış ve gemilerin satış izni Kongre’den istenmişti.85 ABD anayasasına gö-
re yabancı ülkeler ile imzalanan antlaşmalar ancak Senato tarafından 
uygun görüldükten sonra başkan tarafından onaylanarak yürürlüğe giri-
yordu. Antlaşma daha sonra Kongre tarafından onaylanmaktaydı. Onay 
sürecinde Senato’nun olumlu görüşü hayati önemdeydi ve olumlu görüş 
için senatörlerin üçte iki oyu gerekliydi. Osmanlı Devletine savaş gemisi 
satışı ile ilgili gizli madde Senato’da soruna neden oldu ve antlaşma bu 
madde hariç tutularak Senato’dan geçti.86  

Başkan Jackson’un onayından sonra Antlaşma, 21 Mart 1831’de 
maslahatgüzar olarak İstanbul’a atanan Amiral David Porter tarafından 
Babıali tarafından onaylanmış metinle değiştirilmek üzere İstanbul’a ge-
tirildi. Antlaşmanın onayını garanti altına almak isteyen Başkan Jack-
son, II. Mahmut’a yazdığı ve gizli maddenin reddedilme nedenlerini anla-
tan bir mektubu da Porter ile İstanbul’a göndermişti. Osmanlı hükümeti, 
daha önce antlaşma müzakerelerinde Amerikalılar ile Babıali arasında 
aracılık ve tercümanlık yapmış olan Nicholas Novani vasıtasıyla savaş 
gemisi satışı ile ilgili olan gizli maddenin onaylanmadığını öğrenmişti. Bi-
lindiği gibi, Osmanlı hükümeti Navarin faciasından sonra yok edilen do-
nanmasını yenileyebilmek için Amerika ile imzalanacak antlaşmanın 
ağırdan almakta olduğu müzakerelerini hızlandırmıştı. Antlaşma hü-
kümleri arasında da, gizli madde haricinde Osmanlı Devletinin yarar 
sağlayabilecek olduğu bir madde de yoktu. Gizli maddenin onaylanan 
metinden çıkartılması Osmanlı Hükümeti katlarında hoşnutsuzluğa ne-
den oldu. Ayrıca büyükelçi yerine maslahatgüzar atanmasının tercih edi-
lerek diplomatik ilişkilerin düşük düzeyde tutulması da Babıali’yi rahat-
sız etmişti. Bekle gör politikası uygulamaya karar veren Osmanlı Hükü-
meti, gelişmelerden hoşnut olmasa da, Amerikalı gemi yapımcısı Henry 
Eckford’un kendi inşa ettiği bir savaş gemisini Osmanlı’ya satmayı kabul 
etmesi ve Porter’in savaş gemisi satışına yardımcı olacağını bir senet im-
zalayarak beyan etmesi üzerine, itimat mektubunu kabul ederek antlaş-
mayı onayladı. Fakat antlaşmanın uygulamasında gizli maddenin redde-
dilmesi ve müzakereler esnasında Babıali memurlarına söz verilen hedi-
yenin verilmemesi nedeniyle anlaşmazlıklar çıktı, bazı limanlardaki ver-
giler indirilmedi. Bu gelişme üzerine maslahatgüzar Porter gerekli giri-
şimlerde bulundu ve söz verilen miktarı da ödeyerek gümrüklerin indiril-
                                                           
85 JHRUS, 20th Congress, 2nd Session, December 1, s. 10, Washington, 1828. 
86 USCR, Senate, Committee on Foreign Relations, Twenty First Congress Second Session, 
December 28, 1830, US 1789-1901, Doc No: 231, s. 30-31, Washington 1901. 
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mesini sağladı.87 Antlaşmanın onayının riske edilmemesi için onay esna-
sında verilen hediyeler Amerikan Hükümeti’nin öngördüğü rakamın üs-
tüne çıkmıştı, bu artış yeni tahsisat ayrılmasına neden oldu.88 

Sonuç 

Osmanlı Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir dostluk ve 
ticaret antlaşması imzalanabilmesi için gerekli müzakereler iç ve dış ge-
lişmelerin de etkisi ile çeyrek yüzyıldan fazla bir süre devam etti. Navarin 
faciası Osmanlı tarafında antlaşmanın imzasını hızlandırıcı etkide bulu-
nan temel amildi ve nihayet 1830 yılında iki ülke arasındaki ilişkilere 
resmiyet kazandıran antlaşmanın akdedilmesi mümkün oldu. Antlaşma-
nın müzakereleri oldukça uzun bir süre devam etmişti. İlk başlarda 
Amerikan tarafı özellikle Osmanlı topraklarındaki ticaretten pay alabil-
mek için antlaşma imzalamaya istekli taraf olarak görülmekteydi. Os-
manlı Devleti’nin böyle bir antlaşmadan çok fazla kazanç elde edemeye-
ceği Osmanlı devlet adamlarınca bilinmekteydi. 

Müzakereler süresince Amerikan pragmatizmi hep birincil konumda ol-
du ve görüşmeler bu doğrultuda gerçekleşti. Osmanlı Devleti ile ABD ara-
sında bir dostluk ve ticaret antlaşması imzalanmasına önceleri Çarlık Rus-
ya karşı iken Rusya’nın yerini daha sonra İngiltere aldı. Uzun süren müza-
kereler sonucunda kararlılığından vazgeçmeyen ABD umduğunun ötesinde 
ticari ve kapitüler haklar elde etmeyi başardı. İki ülke arasında müzakereler 
devam ederken, ABD ekonomik ve sanayi alanlarında hızla büyüyen bir 
trende sahipti. Aynı dönem Osmanlı Devleti’nin dağılmaya başladığı ve her 
alanda gerilemenin artık geri döndürülemez boyutlara ulaştığı bir zaman di-
limine rast gelir. Bu nedenle müzakereler daha çok ABD tarafının talepleri 
doğrultusunda gerçekleşti. Dönemin Osmanlı idarecilerinin öngörü eksikliği 
daha sonraki yıllarda Osmanlı çıkarları için hayati sorunlara neden oldu. 
Osmanlı müzakerecilerinin adapte olmakta zorlandıkları yeni usul diploma-
si ve müzakere metotları antlaşma öncesindeki görüşmelerin ve antlaşma-
nın ABD istekleri paralelinde şekillenmesini sağlamıştı. Tüm bunlara, Avru-
pa Devletleri arasındaki denge siyaseti ve bu ülkelerin dönemsel olarak or-
taya çıkan Osmanlı’yı parçalama eğilimleri eklendiğinde Osmanlı devlet 
adamları ABD ile müzakerelerde ve antlaşmanın imzalanması esnasında ge-
rekli hassasiyeti gösterememişlerdi denilebilir. Bu nedenle antlaşma madde-
lerinde mütekalibiyet ilkesi göz ardı edilmiştir. 

Navarin, Osmanlı devlet adamlarının Amerika ile bir antlaşma akde-
dilmesine bakış açısını değiştiren başlıca olaydı. Bununla birlikte, Os-
                                                           
87 USCR, 22nd Congress, 1st Session, Doc. No: 2, Message from the President of the US to 
the two Houses of Congress. Washington, December 4, s. 5, 1832.; Erhan, a.g.e., s. 128-130. 
Türk-ABD Antlaşmasının onay süreci için bkz. Erhan, a.g.e., s. 126-151. 
88 USCR, 22nd Congress, 1st Session, Doc. No: 303, Turkish Mission, January 18, s. 1-2, 
Washington, 1832. 
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manlı Devleti donanması için ABD’den antlaşmanın imzası esnasında 
umduğu desteği alamadı. 1830 Antlaşmasının Türkçe orijinali ile Kong-
re’de onaylanan tercümesi arasında temel farklar mevcuttu ve Antlaşma 
bu haliyle onaylanarak değiş tokuş edilmişti. Antlaşmanın imzasından 
sonraki ilk yıllarda tercüme farklarından ve IV. maddedeki kapitüler 
haklardan doğan bir sorun çıkmadı. Daha sonraki yıllarda iki ülke ilişki-
lerinde sürekli probleme kaynaklık teşkil eden ve ABD’nin zaman zaman 
savaş gemilerini Türk karasularına göndererek Osmanlı'yı tehdit etmesi-
ne neden olacak olan gelişmelere sebebiyet veren başlıca sorun bahsedi-
len tercüme farkları ve IV. madde üzerindeki anlaşmazlıklar olacaktır. 

Sonuç olarak, kuruluşundan hemen sonra Osmanlı Devleti ile de fac-
to ilişki kuran ABD, daha sonra diplomatik temsil için girişimlerde bulu-
narak ilişkilere resmiyet kazandırmak için çalışmalara başladı. Osmanlı 
topraklarındaki geniş ticaret hacmi hızla sanayileşen ABD’nin iştahını 
kabartmıştı. Uzun süren görüşmeler neticesinde 1830 antlaşması imza-
landı ve bundan sonra iki devlet arasındaki diplomatik ilişkiler bahsedi-
len antlaşmanın ışığında yürüdü. 

Kaynaklar 

Süreli Yayınlar 

Akkuş, Yakup, “Çağdaş İktisadi Düşüncelerde Sol Perspektifler, (Asya 
Tipi Üretim Tarzı, Bağımlılık Kuramı, Modern Dünya Sistemleri Teorisi", 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 168, Mayıs-Haziran 2007. 

Kitaplar 

Dearborn, Henry A.S., A Memoir of Commerce and Navigation in the 
Black Sea, Trade and Maritime Geography of Turkey and Egypt, Boston, 
I. Cilt, Velles and Lilly, 1819. 

Erhan, Çağrı, Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, İmge Ki-
tabevi, Ankara, 2001. 

Karal, Enver Ziya, Nizam-ı Cedit ve Tanzimat Devirleri (1789-1856), V. 
Cilt, 7. Baskı, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2007. 

Kraft, E. De, Report of the Secretary of the Treasury of the Importati-
ons, Goods, Wares, and Merchandise in American and Foreign Vessels, 
from First October 1815 to Thirteen September 1816, Doc. No. 198, Was-
hington, 1818. 

Paullin, Charles Oscar, Diplomatic Negotiations of American Naval Of-
ficers 1778-1883, Baltimore; The Johns Hopkins Press, 1912. 

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, II. Selim’in Tahta Çıkışın-
dan 1699 Karlofça Antlaşmasına Kadar, II. Cilt, I. Kısım, 6. Baskı, Türk 
Tarihi Kurumu, Ankara, 2003. 

Ürekli, Fatma, Belgelerle 1889/1894 Osmanlı-Amerikan Yardımlaşma-
sı, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2007. 

185



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 42 

Arşiv Belgeleri 

United States Congress Records (USCR). 
The 5th Congress, December 2, Washington, 1817. 
Mr. Adams to Mr. Luriottis, August 18, Washington, 1922. 

Mr. J.Q. Adams, Secretary of State-Extract, Constantinople, December 27, 1823. 
Resolution Submitted by Mr. Webster, December, 8, 1823, January 20, 1824. 
Sympathy for Greeks, 18th Congress, Doc. No. 364, January 2, 1924. 

Sympathy for the Greeks, Memorial, 18th Congress, Doc. No. 360, January 5, 1924. 
The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr.  Eng-

lish to Mr. Adams-Extract, on board the French galette Franscois and Henriette, bound from 

Constantinople to Smyrna, February 8, 1824. 
The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr.   Eng-

lish to Mr. J.Q. Adams Secretary of State-Extract, Constantinople, December 27, 1823. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. 
The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. Bra-

dish to Mr. Adams, Secretary of State, Constantinople, December 20, 1820. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. Bra-
dish to Mr. Novani, Pera, February 7, 1821. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. Adams 

to Mr. G.B. English, April 2, Washington, 1823. 
The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. G.B. 

English to Mr. Adams, Marseilles, August 6, 1823. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Extract of a 
letter from Mr. G.B. English to Mr. J.Q. Adams dated, Constantinople, November 23, 1823. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. Eng-

lish to Message from the President of the United States, Present Condition and Future Pros-
pect of Greeks, Doc. No. 14, December 31, 1823. 

President’s Message, 18th Congress, 2nd Session, Doc. No. 378. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. Eng-
lish to Mr. Adams-Extract, May 14, Washington, 1824. 

Treaty Between United States and Sublime Porte, Doc. No. 304, February 9, Articles: I-

IX, 1832.  
The 18th Congress, 2nd Session, Doc. No: 378, Message of the President of the US at 

the Commencement of the Session, Communicated to the Congress, December 8, 1824. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. Adams, 
Secretary of State, to G.B. English Esq, Secret, Department of State, January 3, Washing-
ton, 1825. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. Adams, 
Secretary of State, to Commodore John Rodgers, Secret, Department of State, February 7, 
Washington, 1825. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Translati-
on, Capitulations or ancient and new treaties between the Court of France and the Ottoman 
Porte, renewed and augmented in the year of Jesus Christ, 1740 and of the Hegira, 1153. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Secretary of 

State to Commodore Rodgers, Private, Department of State, September 6, Washington, 1825. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Commodo-

re Rodgers to Mr. Clay-Extract, Secret, U.S. Ship North Carolina, Smyrna, August 31, 1825. 
The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Commodo-

re Rodgers to the Captain Pasha, U.S. Ship North Carolina, off the island of Hydra, Septem-

ber 20, 1825. 

186



İSMAİL KÖSE / 1830 TARİHLİ TİCARET VE SEYRÜSEFAYİN ANTLAŞMASI 43 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Commodo-

re Rodgers to Mr. Clay-Extract, U.S. Ship North Carolina, Gibraltar Bay, October 14, 1825. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Commodo-

re Rodgers to Mr. Clay-Extract, U.S. Ship North Carolina, Gibraltar Bay, October 14, 1825. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Commodo-

re Rodgers to Mr. Clay, Secretary of State, U.S. Ship North Carolina, Gibraltar Bay, Novem-

ber 5, 1825. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Extract 

from a letter of Mr. Offley, Consul of United States at Smyrna, to Commodore Rodgers, da-

ted, Smyrna, November 30, 1825; October 14, 1825. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Extract 

from a letter of Mr. Offley, Consul of United States at Smyrna, to Commodore Rodgers, da-

ted, Smyrna, November 30, 1825, s. 46. Correspondonce of Mr. Offley, United States’ Con-

sul at Smyrna, with the Department of State, Smyrna, November 25, 1825. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Captain 

Rodgers to Mr. Clay, US Ship North Carolina, (Vourla, Asia Minor) July 19, 1826. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Extracts of a let-

ter from Commodore Rodgers to Mr. Clay, US Ship North Carolina, Malta February, 14, 1827. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Extract-Mr. 

Offley to Mr. Clay, Smyrna, November 26, 1827. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Extract-Mr. 

Offley to mr. Clay, Smyrna, February, 17, 1828. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. Bra-

dish to Mr. Novani, Summary narrative of communications with the Sublime Porte, Transla-

tion, Pera, at Constantinople, January 24, 1828. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Extract-Mr. 

Offley to mr. Clay, Smyrna, Translation of Turkish Paper, February, 7, 1828. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. Mr. John 

Quincy Adams President of United States of America to all to whom these presents shall co-

me, greeting. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. James 

Biddle, David Offley, and Charles Rhind Equires, Department of State, 12 September 1829, 

Washington. 

Treaty Between United States and Sublime Porte, Doc. No. 304, February 9, 1832. 

Senate, Report for 1880, by Ed. A. Van Dyck, US Consular Clerk at Cairo, Part I, The 

Capitulations, Doc No: 3, April 7, 1881. 

Treaty Between United States and Sublime Porte, Articles, Doc. No. 304, February 9, 1832. 

Senate, Committee on Foreign Relations, Twenty First Congress Second Session, Decem-

ber 28, 1830, US 1789-1901, Doc No: 231, Washington, 1901. 

The 22nd Congress, 1st Session, Doc. No: 2, Message from the President of the US to 

the two Houses of Congress, December 4, Washington, 1832. 

The 22nd Congress, 1st Session, Doc. No: 303, Turkish Mission, January 18, Washing-

ton, 1832. 

Journal of the House of the Representatives of the United States (JHRUS). 

The 20th Congress, December 3, Washington, 1827. 

The 20th Congress, 2nd Session, December 1, Washington, 1828. 

The 20th Congress, 2nd Session, December 1, Washington, 1828. 

The 22nd Congress, Treaty with Sublime Porte, Doc. No. 250, May 29, 1832. John 

Quincy Adams to Mr. David Offley, a, July 28, 1828. 

The 21st Congress, 2nd Session, December 6, Washington, 1830. 

187



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 44 

The 31st Congress, Doc. No: 72, Regulations of the Consular Courts of the USA in Chi-
na, Together with the Act of the Congress, August 11, 1848, Department of State, Legation 

of the USA, Canton, China, November 29, 1848.  

Osmanlı Devleti İle ABD Arasında İmzalanan 1830 Tarihli  
Antlaşmanın Müzakere Süreci 

 

188



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 

 Sayı: 193             Ağustos 2011 

 
 
 
 
 
 
 

I. DÜNYA SAVAŞI VE MÜTAREKE DÖNEMİNDEKİ 
FELSEFİ-EDEBİ ETKİNLİKLERİYLE 

RIZA TEVFİK 

Yrd. Doç. Dr. Turhan ADA* 

Öz 

I. Dünya Savaşı’nın ilk yılı içinde özel bir okulda felsefe dersleri verme-

ğe başlayan Rıza Tevfik, bu etkinliği ile eş zamanlı olarak, Türk halk edebi-

yatıyla ilgili bilimsel çalışmaları ile de adından söz ettirmiştir. Ancak, Bek-

taşi öğretilerine özellikle vurgu yaptığı söz konusu süreç içinde, hiçbir za-

man, Abdullah Cevdet kadar yerleşik inançları aşağılayan bir tutum içine 

de girmemiştir. 1915 yılında, yakın dostu Tevfik Fikret’in ölümüyle birlikte 

ortaya çıkan boşluğu doldurabilmek için Bebek’teki Amerikan Koleji’nde, 

Türkçe ve Edebiyat derslerine, İnas Darülfünunu’nda ise Felsefe derslerine 

girmeye başlayan Rıza Tevfik, 1918 yılında, Darülfünun Edebiyat Şubesi’-

ne, Felsefe Tarihi ve Estetik Müderrisi” sıfatıyla atanmış; “Abdülhak Hamid 

ve Mülahazat-ı Felsefiyesi” adlı ünlü eserini de bu dönemde kaleme almış-

tır. Savaş biterken daha çok Samih Rıfat ve Ahmed Naim ile girdiği pole-

mikleriyle dikkat çeken Rıza Tevfik, dikkat çekmeye çalıştığımız çizgini 

devam eden süreçte de sürdürmüş ve gerek bastırdığı ders notları ve ge-

rekse Ömer Hayyam ile Bergson’u tahlil eden çalışmaları sayesinde fel-

sefi kimliğinin en belirgin olduğu zaman dilimine tanıklık etmiştir. 

Anahtar kelimeler: Amerikan Koleji, Felsefe Tarihi, Abdülhak Ha-

mid, Bergson, Ömer Hayyam. 

Abstract 

Rıza Tevfik With his Philosophic and Literary Activities in the 

Armistice Period and World war 1st 

Rıza Tevfik who started to lecture philosophy lessons in a private 

school during the first year of World War 1st, synchronously with his acti-
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vity, he also became popular with his scientific studies related to Turkish 

Folk Literature. However, in the mentioned period when he gave much 

stress on Bekhtashi doctrines, he was never in an insulting attitude to-

wards iconoclastics like Abdullah Cevdet. In 1915, Rıza Tevfik started to 

give Turkish and Literature lesssons in the American College in Bebek 

and started philosophy lessons in Inas Ottoman University in order to fill 

the gap of his close friend Tevfik Fikret’s death. He was assigned to the 

Literature Department of Ottoman University as a professor of philosophy 

history and aesthetical in 1918. He wrote his famous work Abdülhak Ha-

mid and Mülahazat-ı Felsefiye in this period. Rıza Tevfik who stood out 

with his polemics with Samih Rıfat and Ahmed Naim when the war was 

finishing and he also continued his line we wanted to take your attention 

on in the following period and he witnessed the most significant philosop-

hic period thanks to his studies which describes both Ömer Hayyam and 

Bergson and with the lesson notes which he published. 

Key words: American College, Philosophy History, Abdülhak Hamid, 

Bergson, Ömer Hayyam. 

1912’de, Bebek’teki evinde kaleme aldığı “Humma-yi Aşk” isimli koş-
ması ile kendisinden bir kez daha söz ettiren Rıza Tevfik1, 1914 yılı ile 
birlikte eğitimci kimliği ile gündeme geldi. Bu sırada, özel Rehber-i İtti-
had-ı Osmani Mektebi’nde felsefe dersleri vermekte, bilgilerini aktarırken 
esas aldığı ders notlarını, “Felsefe Dersleri” adı altında fasiküller halinde 
bastırarak, düşünsel yaklaşımlarını yalnızca öğrencileriyle paylaşan sı-
radan bir eğitimci olmak istemediğini göstermekteydi.2 

Bu dönemin canlı tanıklarından Nuri Fehmi (Ayberk) Bey, yıllar sonra 
kaleme aldığı anılarında, Rıza Tevfik’in, I. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarına 
rastlayan söz konusu etkinlikleri ile ilgili olarak önemli açıklamalarda 
bulunacaktı.3 
                                                           
1 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Serab-ı Ömrüm, Kenan Mat-
baası, s. 37, İstanbul, 1949. 

Rıza Tevfik’in 8 Ağustos’ta Bebek’te kaleme aldığı şiiri şu meşhur dörtlükle başlamaktaydı: 
“Hastayım, yalnızım, seni yanımda 
Sanıp da bahtiyar olmak isterim. 

Mahmur-ı hülyayım, cam-ı lebinden 
Kanıp da bahtiyar ölmek isterim.” A.g.e.., s. 36. 

2 Abdullah Uçman, Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebi Makaleleri Üzerine Bir Araştırma, Kitabevi, 
s. 22, İstanbul, 2004. 
3 “…Harb-i Umumi içindeyiz; ben tıb talebesiyim. Ortaköy’de, taş merdivenlerde oturduğumuz 
evin karşısında “Hazine-i Hassa muhasebecisi Halis Efendi’nin konağının arkasında oturan o 
zamanın Darülfünun felsefe müderrisi Alman profesör Jakobi ile konuştuğunu görünce komşu-
muz Profesörden hakkında malumat istemiştim. “Bu”, demişti, “memleketimizde tesadüf etti-
ğim felsefeden en iyi anlayan insandır. Felsefi bilgisindeki genişlik derecesinde bu ilmin her-
hangi bir şubesinin derinliklerine gitmiş olsaydı dünyanın belli başlı felsefe üstadlarının biri 
olabilirdi” diyen Jakobi, beni kendisine takdim ettiği zaman sene 1915’ti ve ben tıbbiye ikinci 
sınıfta idim. Şiirlerinin ver felsefi yazılarının hayranı iken bu defa zevkine doyulmaz şifahi 
sohbetlerinin aşığı olmuştum.” Ölümünden Sonra Rıza Tevfik, (Der.: Mustafa Ragıp Esatlı), Si-
nan Matbaası, İstanbul, 1952, s. 40-41’den naklen; Nuri Fehmi Ayberk, Rıza Tevfik’e Dair. 
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Rıza Tevfik, aynı dönemdeki edebi faaliyetleri bağlamında ise, çoğun-
lukla, Peyam Gazetesi’nde yayınlanan tekke ve halk edebiyatına ilişkin 
makaleleri4 ve benzeri çalışmalarıyla dikkat çekmekteydi.5 Bu bağlamda, 
gelecekte de sürdüreceği ve aynı gazete aracılığı ile 1919’a kadar yayın-
lanmasını sağlayacağı bir çalışmaya başlamış ve daha çok halk şairleri 
ve Bektaşi dervişlerine ait folklorik örnekler üzerinde yoğunlaşmıştı.6 Bu 
alanda da ilham aldığını düşündüğümüz Abdullah Cevdet ise, aynı dö-
nemde, Bektaşiliğe nispetle daha radikal sayılabilecek bir düşünce akımı 
olan Bahailiği resmi din statüsüne sokmaya çalışmaktaydı.7 Ancak Cev-
det’in konuyla ilgili macerası daha sonra da sürecek, Hz. Muhammed’e 
(sav) hakaret ettiği için aldığı iki yıllık gıyabi mahkûmiyet kararı ile ilgili 
süreç cumhuriyet döneminde de devam edecek8 ve fakat sonunda dü-
şünce suçlarıyla ilişkilendirilerek suçsuz bulunacaktı.9 

Rıza Tevfik, edebi çalışmalarına duyulan güven nedeniyle, Tevfik Fik-
ret’in 1915 yılındaki ölümüyle10 ortaya çıkan boşluğu doldurabilmek 
için, Bebek’teki Amerikan Konstantinopol Kız Koleji’nde, Türkçe ve Ede-
biyat derslerine girmeye başlamıştı.11 İnas Darülfünunu’ndaki felsefe 
dersleri de, yine bu dönemde başlayan diğer bir eğitsel etkinliği olarak 
kendisinden söz ettirmişti.12 Aralarında Talat Paşa ve Hamdullah Suphi 
gibi isimlerin bulunduğu bir dinleyici topluluğunun önünde verdiği “Tevfik 
Fikret” konulu konferansında ise, birçok kez benzeri görüldüğü üzere, yine 
başarılı sentezler ortaya koyamamış ve istediği sonuca ulaşamamıştı.13 
                                                                                                                                        
Dr. Ayberk, uzun yıllar sonra ölüm döşeğindeki Rıza Tevfik’i kurtarabilmek için elinden ge-
len tüm gayreti gösterecek ve fakat başarılı olamayacaktı. 
4 Uçman, Rıza Tevfik’in Şiirleri, s. 22. 
5 A.g.e., s. 19. 
6 A.g.e., s. 22 ve 87. dipnot. 
7 “Dinimize Tecavüz Edenlere İbret-i Müessire: Abdullah Cevdet Bey Bir Makalesinde Din-i 
Mübeyyin-i Muhammediyeye Tecavüz Ettiğinden Dolayı İki Sene Hapse Mahkum Oldu”, Tev-
hid-i Efkar, 23 Şaban 1340 (21 Nisan 1922), s. 1; “Abdullah Cevdet Bey’in Aleyhindeki Dava: 
Muma-ileyh İçtihad Mecmuasındaki Makalelerinden Dolayı Gıyaben İki Sene Hapse Mah-
kum Oldu”, Peyam-ı Sabah, 25 Şaban 1340 (21 Nisan 1922), s. 3. 
8 “Abdullah Cevdet Bey’in Dinimize Tecavüzatı: Bütün Alem-i İslamı Rencide Eden Bu Hadi-
se Hakkında Adliye Müsteşarı’nın Beyanat-ı Mühimmesi”, Tevhid-i Efkar, 25 Şaban 1340 (22 
Nisan 1922, s. 2; A.C. (Abdullah Cevdet), “Siyaset ve İktisad”, İçtihad, No: 172, I Kanun-ı Ev-
vel 1924, s. 3470. 
9 (Abdullah Cevdet), “Müdafaaname…”, İçtihad, No: 149, 11 Eylül 1922, s. 3095-3101. 
10 Rıza Tevfik, Fikret’in öldüğü 19 Ağustos 1915 tarihini tashih için aldığı eseri Serab-ı Ömrüm’ün İs-
tanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ndeki nüshasının 101. sayfasına kendi el yazısıyla düşmüş. 
11 Rıza Tevfik Bölükbaşı, “80 Yılda Neler Gördüm”, Yeni Sabah, nr. 3434, 18 Ekim 1948; 
Ölümünden Sonra Rıza Tevfik, s. 44’den naklen, Bedi Şehsuvaroğlu, “Filozof Dr. Rıza Tevfik”; 
Uçman, Rıza Tevfik’in Şiirleri, s. 19. 
12 “80 Yılda Neler Gördüm”; Uçman, Rıza Tevfik’in Şiirleri, s. 19. 
13 “…Birinci Dünya Harbi’nde Beyazıt’taki Türk Ocağı’nda Tevfik Fikret için bir konferans ve-
riyordu. Mevzuu çarçabuk unuttu ve gene kendi hayatını anlatmağa başladı. İki saatten fazla 
süren bu zevzeklik, aralarında Talat Paşa’nın da bulunduğu dinleyicileri sıkmıştı. Hamdullah 
Suphi kulis arkasından onu susturmağa boş yere çalıştı. Nihayet perdeyi kapadılar ve cümle-
sini yarıda bıraktırdılar.” Peyami Safa, “Rıza Tevfik”, Ulus, 6 Ocak 1950. 
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1918 yılında, akademik platformda ders verecek kadar derinleştiği 
felsefe ve edebiyat alanlarındaki bilgisi nedeniyle kendisinden yararlan-
mak isteyen İstanbul Darülfünunu Edebiyat Şubesi’nin teklifini kabul 
eden Rıza Tevfik, Mehmet Ali Aynî Bey’in yerine Felsefe Tarihi ve Estetik 
Müderrisi sıfatıyla derslere girmeye başladı.14 Yakın dostu Abdülhak Ha-
mid’in felsefi yönünü analiz ettiği, Abdülhak Hamid ve Mülahazat-ı Fel-
sefiyesi adlı çalışmasının basımı da bu dönemdeki bir diğer başarısı ola-
rak dikkat çekti.15 

Rıza Tevfik bu dönemde hayatında hiç olmadığı kadar güçlü bir “bilim 
adamı” portresi çizmekte, böyle bir imaj oluşturabilmek için daima bir 
veya birkaç kitap taşımakta, Babıali’de, Suudi Bey gibi sahafları sık sık 
ziyaret ederek çoğunlukla Spencer’in felsefi anlayışına vurgu yapan pe-
dagojik tartışmalara girmekte, devrin prestijli platformlarından biri olan 
Türk Ocağı’nda teatral gücünü de kullandığı özlü, derin ve cazip konfe-
ranslarıyla kendisinden söz ettirmekte ve Yahya Kemal’in (Beyatlı) tabi-
riyle, “karşısındakinin sözlerini diliyle dinleyecek kadar” çok konuşmak-
taydı.16 Son derece önem verdiği dış görünüşünü de bu çizgisine paralel 
olarak şekillendirmiş ve arkadaşları arasında dikkat çekici bir figür hali-
ne gelmişti.17 Bunların içinde “Harab Ma’bed” isimli şiirini ithaf ettiği, 
yakın dostu müderris Fehmi18, Yahya Kemal ve İsmail Hakkı Bey’lerin de 
bulunduğu Darülfünun camiasına mensup tanınmış isimler de vardı.19 

Aynı yıl, aydın kesimin önde gelen isimlerinden Ahmed Naim ve Sa-
mih Rıfat ile entelektüel tartışma içine girmesi, Rıza Tevfik’in tartışmacı 
kişiliği ile tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Ahmed Naim ile tartış-
ması, Ağustos 1918’de Türk Ocağında verdiği bir konferansın, basına, 
Tevfik Fikret karşıtı olarak yansıtılması üzerine başladı.20 Fakat, Rıza 
Tevfik, bu bağlamda karşılaştığı eleştirel içerikli bir broşüre,21 aydınlatıcı 
özellik taşıyan başka bir makale ile karşılık verdiyse22 de ikna edici ola-
                                                           
14 Tasvir-i Efkar, 26 Kânun-ı Sani (Ocak) 1334 (1918); Ölümünden Sonra Rıza Tevfik, s. 44’-
den naklen, Şehsuvaroğlu; Uçman, Rıza Tevfik’in Şiirleri, s. 19-23. 
15 Bu çalışma konunun en yetkin ismi olan Prof Dr. Abdullah Uçman tarafından ayrıntılı 
biçimde incelenmiştir. Bkz. Uçman, a.g.e., s. 161-177. 
16 İsmail Hakkı Baltacıoğlu, “Rıza Tevfik Baba”, Yeni Adam, 19 Ocak 1950. “…Ben de çılgın 
düşüncelerle ne söylerse baltalıyordum. Pek gençtim; o, orta yaşlı bir insandı. Benim taşkınlık-
larımı tatlılıkla karşılıyor, böylelikle sert tartışmalara engel oluyordu.” Baltacıoğlu, “a.g.m.” 
17 “Rahmetliyi ilk defa, şöyle uzaktan nerede gördüğümü hatırlamıyorum. Gerçekten uzun 
boylu muydu bilmem; bana hep boylu boslu bir adam gibi görünmüştür. Çok yakışıklı idi. Pos 
bıyıkları, aslan yelesini andıran uzun, yatkın saçları vardı ki görenler onu hakan sanırlardı. 
Tatlı tatlı yürürdü…” “a.g.m.” 
18 Rıza Tevfik Bölükbaşı, “Harap Mabed”, Serab-ı Ömrüm, s. 68. 
19 Baltacıoğlu, “Rıza Tevfik Baba”. 
20 Uçman, Rıza Tevfik’in Şiirleri, s. 23, 93. dipnot. 
21 Ahmed Naim, “Tevfik Fikret’e Dair”, Sebilü’r-Reşad, C. XV, nr. 371, s. 8, İstanbul 1336 
(1918). 
22 Rıza Tevfik (Bölükbaşı), “Darülfünun Müderrislerinden Muhterem Ahmed Naim Beyefen-
di’ye”, Zaman, nr. 177, 3 Teşrin-i Evvel 1334 (1918). 
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madı.23 Samih Rıfat ile tartışmasını ise kendisinin İran’lı Zerdüşt’ün 
Türk olduğunu iddia eden dokuz makalesine24, dört makale ile cevap ve-
rerek başlattı. Zamanla düzeyini kaybeden bu tartışma25 Celal Nuri’nin 
bir makalesi26 ile son bulduysa da27, 4 yıl gibi uzun bir süre geçtikten 
sonra, Samih Rıfat muhatabı tarafından Turancılardan para alan bir fi-
kir adamı olarak gösterilmekten kurtulamadı.28 

Mesleki ve bilimsel etkinliklerini, 1919-1922 yılları arasında, birer se-
ne ara ile bastırdığı, “Maba’de’t-Tabiiyat Derslerine Ait Vesaik”, “Estetik 
ve Ontoloji Bahsi”, “Bergson Hakkında” adlarını taşıyan ders notları29 ve 
Hüseyin Daniş ile birlikte hazırladığı “Rubaiyyat-ı Ömer Hayyam”30 isimli 
eseriyle devam ettirecek olan Rıza Tevfik31, kendisine atfedilen ve muha-
lifleri tarafından daha fazla kullanılan “feylesof” tabirine en çok bu süreç 
içinde layık olacaktı.32 O’na göre, çok daha radikal bir çizgiyi takip eden 
dava arkadaşı Abdullah Cevdet ise, dini inançları tahkir ve tezyif ettiği 
gerekçesiyle birçok hukuki müeyyide ile uğraşmak zorunda kalacaktı.33 
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİNDE DİNİ 
EKSTREMİZMLE MÜCADELE DE 

ULUSLARARASI HUKUK SORUNLARI 

Ermek BEKBOSSYNOV* 

Öz 

Dini ekstremizmle mücadele, özellikle Soğuk Savaş sonrasında ulus-

lararası ilişkilerde önemli sorunlardan birini teşkil etmektedir. Bunların 

başında da tanım konusundaki çeşitlilik gelmektedir. Günümüzde dini 

ekstremizm, sorun olduğu ülkelerin sınırını aşarak gittikçe daha fazla 

uluslararası vasfını kazanmaya başlamıştır. Orta Asya ülkelerinin de bu 

konuda problemleri söz konusudur. Bu gerçekten hareketle konuyla ilgili 

Milletlerarası Hukuk düzenlemelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için 

BM sistemi çerçevesinde Milletlerarası Hukuki düzenlemelerin yapılması 

ve sorunla ilgili teori ve yöntemlerin geliştirilmesi zorunluluğu vardır. 

Anahtar kelimeler: BM Sistemi, Dini Ekstremizm, Uluslararası Hukuk. 

Abstract 

Problems of International Law in the Fighting With Religious 

Extremism in the United Nations System 

Struggle with religious extremism, poses one of the major problems in 

international relations. Among these is the definition of diversity. Today, 

there is a problem of religious extremism beyond the limit more and more 

countries began to gain international problem attribute there are also 

problems in Central Asian countries in this regard. Based on this fact on 

the issue of International Law regulations are needed. To do this in the 

framework of the UN system and International Law arrangements for the 

issue of theory and methods to be developed. 

Key words: United Nations System, Religious Extremism, International Law. 
                                                           
* Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Uluslararası Hukuk Doktora Öğrencisi. 
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Giriş 

Soğuk Savaş sonrası dönemde dini ekstremizm birçok ülkenin soru-
nu haline gelmiştir. Bununla mücadele de ulusal sınırları aşarak uluslar-
arası işbirliği gerektiren bu konu olarak görülmektedir. Günümüzde bu 
sorunla mücadele, siyasi olduğu kadar hukuki boyutları da bulunan bir 
problem haline gelmiştir. Dini ekstremizmle mücadele sorunlarını üç 
başlık altında ele almak mümkündür:  

1) Genel sorunlar,  
2) Temel sorunlar,  
3) Özel sorunlar. 
Söz konusu sınıflandırmanın, coğrafi bakımdan evrensel, bölgesel ve 

ülkesel boyutları yanında sorunun özelliği ve kapsamına göre daha farklı 
sınıflandırmaları olabilmektedir. Gittikçe daha fazla ulusal ve uluslar-
arası barışı tehdit eden bir sorun haline gelen dini ekstremizm ile müca-
dele için ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelerin yapılmasından 
önce sorunun özelliklerini, tarihi, kültürel, siyasal, ekonomik ve toplum-
sal boyutlarıyla birlikte bölgeselleşme veya küreselleşme aşamasına gelip 
gelemeyeceğinin tespit edilmesi lazımdır. Sorunun başlangıçta bütün bo-
yutlarıyla doğru tespit edilmesi, çözüm yollarının da başarılı olmasına 
katkı da bulunacaktır. 

Yukarıdaki sınıflandırma, sorunun farklı yönleri dikkate alınarak tes-
pit edilmiştir. Bununla beraber farklı bakış açılarına göre farklı sınıflan-
dırmalar yapılabilir. Gerek dünyanın çeşitli bölgelerindeki dini inanç ve 
ibadet kurallarının farklılığı gerekse devletler ile bunları oluşturan top-
lumların birbiriyle benzeşen veya hiç benzemeyen özellikleri sorunun, 
ülke ve zamana göre farklı şekillerde ortaya çıkmasına yol açtığı gibi çö-
züm konusunda da devletlerin ortak bir zeminde bulunmasına engel ol-
maktadır. Bununla beraber insanın en temel ihtiyaçlarından olan inanç 
ve uygulamaların istismarı ile toplumun huzur ve mutluluğuna vesile ol-
ması gereken dinin insanlığın huzur ve güvenini tehdit edecek şekilde is-
tismar edilmesinin hemen her ülkede benzer özellikleri de bulunmakta-
dır. Bu özelliklerden hareketle çözüm yolu bulma konusunda işbirliği ze-
minleri üzerinde çalışmak gerekmektedir. 

Dini Ekstremizmle Mücadele de Genel Sorunlar 

Dini ekstremizmle mücadele de genel sorunlar, daha çok milletlerara-
sı hukukun özelliklerinden kaynaklanan ve dünyanın farklı bölgelerinde 
farklı siyasi ve toplumsal özellikler üzerine kurulan devletlerin işbirliği 
zorluğundan kaynaklanmaktadır. Bu farklılıklar doğal olarak, soruna 
bakışı ve çözümü de zorlaştırmaktadır. Milletlerarası hukuk, özelliği ge-
reği, ancak bütün taraf ülkelerin kabulü ile bağlayıcı hale gelebilmekte-
dir. Bir devletin onaylamadığı sözleşme o devlet için hüküm ifade etme-
mektedir. Diğer bir deyişle bir sözleşmeyi onaylayan devletlerin bunu 
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onaylamayan devlete karşı yaptırım uygulamaları hukuken mümkün 
olamamaktadır. 

Dini ekstremizmle mücadelenin genel sorunlarında şu faktörler etkisi 
olabilmektedir: 

1- Ekstremizmin önemli türleri ile mücadele etmek için uluslararası 
sözleşme yapılmamış olması. 

2- “Dini ekstremizm” kavramının uluslararası hukuki tarifinin olmaması. 
3- Devletlerin evrensel, global, bölgesel ve iki taraflı sözleşmeler yap-

ma konusunda “ortak irade”ye sahip olmaması. 
4- Sorunu gündemine alan bazı bölgesel örgütler (Bağımsız Devletler 

Topluluğu ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi) ve bazı devletlerarası sözleş-
meler olsa bile söz konusu örgütlerin kuruluş sözleşmeleri ile diğer dü-
zenlemelerinde ve bu alanda imzalanmış olan diğer uluslararası belgeler-
de dini ekstremizmle mücadelenin hedefleri, amaçları, prensipleri, yolla-
rı, şekilleri ve mekanizmalarının belirlenmemiş olması. 

5- Uluslararası ilmi işbirliği alanlarında, dini ekstremizmle mücadele 
kapsamındaki konularla ilgili kapsayıcı araştırma ve çalışma sisteminin 
oluşturulmamış olması. 

6- Uluslararası dini ekstremizmin farklı biçimlerinin, mahiyetlerinin 
ve dinamiklerinin tam olarak tespit edilmesi için, uluslararası suç ista-
tistiklerinin sistemli ve kullanılışlı hale getirilmemiş olması. 

7- Uluslararası teolojik-hukuki inceleme ve araştırma merkezlerinin 
yetersiz veya hiç kurulmamış olması. 

8- Uluslararası sözleşmeler kapsamında siyasi ve hukuki sorumlu-
luklarını yerine getirmeyen devletlerle ilgili, milletlerarası hukukun yap-
tırım uygulaması probleminin çözülmemiş olması. 

Dini Ekstremizmle Mücadele de Temel Sorunlar 

Dini ekstremizmle mücadelenin genel sorunlarında hukuki problem-
ler dikkat çektiği halde, temel sorunlarda daha çok siyasi sorunlar ön 
plana çıkmaktadır. Devletlerin iç siyasi özellikleri ve sınırları, onların üye 
oldukları uluslararası örgütlerdeki politikalarını etkilediği gibi toplumsal 
boyutları olan sorunlarla ilgili düzenlemeleri de yönlendirmektedir. Gü-
nümüz demokrasilerinde kuvvetler ayrılığı kapsamında yargı bağımsız 
olduğu halde, yargının hareket tarzının yasamanın çıkardığı kanunlarla 
belirlendiği de bir gerçektir. Öte yandan birçok ülkede yasama ve yürüt-
me arasındaki organik bağlar, yargıyı da etkileyebilmektedir. Dini ekstre-
mizmle mücadelenin temel sorunlarında şu faktörler etken olmaktadır: 

1- Evrensel, global, bölgesel ile genel ve özel örgütlerin faaliyetleri 
kapsamında ve uluslararası sözleşmelere uygun, siyasi hareket tarzının 
olmaması, bu hususta iç siyasi kaygıların etkili olması.1 
                                                           
1 Uluslararası örgütler coğrafi bakımdan evrensel, küresel ve bölgesel olmak üzere üçe ayrı-
lır. Dünyadaki bütün devletlerin üye olabildiği örgütlere evrensel örgütler, BM gibi; dünya-
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2- Özellikle azgelişmiş veya gelişmekte olan devletlerin kendi içinde 
hukuki savunma organlar hizmetlerinin yetersiz veya etkisiz olması. 

3- Coğrafi ve fonksiyonal olarak farklı türleriyle uluslararası örgütle-
rin kendi aralarındaki işbirliği çerçevesinde dini ekstremizmle mücadele 
hareketlerinin zayıf olması, bu konuda da siyasi kaygıların etkili olması. 

4- Bu alanda faaliyet gösteren Interpol veya Avrupapol, BM Anti-Terör 
Komitesi ve Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force, FATF) 
gibi özel uluslararası örgütlerin kendi aralarında işbirliği yaparak dini 
ekstremizmle mücadele etmeleri için gerekli alt yapıya sahip olmaması. 

5- Dini ekstremizmle mücadele etmenin teorik, metodolojik ve deney-
sel sorunları ile ilgili kapsamlı araştırmaların az veya yetersiz olması. 

6- Dini ekstremizmle mücadelenin siyasi, hukuki, ekonomik, sosyal, 
dini, ideolojik, ilmi yönlerinin kapsamlı araştırmalar sisteminin oluştu-
rulmamış olması. 

7- Dini ekstremizmle doğrudan ilişkisi olan “dini ekstremistik düşün-
ce”, “dini ekstremistik ideoloji”, “dini ekstremistik ideolojik temel”, “dini 
ekstremistik psikoloji”, “ekstremistik ideoloji aletleri”, “dini ekstremizmin 
hukuki tabiatı” ve benzeri terimlerin sistemleşmemesi. 

8- Dini ekstremizmle mücadele için uluslararası sözleşmelerin hazır-
lanma, tartışılma, kabul edilme, değiştirilme ve doldurulmaları süreçle-
rinde uluslararası hukuk aşamalarının yavaş veya etkisiz olması. 

9- Dini ekstremizmle mücadele için yapılacak uygulama ve hareketle-
rin uluslararası hukuka uygun olması zorunluluğu ve insan haklarına 
tecavüz etmemesi kaygısı. 

Dini Ekstremizmle Mücadele de Özel Sorunlar 

Dini ekstremizmle mücadelenin özel sorunlarında şu faktörler etkin 
olur: 

1- Özel olarak kurulmuş uluslararası örgütlerin ve bu maksatla imza-
lanan uluslararası sözleşmelerin dünya çapında etkili olan dini ekstre-
mizmle mücadele mekanizmalarının etkisiz veya yetersiz olması. 

2- Uluslararası örgütlerle ilgili, örgütlerin etkinliği, karar alıp uygula-
yabilmesi veya uymayanlara karşı yaptırım gibi konularda yaşanan genel 
sorunlar. 

3- Uluslararası örgütlere üye devletler ve ilgili uluslararası sözleşme-
lere katılmış olan devletlerin dini ekstremizmle mücadele seviyesinin ve 
bu alandaki faaliyetlerinin oldukça farklı olması. 
                                                                                                                                        
nın her tarafından belli şartlara uyan devletlerin üye olabildiği örgütlere küresel örgütler, İs-
lam Konferansı Örgütü gibi (dünyanın neresinde olursa olsun, Müslüman ülkeler üye olabi-
lir); belli bölge veya kıtalarda bulunan devletlerin üye olabildiği örgütler, AB gibi. Bunun ya-
nında belli bir bölge veya kıtayı kapsamadığı halde iki veya daha fazla devletin anlaşmasıyla 
kurulan ilişkiler de söz konusu olup bunlar uluslararası örgüt vasfı kazanmış olabilir veya 
olamaz. Öte yandan uluslararası örgütler fonksiyonlarına göre genel, BM gibi; mali amaçlı, 
IMF gibi; savunma amaçlı, NATO gibi fonksiyonları açısından sınıflandırılmaktadır. Tayyar 
Arı, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, 6. Baskı, Alfa, s. 81-88, İstanbul, 2006. 
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4- Birçok ülkenin iç düzenlemelerinin uluslararası sözleşmelere uy-
gunluğu konusunda yaşanan sorunlar. 

5- Dini ekstremistik hareketleri yapan kişilerin yakalanması ve iadesi 
kapsamındaki sorunlar. 

6- İlgili suç örgütleri ile onların üyelerinin dini ekstremistik kapsa-
mındaki suçlarını belirlemek, izlemek, bildirmek ve duyurmak çerçeve-
sinde devletler arasında işbirliğinin zayıf olması, suçluluk süreci, krimi-
nalistik aşamaları ve kurumlaşma konusunda çözülmeyen sorunlar. 

7- Uluslararası dini ekstremistik cihetlerdeki suçları izlemek, belirle-
mek, önlemek, duyurmak, etkisini azaltmak, sorgulamak ve yargılamak 
süreçlerinde karşılaşılan sorunlar. 

8- Hususi elemanlar ve raportörlerin hazırlanması, yetiştirilmesi, bu 
konuda bilimsel alt yapının oluşturulması, bu çerçevede teorik, metodo-
lojik ve deneysel bulguların değerlendirilmesi ile bunlardan yararlanıl-
ması için gerekli kurumların oluşturulmamış olması. 

Dini Ekstremizmle Mücadele Sorunlarının Değerlendirilmesi 

Uluslararası dini ekstremizmle mücadelenin genel, temel ve özel so-
runları yukarıdaki şekilde belirlenmeye çalışıldı. Bu sayılanlardan anla-
şılacağı üzere, yukarıda da işaret edildiği gibi genel meseleler uluslarara-
sı hukuka mahsus sorunlardan oluşmaktadır. Bunun da elbette uluslar-
arası politika boyutu bulunmaktadır. Temel sorunlar, devletlerin iç siya-
setleri yanında uluslararası örgütler çerçevesinde çözülmesi gereken me-
selelerden ibarettir. Hususi sorunlara gelince, bunlar da uluslararası ör-
gütler çerçevesinde ve devletler arasında düzlenmesi ve farklı bilim dalla-
rı çerçevesinde kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gereken meseleler-
den oluşmaktadır. Genel, temel ve özel başlığı altında sayılan her bir hu-
susun, şüphesiz diğerleriyle ilgisi, bir sorunun diğeri ile az veya çok öz-
deşleşmesi söz konusudur. Bir örnekte genel sorun olarak kabul edilen 
olayın benzeri başka bir örnekte özel sınıfına dahil edilebilir. Sınıflandır-
mada kesin sınırların çizilememesi hususu burada da yaşanmaktadır. 
Belirtilen sorunların tamamı, Uluslararası Ceza Hukuku, bu alandaki 
maddi hukuk, Ceza Usul Hukuku, Acil Soruşturma Hukuku, Sözleşme 
ve Kurumlaşma ile uluslararası işbirliği ve devletlerin kendi ceza hukuk-
larına ait olan sorunlardan oluşmaktadır. 

Sorunları çözümünde özelden başlamak yerine genelden başlamak 
daha uygun olmaktadır. Genel konuların çözümü konusunda açıkça en-
gel varsa öncelikle birkaç aşamada bunları ele alıp, engelleri sağlıklı bir 
şekilde analiz etmek gerekmektedir.2 Bu gerçekten hareketle dini ekstre-
mizmle mücadele sorunlarından sadece bazılarının nasıl çözülebileceği 
bu çalışmada anlatılmak istenmektedir. 
                                                           
2 K.Z. Alimov, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Hukuk Teorisi, Özbekistan Milli Üniversi-
tesi, Taşkent: ACS “Al-FABA-SERVIS”, s. 115, 2007. 
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Öncelikle BM sistemi çerçevesinde, dini ekstremizmle mücadelenin 
genel, temel ve özel sorunlarıyla ilgili uluslararası hukuk düzenlemeleri-
ne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kanaatimizin sebebi şudur: Öncelikle, gü-
nümüz milletlerarası hukukunun doğasında BM’in genel bir etkisi bu-
lunmaktadır. İkinci olarak, uluslararası barış ve güvenlik kapsamında 
bulunan diğer uluslararası sorunların yine uluslararası hukuka uygun 
bir şekilde çözülmesinde BM’in merkezi bir görevi ve yetkisi bulunmak-
tadır. Üçüncü olarak BM sistemi, bu çerçevesindeki faaliyetlerinde, kü-
resel, genel ve önemli sorunları belirlemek, yönetmek ve çözmekle görev-
lidir. 

Dünyanın çeşitli yerlerinde, hoşgörüsüzlük veya aşırılığın motive etti-
ği, ekonomik ve sosyal sorunlar ile gelişen iletişim ve ulaşım araçlarının 
da yardımıyla gittikçe artan terör hareketlerini, BM her fırsatta gündemi-
ne alarak devletleri terörist hareketleri önlemeye ve bastırmaya çağırır. 
Buna terörle ilgili uluslararası sözleşmelerin bütünüyle uygulanması ve 
artan şekilde işbirliği de dahildir. BM ilgili birçok Güvenlik Konseyi ka-
rarlarında belirtildiği üzere her devletin kendi bölgesinde terör hareketle-
rinin finansmanı ve organizasyonunu bütün yasal araçlar ile önlemek ve 
bastırmak için ilave tedbirleri almak üzere uluslararası işbirliğinin ger-
çekleşmesine devletlerin ihtiyacı olduğunu kabul eder.3 

Yukarıda işaret edildiği üzere ekstremizmin çeşitli türleri ile mücadele 
etmek üzere gerekli uluslararası düzenlemelerin yapılmamış olması ön-
celikli sorunlardandır. Tespit ettiğimiz kadarıyla ekstremizmin belli başlı 
türleri şunlardır: “Siyasi ekstremizm”, “dini ekstremizm”, “milli ekstre-
mizm”, “etnik ekstremizm” ve “uluslararası suçlar kapsamındaki ekstre-
mizm”. Bazı araştırmacılar bu konuda sadece “dini-siyasi ekstremizm” 
kelimesinin kullanılmasının yeterli olduğunu söylerler.4 Konuyu bu şe-
kilde daraltmak gerçeklere uymamaktadır. Çünkü, siyasi ekstremizm 
hukukta yaşanan sorunlar ile devrim zincirleriyle başlar ve yükselir. Me-
sela siyasi radikalizm-siyasi ekstremizm-siyasi terörizm kavramları bu 
süreci anlamlandırmaktadır. Bunun gibi, dini radikalizm-dini ekstre-
mizm-dini terörizm de söz konusudur. Aslında din, siyasi ekstremizmin 
başka türlerinde ekstremistik ideoloji aleti olarak kullanılabilmektedir. 
Bunun gibi, siyaset aleti olarak da kullanılır. Mesela “Hizbi-ut-tahrir” dini 
ekstremistik örgüt olarak sayılır. Çünkü din normlarını kendi görüşlerine 
uygun olarak yorumlar ve kullanır. Bununla beraber dini siyasi alet ola-
rak kullanırlar. Bu örgütün asıl gayesi halifelik kurmaktır. Öte yandan ay-
rılıkçılar ve ırkçılar da din normlarını siyasete alet olarak kullanırlar. 
                                                           
3 Alaeddin Yalçınkaya, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarında Terör Kavramı”, 
II. Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi 
Başkanlığı, S. 14, Antalya, 7-9 Aralık 2010. 
4 A.A. Nurullaev, Dini-Siyasi Ekstremizm // Milletler Dostluğu Rusya Üniversitesin Habercisi, 
Ser.: Siyasetname, 4, s. 84. 
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Dini Ekstremizmle Mücadele de Tanım Sorunları 

Bazı raportörler “dini ceza ekstremizmi”, “etnik-dini ekstremizm”, “din-
deki ekstremizm” ve “etnik-dini ayrılıkçılık” kelimelerini kullanıyorlar. Di-
ni ekstremizm kapsamındaki bu ifadelerin doğruluğu tartışmalıdır. Bu 
kavramların yerine hepsini daha iyi ifade edebilecek “ekstremistik ideoloji 
aleti” terimini kullanmak çok daha uygundur. Dini ekstremizmle müca-
dele etmede etkili ideolojik bakış açılarının da bu kapsamda incelenmesi 
ve araştırılması gerekmektedir. Dini ekstremizm kavramını daha iyi ta-
nımlamak için öncelikle filolojik tahlil yapmak lazımdır. Misal, evvela, 
“din”, “dini” ve “ekstremizm” kelimelerin etimolojik, filolojik ve hukuki 
yönleri arasındaki ilişkileri, özellikleri ve farklılıkları incelemek lazımdır. 
Din, genel anlamı itibariyle yaratıcının emirleri ve yasaklarının toplamı-
dır. Her inanç açısından farklı tanımlar söz konusu olabildiği halde bu 
tanımın daha kapsayıcı olduğu açıktır. “Din” kelimesi, isimdir. “Dini” ke-
limesi sıfattır. Bir şeyin ve kişinin sıfatını bildirir. Günümüzde “dini ima-
ret”, “dini görev”, “dini sorunlar” ve başka benzer sıfat tamlamaları kulla-
nılmaktadır. Bu tamlamalar siyasi, hukuki ve sosyal alanlarda yaygınca 
kullanılır. Öztürkçecilik akımının etkisi ile “dinsel” sıfatı, bilindiği gibi 
“dini: dinî” ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Doğal olarak “din” kelime-
si “dini imaret” ve “dini görev” anlamını vermez. Mesela, dini inanç sahibi 
bir kimsenin suç işlemesi mümkündür. Ama bunu din yaptı demek uy-
gun olmaz. Bunun gibi, bir devlet memuru suç işlerse, bu suçu devlet iş-
ledi demek doğru olmaz. Bu gerçekten hareketle “dini ekstremizm”, daha 
çok hukuki terim olarak kullanılır. Bundan başka “dini inanç serbestliği” 
ve “dini örgütler” gibi terimler ise siyasi ve hukuki terimler olarak kulla-
nılır. 

Din kapsamındaki inanç, ibadet, örgütleşme ve dini yayma gibi hu-
suslar insan haklarının çeşitli şubelerini oluşturur. Belirtmek gerekir ki 
kendisini ateist olarak tanımlayanların da bu kapsamdaki inanç ve dav-
ranışları yine insan hakları güvencesi altındadır. Bu gerçekten hareketle 
insan hakları güvencesi altındaki davranış ve örgütleşmeler ile dini 
ekstremizm olarak kabul edilenlerin karıştırılmaması için yukarıda zik-
redilen terimlerin ve benzerlerinin uluslararası hukuka uygun olarak ta-
nımlanması ve doğru kullanılması lazımdır. Bundan dolayı BM, diğer 
uluslararası örgütler ve devletler dini ekstremizmle mücadelede uluslar-
arası suç ve insan hakları kapsamındaki faaliyetlerin hukuki sınırlarını 
belirlenmesi ve bu işlemleri önyargısız, tarafsız ve objektif olarak yapma-
sı gerekmektedir. 

Hukuk ve devlet teorisine göre, hukuk sadece toplumsal ihtiyaç du-
yulan, siyasi iradenin kabul ettiği alanlarda düzenleme yapar. Pozitif ve-
ya şekli hukuk, belli formal prosedürden geçerek kural haline gelir ve 
yaptırımı vardır. Burada hukukun maddi ve şekli kaynakları kavramı 
gündeme gelir ki şekli kaynaklar maddi ihtiyaçlara cevap verdiği oranda 
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başarılı olabilirler.5 Ahlak ise umumi ilişkileri düzenler. İnsan doğal ola-
rak hem adalete ve hem de ahlaki kurallara uyması lazımdır. Ama ahlak 
kurallarının gereğini yapmayana ceza verilmez. Bundan dolayı, dini 
ekstremizmle mücadele sorunları tam olarak çözülmeyebilir. Yani bura-
da iki terimin arasında boşluk var. Mesela, “günah” ve “suç” kelimeleri 
kullanılır. “Günah” kelimesi dini ve umumi anlamı verir. “Suç” kelimesi 
hukuki ve sadece hususi anlamında kullanılır. Din normlarına göre “gü-
nah” kavramı “suç” demek olup bu kavram ahlaka aykırı olan hareketle-
ri kapsamaktadır. Ama geçerli hukuka ve kanunlara göre “suç” kavramı-
nın kapsamına bütün günah veya ahlaka aykırı davranışlar girmezler. 
Bunun için, dini ekstremizme götürecek asıl nedenleri ve bunların kay-
naklarını düzenlemekte zorluk vardır. Bu durumda hukuk kendi açısın-
dan düzenleme yapması gerekmektedir. Öte yandan dini esasların gerek-
tiği şekilde din adamları da dini ekstremizmin ne olduğunu anlatmaya 
çalışması, dinin siyasi veya ekonomik hedeflere alet edilerek toplumsal 
veya uluslararası barış ve güvenliği bozmada alet olarak kullanılmasını 
önlemeye gayret etmesi lazımdır. Bunun için uluslararası teoloji-hukuk 
araştırma merkezleri ve enstitülerin açılması gerekmektedir. İmkan da-
hilinde bu alandaki görevlileri teoloji ve hukuk alanlarında da eğiterek 
yetiştirmek gerekmektedir. Çünkü yukarıda anlatılan iki terimin arasın-
da boşluğu doldurabilecek elemanlar hazırlamak günümüzün temel so-
runlarındandır. 

Dini Ekstremizm Konusunda BM Güvenlik Konseyi Kararları 

BM Güvenlik Konseyi özellikle 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra te-
rör konusunda birçok karar almış ve bu kararlarda aynı zamanda dini 
ekstremizm ile mücadele yollarını belirlemiştir. 1373 sayılı BM Güvenlik 
Konseyi kararı ile oluşturulan Anti-Terör Komitesi’nin hizmetlerini des-
teklemek maksadı ile 1624 numaralı karara göre bir yürütme organı 
oluşturuldu ve bu yönde raporlar hazırladı. 

Komitenin hazırladığı birinci raporda şu hususlar belirtilir: 7 Eylül 
2006’ya kadar, Güvenlik Konseyi kararının gerektirdiği şekilde 69 devlet-
ten bilgi alınmıştır.6 Bu durumda BM’ye üye olan 192 devletin sadece 
69’unun bu konuda görevini yerine getirdiği dikkate alındığında böyle 
bir önemli konuda gereğini yerine getiren devletlerin oranının 28 oldu-
ğu görülmektedir. Bununla beraber yavaş olsa da üye devletler ilgili ka-
rarı yerine getirmeye çalışmaktadır. Diğer taraftan bu kararın maddeleri-
ni uygulama konusunda çoğu devletin uluslararası hukuk ve uluslarara-
sı politik ilişkileri yanında iç hukuki ve sosyal bakımdan da pek hazır ol-
madığı belirtilir. Bu karar maddelerinin dini ekstremizmle mücadele için 
                                                           
5 Aslan Gündüz, Milletlerarası Hukuk, 5. Baskı, Alfa, s. 16-17, İstanbul, 2003. 
6 I Report of the Counter-Terrorism Committee to the Security Council on the implementation of 
resolution 1624 (2005), S/2006/737. 
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doğrudan ve dolaylı düzenlemeleri bulunmaktadır. Mesela terörü destek-
lemeyi iç hukuk düzenlemeleri ile yasaklamak önerilir. Bunun dini ekst-
remizmle doğrudan ilgisi bulunmaktadır. Çünkü dini ekstremizm, bir 
aşamadan sonra “dini terörizm”e dönüşür. 

İkinci rapora göre, 16 Temmuz 2007’ye kadar, Güvenlik Konseyi ka-
rarının gereği olarak 88 devletten bilgi gelir.7 Bu rakam ise BM üyesi 
devletlerin 40’ı demektir. Yavaş ilerleme bu safhada da görülmektedir. 
Siyasi şartların düzelmesi ile bu rakamın artması beklenmektedir. Gü-
nümüzde bu rakam 92’ye yükselmiş olup bu durumda BM üyesi devlet-
lerin yaklaşık olarak 46’sı demektir. Bu durumda toplam devletlerin 
henüz yarısı bu düzenlemeye uymamıştır. Öte yandan bu raporların tu-
tarlılığı veya doğruluğu konusunda da kesin bilgi vermek kolay değildir. 
Çünkü siyasi organ özelliği taşıyan BM Güvenlik Konseyi’nin kendisine 
bağlı organlar üzerinde de etkisi bulunmaktadır. 

BM Güvenlik Konseyi, Anti-Terör Komitesi’ne yakın tarihte verilen ra-
porda (02.11.2010-S/2010/569) şöyle denmektedir: “Bu sorunların çözü-
münde en doğru stratejiyi devlet kurumunda değil, fakat sivil kurumlarda 
veya dini topluluklarda aramak gerektiğini beyan eder”.8 

Raporlarda yer alan bu ifadeler, terörün sonuçlarının esas alındığı 
stratejilerle mücadelenin sürdüğü anlaşılmaktadır. Bu gerçekten hare-
ketle teröre götürecek ekstremizmin belli başlı türleri ile mücadelenin ye-
tersiz olduğu görülmektedir. Alt birimler seviyesindeki mücadelenin de 
zayıf olduğu ortaya çıkmaktadır. Alt birimler seviyesinde mücadele, yani 
radikalizm ve ekstremizmin belli başlı türleri, aynı terörizm kavramı al-
tında üretilmiştir. Halbuki alt birimlerden yukarıya doğru mücadelenin 
yapılması gerekir. Bu durum dini ekstremizm ile mücadelede strateji ek-
sikliğini ortaya koymaktadır. 

BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde alınan kararlar ve gerçekleşen ku-
rumlaşmaya karşın henüz başarı elde edilmediği gerçeğinden hareketle, 
bugüne kadar kazanılan tecrübeler ışığında BM sistemi çerçevesinde so-
runun çözümü için öncelikle uluslararası düzenlemelere ihtiyaç bulun-
maktadır. Bu çerçevede öncelikle terörizme karşı önlem almak ve onun 
yolunu kesmek hakkında genel, kapsayıcı sözleşmelerin yapılması gerek-
mektedir. Bunun yanında uluslararası ekstremizmle mücadele konu-
sunda da genel sözleşme yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bununla beraber, BM organları kendi yetkileri çerçevesinde şu giri-
şimlerde bulunması faydalı olacaktır: BM Genel Kurulu, Güvenlik Kon-
seyi, Anti-Terör Komitesi, Uluslararası Adalet Divanı, UNESCO, BM bün-
                                                           
7 II Report of the Counter-Terrorism Committee to the Security Council on the implementation 
of resolution 1624 (2005), S/2008/737. 
8 Report of the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate to the Counter-Terrorism 
Committee on the activities and achievements of the Executive Directorate from 2008 to 2010 
and recommendations for future activities, S/2010/569. 
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yesinde veya şemsiyesi altındaki diğer ilgili organlar ile BM dışındaki kü-
resel ve bölgesel uluslararası örgütler ve bu örgütlere üye devletler kendi 
aralarında yapacakları sözleşmelerle uluslararası ekstremizm ile acilen 
mücadele konusunda genel kapsamlı stratejiyi kabul etmelidirler. Belir-
tilen stratejinin maksadına ve sorunların çözümüne temel olacak işlem-
lerin gereği olan küresel genel ve özel programlar yapılmalıdır. Bunun 
yanında siyasi, hukuki, sosyal ve dini yönleriyle kapsayıcı uluslararası 
hukuk düzeni oluşturmak üzere bilim alanlarının stratejik programı ya-
pılmalı, bu istikamette BM Genel Kurulu yönlendirici karar almalıdır. 

Belirtildiği üzere BM sisteminde görev ve yetkiler çerçevesinde genel 
ekstremizm türleri ve dini ekstremizmle mücadele de henüz uluslararası 
hukuki sistem oluşturulmamıştır. Bu sonucu belirlemekteki maksadımız 
şudur: BM sisteminde terörizmle mücadele etmek düzenlemeler ve ku-
rumlaşmalar gerçekleşmiştir. Ancak ekstremizmin en temel türleri ile 
mücadele de henüz böyle bir düzenleme veya kurumlaşma olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Bundan dolayı, günümüzde dini ekstremizm 
pek dikkat çekmemektedir. Bir taraftan terörizmle doğrudan mücadele 
edecek uluslararası hukuk temel düzenlemeleri oluşturuldu. Fakat bu-
nun dini ekstremizmle mücadele etmede hukuki etkisi yeterli değil. Terö-
rü engellemek ve onun yollarını kesmede kullanılacak hukuki mekaniz-
maların etkisi de aslında yeterli değildir, belki bunların dolaylı etkisi var-
dır. Diğer bir deyişle, bu düzenlemeler dikkate alındığında genellikle te-
rörün sonuçlarına göre mücadele edilmektedir. Bundan dolayı, terörizme 
götürecek ekstremizmin türleri ile mücadele yetersiz olmaktadır. En alt 
seviyesinden başlayarak (radikalizm), ortasındaki seviyesine (ekstre-
mizm) ve üst seviyesine (terörizm) doğru mücadelenin uluslararası hu-
kuki sistemi henüz gündeme gelmemiştir. Bundan dolayı öncelikli sorun 
dini ekstremizmle mücadelenin uluslararası hukuki düzenlemesini diye-
biliriz. 

Sonuç 

Soğuk savaş sonrası dönemde gittikçe yaygınlaşan dini ekstremizm 
kapsamındaki saldırılar ve gelişmelere karşı uluslararası örgütler ve 
uluslararası hukuk alanında henüz gerekli düzenlemeler yapılmamıştır. 
Yukarıda kısmen işaret edilen sebeplerden dolayı bu konuda bütün dev-
letlerin ve uluslararası örgütlerin ortak düzenleme yapmalarının önünde 
birçok engel bulunmaktadır. 11 Eylül 2001 saldırıları ile teröre karşı ön-
lem alma konusunda uluslararası mutabakat oluşmuş olup bunun bir 
dereceye kadar dini ekstremizm ile mücadele boyutu bulunmaktadır. 
Bununla beraber BM’in görev ve yetkileri çerçevesinde dini ekstremizm 
ile mücadele sorunları kapsamında uluslararası hukuk düzenlemeleri 
gerekmektedir. Bu kapsamda yaptığımız araştırmaların sonucu olarak 
şunların yapılması gereği ortaya çıkmıştır: 
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Öncelikle ekstremizmin alt seviyesi kabul edilen radikalizmin çeşitli 
türleri ile mücadele kapsamında karar taslağı hazırlamak gerekmektedir. 
Bu konuda BM Genel Kurulu, Altıncı Komite’nin görevi kapsamındadır. 
Bunun yanında genel ekstremizmin belli başlı türleri ile mücadele kap-
samında kapsayıcı sözleşme taslağı hazırlanmalıdır. Bunun uygulanma-
sında Milletlerarası Adalet Divanı ile Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne de 
görev verilmelidir. Son olarak yukarıda da işaret edildiği gibi terörizmle 
mücadele kapsamında genel, kapsayıcı sözleşme taslağının hazırlanması 
gerekmektedir. Bu konuda da Altıncı Komite ile Milletlerarası Adalet Di-
vanı’na görev verilmelidir. 

Radikalizm, ekstremizm ve terörizmle mücadelenin genel sistemi 
önemli ölçüde uluslararası toplum kapsamındaki örgütler ve kurumlaş-
malarla iç içedir. Bu kapsamda evrensel, global, bölgesel ile fonksiyonla-
rına göre genel ve özel olarak kurulmuş uluslararası örgütleri belirtme-
miz gerekmektedir. 

Bunun yanında her bir devletin kendi iç hukuk sistemine göre kabul 
edilen uluslararası sözleşmeler, kararlar, deklarasyonlar ve iç düzenle-
melerin hukuki tahlillerinde radikalizm, ekstremizm ve terörizm ile mü-
cadele hükümleri söz konusudur. 

Öte yandan BM’in görev ve yetkileri kapsamında dini ekstremizmle 
mücadelenin amacı, prensipleri, yolları, farklı biçimleri ve mekanizmala-
rının şu tarzda olması lazımdır: 

BM hizmetleri çerçevesinde dini ekstremizmle mücadelenin amacı, 
uluslararası toplum çerçevesinde doğacak dini ekstremistik hareketleri 
önceden tespit etmek, bunlara engel olmak, durdurmak, acil soruşturma 
başlatmak, faillerini yakalamak, gerektiğinde ilgili ülke veya örgütlere 
iade etmek, yargı sürecini başlatmak. Benzer sorunla mücadele eden ül-
ke ve örgütlerin birbiriyle hukuki yardımlaşması, istihbarat desteğinin 
sağlanması, bunun için gerekli uluslararası hukuk düzenlemelerinin ya-
pılması. 
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AFGANİSTAN’IN BAĞIMSIZLIĞINI KAZANMASINDA 
MAHMUD TARZÎ VE SİRÂCÜ’L-AHBÂR 

GAZETESİNİN ROLÜ 

Yrd. Doç. Dr. Orhan YAZICI* 

Öz 

Rusya ile İngiltere arasında 1907 yılında yapılan St. Petersburg an-

laşmasıyla İran, Afganistan ve Tibet bu iki devletin nüfuz bölgelerine ay-

rılmıştı. Anlaşma gereğince Afganistan İngiliz nüfuzuna terk edilirken, bu 

ülkenin dış politikası da Hindistan’daki İngiliz yönetimine bırakılmıştı. 

Böylece XIX. yüzyıl boyunca devrin iki emperyalist gücü arasında sürekli 

bir çekişme sahası hâline getirilen Afganistan, XX. yüzyıla bağımsızlığını 

yitirmiş bir vaziyette girdi. Afganistan’ın dış politikada İngiltere’nin vesa-

yeti altına girdiği bu dönemde dünyada yeni gelişmeler yaşanıyordu. 

Özellikle milliyetçilik hareketlerinin imparatorlukları derinden sarsmaya 

başlaması, Osmanlı Devleti ve İran’da meşrutî yönetimler için entelektüel 

çevrelerden gelen baskılar, İslâm dünyasında modernleşme ve reform ta-

leplerinin artması ve benzeri gelişmeler, Afganistan’ı da etkisi altına aldı. 

Afganistan’da bağımsızlık ve modernleşme taleplerinin sözcüsü ise Mah-

mud Tarzî oldu. Tarzî’nin 1911 yılında çıkarmaya başladığı haftalık Sirâ-

cü’l-ahbâr gazetesi, kısa sürede milliyetçilerin, modernleşme yanlılarının, 

emperyalizm karşıtlarının ve liberallerin toplanma merkezi hâline geldi. 

Tarzî ve arkadaşları tarafından sekiz yıl boyunca kesintisiz çıkarılan bu 

gazetede yer alan talepler, Afgan kamuoyunun şekillenmesinde önemli 

bir rol oynadı. Bu çalışmamızda Afganistan’ın İngiltere’den bağımsızlığını 

kazanmasında Mahmud Tarzî ve Sirâcü’l-ahbâr gazetesinin rolü üzerinde 

durulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Afganistan, Mahmud Tarzî, Sirâcü’l-ahbâr, Milli-

yetçilik, Modernleşme, Bağımsızlık, İngiliz Karşıtlığı. 
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Abstract 

The Role of Mahmud Tarzi and his Journal of Sirâcü’l-Ahbâr in 

Afghanistan’s Acquisition of Independency 

In accord with the St. Petersburg Pact signed by Russia and England 

in 1907 Iran, Afghanistan and Tibet were divided into authority zones 

and Afghanistan was quitted to English authority as contracted; more-

over the foreign policy of the country was quitted to English administrati-

on in India. In this way, Afghanistan, which had been transformed to a fi-

eld of continuous quarrel between the two imperialist powers of the age 

throughout 19th century, entered into 20th century in a position of having 

lost the independency. In this period in which Afghanistan was in the tu-

telage of England in foreign policy, new strides were at work in the 

world. Especially, the initiation of nationalist movements shaking empi-

res, the pressures from intellectual environments to the monarchial admi-

nistrations in Iran and Ottoman State, the increase of the demand of re-

form and modernization in Islamic World and similar developments began 

to affect Afghanistan. The spokesman of independency and modernizati-

on in Afghanistan was Mahmud Tarzî. The weekly journal of Sirâcü’l-ah-

bâr issued by Mahmud Tarzî in 1911 came in a short time to be the col-

lecting centre of nationalists, supporters of modernization, opponents of 

imperialism and liberalists. The demands taking place in this journal 

which continued to be issued continuously for eight years by Tarzî and 

his friends played a significant part in embodiment of Afghan public opi-

nion. In this study, the role played by Mahmud Tarzî and his journal Sirâ-

cü’l-ahbâr in Afghanistan’s acquisition of independency from England 

will be considered. 

Key words: Afghanistan, Mahmud Tarzi, Siraj al-akhbar, Nationa-

lism, Modernization, Independency, Anti-British. 

Giriş 

Afganistan’ın Rusya’ya yanaştığı iddiasıyla 21 Kasım 1878’de ikinci 
kez Afganistan’a savaş ilan eden İngilizler, kısa süre içerisinde herhangi 
bir mukavemetle karşılaşmadan Celalabad, Kandahar ve Gazne’yi ele ge-
çirdi. İngilizlere karşı ordusunu harekete geçirmekte tereddüt gösteren 
Emir Şir Ali Han ise Rusların desteğini alacağı ümidiyle Mezar-ı Şerif’e 
gitmiş, ancak umduğu desteği bulamamıştı. Bütün ümidini Ruslara bağ-
lamış olan Şir Ali Han, 21 Şubat 1879’da burada öldü. Onun ölümü üze-
rine oğlu Muhammed Yakub Han, Kâbil’de tahta çıkarıldı. Yakub Han, 
26 Mayıs 1879’da İngilizler ile şartları oldukça ağır Gandamak anlaşma-
sını imzaladı.1 Ancak yapılan bu anlaşmanın şartları, Afgan kamuoyun-
                                                           
1 Gandamak anlaşması ile ilgili bkz. W.K. Fraser-Tytler, Afghanistan: A Study of Political De-
velopments in Central Asia, Oxford University Press, s. 146, London, 1950. 
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da infial yarattı. Yakub Han ve İngilizlere karşı başlayan muhalefet kısa 
süre içerisinde büyük bir isyana dönüşerek ülkenin her tarafına yayıldı. 
3 Eylül 1879’da Kâbil’de toplanan binlerce kişi Bala Hisar’daki İngiliz el-
çilik ikametgâhını basarak, bütün elçilik mensuplarını öldürdüler.2 

Bu olayın duyulması üzerine Celalabad’da bulunan Frederick Roberts 
komutasındaki İngiliz ordusu derhal harekete geçti ve 12 Ekim 1879’da 
Kâbil işgal edildi. İngilizler, takip eden günleri intikam alma hırsı içeri-
sinde geçirdiler. Elçiliğin basılmasında kusurlu gördükleri Emir Muham-
med Yakub Han’ı Ocak 1880’de Hindistan’a sürgüne gönderdiler.3 Böyle-
ce Afganistan tahtı boşalmış ve ülkenin idaresi İngiliz askerî yetkilileri-
nin eline geçmişti.4 

Afganistan’da yaşanan bu kargaşadan ilk faydalanan Serdar Abdur-
rahman Han oldu. Dost Muhammed Han’ın torunu olan Abdurrahman 
Han, babası Muhammed Efdal (/Afzal) Han ile amcası Şir Ali Han ara-
sında yaşanan iktidar kavgasında önemli roller üstlenmiş, ancak amca-
sının iktidarı ele geçirmesi üzerine Semerkand’a gitmiş ve burada on bir 
yıl boyunca Rusların hâkimiyeti altında sürgün hayatı yaşamıştı.5 İngiliz 
işgali ile birlikte Afganistan’daki iktidar boşluğunu görerek ülkesine dön-
me kararı alan Abdurrahman Han, 1880 yılının başlarında Badehşan 
üzerinden ülkesine döndü. Onun Afganistan’a girişi bölgede büyük bir 
heyecan yarattı. Başta Afgan Türkistan’ı valisi olan yeğeni Serdar Mu-
hammed İshak Han olmak üzere bölgenin ileri gelen liderlerinin desteği-
ni alan Abdurrahman Han, bir yandan Kâbil tahtını ele geçirmek üzere 
muhalif liderlerle görüşürken, diğer yandan İngilizlerle pazarlık yapmaya 
başladı.6 

Tahtın diğer bir adayı ise Şir Ali Han’ın oğlu Serdar Muhammed Ey-
yüb Han’dı. Herat valisi olan Eyyüb Han, çevresinden topladığı güçlerle 
İngilizleri ülkeden kovmak için harekete geçti. Onun Kandahar üzerine 
yürüdüğünü haber alan Abdurrahman Han, alelacele 20 Temmuz 1880’-
de Çarikar’da, 23 Temmuz’da ise Kâbil’de “Emir” ilan edildi.7 İngilizler de 
                                                           
2 G.M. Gubar, Afganistan der Mesir-i Tarih, İntişarat-ı Cumhurî, s. 620 vd, Tahran, 1967. 
3 Bkz. G. Macmunn, Afghanistan: from Darius to Amanullah, G.Bell&Sons Ltd., s. 179-184, 
Edinburgh, 1929. 
4 M.H. Kakar, A Political and Diplomatic History of Afghanistan 1863-1901, Brill Academic 
Publishers, s. 33 vd, Boston, 2006. 
5 Abdurrahman Han’ın hayatı ve sürgün günleri için bkz. Mir Münşî Sultan Muhammed, 
The Life of Abdur Rahman I-II, John Murray, London, 1900. 
6 Lord Lytton, Afganistan’ı kuzey ve güney olmak üzere iki idarî taksimata bölüp bu şekilde 
idare etmeyi tasarlamış, Güney Afganistan’ın merkezi olan Kandahar’ı Vali Şir Ali Han eliyle 
idare etmeye karar vermişti. Ancak Emir Şir Ali Han’ın oğullarını tahtta görmek istemeyen 
İngilizler, Kuzey Afganistan’ın merkezi olarak belirledikleri Kâbil’de tahta çıkacak adayı be-
lirleyememişlerdi. İngilizlerin taht adayı aradıkları bir dönemde ortaya çıkan Serdar Abdur-
rahman Han, İngilizleri ikna etmek için harekete geçmiş ve onlarla pazarlıklara başlamıştı. 
Bkz. M.H. Kakar, a.g.e., s. 38 vd. 
7 Mir Münşî Sultan Muhammed, a.g.e., s. 159. 
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Şir Ali Han’ın haleflerinden birini tahtta görmek istemediklerinden Ab-
durrahman Han’ın emirliğini tanıdılar.8 

27 Temmuz 1880’de, Serdar Muhammed Eyyüb Han’ın Mayvand kö-
yü yakınlarında İngiliz birliklerini bozguna uğratıp,9 Kandahar’a ulaştığı-
nı haber alan İngiliz yetkililer, derhal Abdurrahman Han ile Kâbil’in ku-
zeyinde bulunan Zimma’da bir araya gelerek bir anlaşma imzaladılar. 
Anlaşma gereğince 7 Ağustos’ta harekete geçen İngiliz ordusu 31 Ağus-
tos’ta Kandahar’a ulaştı ve 1 Eylül 1880’de Eyyüb Han’ın ordusu ile yap-
tığı savaşı kazanarak kuşatma altındaki İngiliz garnizonunu kurtardı. 
Savaşı kaybeden Eyyüb Han Herat’a dönerken, İngiliz ordusu da Hindis-
tan’a çekildi.10 İngiliz ordusunun çekilmesinden sonra, Kandahar 21 Ni-
san 1881 tarihinde Abdurrahman Han adına Muhammed Haşim Han ta-
rafından teslim alındı.11 

Afganistan’ın büyük bir bölümünün, İngilizlerin desteğini alan Abdur-
rahman Han’ın idaresi altına girmesi, Muhammed Eyyüb Han’ı bir kez 
daha harekete geçirdi. Kandahar üzerine yürüyen Eyyüb Han, 22 Eylül 
1881 günü Pir-i Paymal’da Abdurrahman Han’ın ordusu ile karşı karşıya 
geldi. Barakzay Serdarlarının çoğu Eyyüb Han’ı desteklemesine rağmen 
Abdurrahman Han büyük bir zafer elde etti. Mağlup olan Eyyüb Han bir 
kez daha Herat istikametinde çekilirken, Herat’ın Abdurrahman Han 
adına teslim alındığını haber aldı ve Meşhed’e gitti.12 

Mahmud Tarzî ve Sürgün Günleri 

Afgan tahtı için girişilen mücadeleden zaferle ayrılan Abdurrahman 
Han, bu tarihten itibaren ülkede dağılmış olan merkezî otoriteyi yeniden 
tesis etmek üzere büyük bir gayretle işe koyuldu.13 Öncelikle taht kavga-
sında Muhammed Eyyüb Han’ı destekleyen ve kendisine muhalif olan 
aile üyelerini henüz iktidarının ilk aylarından itibaren ya hapsettirdi ya 
                                                           
8 M.H. Kakar, a.g.e., s. 42. 
9 Mayvand savaşı ile ilgili bkz. M.H. Kakar, a.g.e., s. 50 vd; G. Macmunn, a.g.e., s. 198 vd. 
10 31 Temmuz-1 Ağustos 1880’de yapılan Zimma görüşmeleri sonucunda imzalanan anlaş-
maya göre İngilizler, Abdurrahman Han’a askerî teçhizat, ateş gücü yüksek toplar ve on iki 
milyon rupi tutarında nakit para verecek, buna mukabil Kâbil’de bulunan General Roberts 
komutasındaki İngiliz ordusunun aşiretlerin hücumuna uğramadan Kandahar üzerinden 
Kuetta’ya dönmesi temin edilecekti. Bkz. M.H. Kakar, a.g.e., s. 54 vd. 
11 A. Fletcher, Afghanistan: Highway of Conquest, Cornell Univertsity Press, s. 141, New York, 1966. 
12 M.H. Kakar, a.g.e., s. 59 vd. 
13 İktidarı süresince kırktan fazla aşiret isyanı, dinî müesseselerin başkaldırısı ve Barakzay 
serdarlarının muhalefeti ile karşı karşıya kalan Abdurrahman Han, adeta bir “demir yum-
ruk” gibi ülkesini yaklaşık yirmi yıl boyunca idare etmiş, bütün bu isyanları bastırdığı gibi 
dinî müesseseleri ıslah ederek, devlet kontrolü altına almayı başarmıştı. Abdurrahman 
Han’ın Afganistan’da otoriteyi tesis etmesi ile ilgili bkz. O. Yazıcı, “Emir Abdurrahman 
Han’ın Afganistan’da Merkezi Otoriteyi Tesis Etme Çabaları”, Ortadoğu Araştırmaları Dergisi 
VII/1 (Elazığ, 2010), s. 95-118; Ayrıca bkz. S. Nawid, “The State, the Clergy, and British Im-
perial Policy in Afghanistan during the 19th and Early 20th Centuries”, International Journal 
of Middle East Studies XXIX/4, (Nov., 1997), s. 581-605; A. Ghani, “Islam and State-Building 
in an Tribal Society Afghanistan: 1880-1901”, Modern Asian Studies, (1978), s. 269-284. 
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da sürgüne gönderdi. Kandahar’da ikâmet eden Barakzaylardan Serdar 
Rahimdil Han’ın14 oğlu Serdar Gulam Muhammed Han da sürgüne gön-
derilenler arasındaydı. Gulam Muhammed Han, Serdar Muhammed Ey-
yüb Han’ın saltanat mücadelesinde onun yanında yer almış ve İngilizle-
rin amansız bir düşmanı olmuştu. Gulam Muhammed Han, “Tarzî”15 
mahlası ile Sebk-i Hindî tarzında şiirler yazan edip bir şahsiyetti.16 O se-
beple İngilizlerin desteği ile iktidarı ele geçiren Abdurrahman Han’a da 
muhalefet etmiş ve muhalifliğini şiirlerine yansıtmıştı.17 Abdurrahman 
Han, Kandahar’ı ele geçirdikten sonra kendisine muhalif olanlar arasın-
da yer alan Gulam Muhammed Han’ın, önce mallarını müsadere etti, 
sonra da aile efradıyla birlikte Ocak 1881’de Karaçi’ye sürgüne gönderdi. 
Gulam Muhammed Han’ın yanında, çalışmamıza konu olan henüz on al-
tı yaşındaki oğlu Mahmud da vardı.18 

Mahmud, 23 Ağustos 1865 (1 Rebiü’l-ahir 1282)’de Gazne’de doğ-
muştu. Serdar Gulam Muhammed Han, oğlunun Gazne’de Sultan Mah-
mud’un türbesine çok yakın bir evde dünyaya gelmesinden dolayı ona 
“Mahmud” adını vermişti.19 Sürgüne gidinceye kadar babasından ve özel 
hocalardan eğitim alan Mahmud, özellikle Kandahar’ın seçkin âlimlerin-
den olan hocası Molla Muhammed İkram Hotakî’den oldukça etkilenmiş-
ti.20 Hindistan’ın Karaçi şehrine yerleşen aile burada üç yıl İngiliz hâki-
miyeti altında yaşadı. Bu süre zarfında Urduca’yı mükemmel bir şekilde 
öğrenen Mahmud, az da olsa İngilizceye vakıf oldu. 

Karaçi’de ikâmet ettikleri dönemde İngiliz idaresinden izin alan Gu-
lam Muhammed Han, yakın dostu Muhammed İkram Han Hotakî ve oğ-
lu Mahmud ile birlikte Hindistan seyahatine çıktı ve altı ay boyunca Hin-
distan’ın en önemli merkezlerini ziyaret etti.21 Ancak Gulam Muhammed 
                                                           
14 Serdar Rahimdil Han, Sadozay hanedanını devirerek iktidarı ele geçiren Barakzay ailesin-
den Dost Muhammed Han’ın kardeşi Serdar Payende Han’ın beş oğlundan biriydi. Bu beş 
kardeşin anneleri ise Afganistan’da Abdalîlerden önce yönetimi ellerinde bulunduran Gılcay-
ların Hotakî koluna mensuptu. Bkz. A. Habibî, Conbeş-i Meşrutiyet der Afganistan, s. 146, 
Kâbil, 1372. 
15 Tarzî, üslûp sahibi, tarza mensup anlamındadır. 
16 N.D. Ahmad, The Survival of Afghanistan 1747-1979, Institute of Islamic Culture, s. 139, 
Lahore, 1990. 
17 V. Gregorian, The Emergence of Modern Afghanistan, Stanford University Press, s. 163, 
California, 1969. 
18 A. Habibî, a.g.e., s. 148. 
19 Bkz. A. Habibî, a.g.e., s. 149. 
20 S.K. Nawid, “Tarzî and Emergence of Afghan Nationalism: Formation of a Nationalist 
Ideology”, http://www.bu.edu/aias/nawid_article.pdf, (Erişim Tarihi: 05.05.2011), s.2; Mol-
la Muhammed İkram, Gulam Muhammed Han’ın Karaçi’ye sürgün edilmesi üzerine ondan 
ayrılmayarak birlikte Karaçi’ye gelmiş, oradan da Tarzî ailesiyle birlikte Şam’a gelerek 1889’-
da burada ölünceye kadar onları terk etmemişti. Bkz. S. Özmen, Mahmud Tarzî’nin Hayatı, 
İnkılapçılığı ve Faaliyetleri, (Basılmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araş-
tırmaları Enstitüsü, s. 119, İstanbul, 2008. 
21 Bu seyahatte Bombay, Haydarabad, Bangalore, Mysore, Madras, Ahmedabad, Gücerat, 
Delhi, Sirhind, Lahor ve çevresi gezilmişti. Özellikle İslamî dönemlere ait pek çok tarihî eser 
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Han ve oğlu genç Mahmud, İngilizlerden nefret etmekteydiler. O sebeple 
Gulam Muhammed Han, Karaçi’de diğer hanedan üyeleriyle birlikte ge-
çirdiği üç yıllık sürgünden sonra,22 1885 yılının Mart ayı başlarında aile-
siyle birlikte buharlı bir gemi ile Karaçi’den ayrıldı. Tarzî ailesi önce Bas-
ra’ya, oradan da kara yolu ile Bağdat’a geldi.23 Burada oğlu Mahmud’a 
bir yandan Arapça dersleri aldırırken, diğer yandan Bağdat’taki Osmanlı 
kuvvetlerinin komutanı Müşir Hidayet Paşa tarafından görevlendirilen 
Muhammed Efendi’den Türkçe dersleri aldırmaya başladı.24 

Tarzî ailesi, Bağdat’taki bir yıllık misafirlikten sonra 1885 yılının son-
larında Sultan II. Abdulhamid’in izniyle Bağdat’tan Şam’a gelerek buraya 
yerleşti.25 Şam’da Türkçe ve Arapçasını daha da geliştirme imkânı bulan 
Mahmud’un Türk edebiyatına olan ilgisi, Ahmed Mithad Paşa’nın eserle-
rini okumakla başladı.26 Kısa bir süre içerisinde akıcı şekilde öğrendiği 
Türkçesi sayesinde Türk edebiyatına tutku derecesinde bağlanan Mah-
mud Tarzî, bu dönemde Avrupa’nın seçkin eserlerinin Türkçeye tercü-
mesi veya uyarlanması ile yazılmış pek çok eseri okuma fırsatı buldu.27 
Ayrıca Fransızcaya merak saldı ve bu dili de okuduklarını anlayacak ka-
dar öğrendi. Böylece Farsça, Peştuca, Darice ve Urducanın yanı sıra 
Türkçe, Arapça ve Fransızcayı da öğrenen Tarzî, edebiyat, hukuk, siya-
set, içtimaiyat ve değişik tabiî ilimlerde eserler kaleme alacak kadar ken-
disini yetiştirdi.28 
                                                                                                                                        
ve türbe ziyaret edilerek, Tipu Sultan’ın türbesinde uzun uzun dualar edilmişti. Bkz. S. Öz-
men, a.g.e., s. 110 vd. 
22 Serdar Gulam Muhammed Han, Karaçi’de Kandahar valisi iken sürgüne gönderilmiş olan 
Serdar Şir Ali Han ile birlikte günlerini geçirmişti. Mahmud Tarzî, babası ile Şir Ali Han’ın 
sadece amca çocukları değil, aynı zamanda Şir Ali’nin ablasının babasının ikinci eşi olduğu-
nu, ancak bu akrabalığa rağmen birbirlerinden fazla haz etmediklerini yazmıştı. Ona göre, 
babası İngiliz karşıtı, Şir Ali Han ise İngiliz yanlısıydı. [Bkz. S. Özmen, a.g.e., s. 99, 108] İn-
gilizler onu Kandahar valiliğinde tutmak için büyük uğraş vermişti. Bkz. M.H. Kakar, a.g.e., 
s. 146 vd. 
23 A. Habibî, a.g.e., s. 149; Mahmud Tarzî, babasının son günlerini kâfirlerin himayesinde 
bulunan bir ülkede geçirmek istemediğini, o sebeple bir İslam devleti olan Osmanlı ülkesine 
iltica etmeyi arzu ettiğini ve bu hususta Bağdat’ı ziyaret etmek maksadıyla İngiliz yönetici-
lerden izin alarak Karaçi’den ayrıldıklarını ifade etmektedir. Bkz. S. Özmen, a.g.e., s. 99. 
24 S.K. Nawid, “a.g.m.”, s. 2. 
25 Serdar Gulam Muhammed Han, Bağdat’ta altı ay kaldıktan sonra Müşir Hidayet Paşa’nın 
teklifi üzerine ailesini Bağdat’ta bırakıp, yanına oğlu Mahmud’u da alarak İstanbul’a gitti. 
Burada Sultan II. Abdülhamid Han tarafından iltifatla karşılanan Gulam Muhammed Han’a 
aylık iki bin kuruş tahsisat ve Suriye vilayetinin merkezi olan Şam’a yerleşme müsaadesi ve-
rildi. Bunun üzerine Gulam Muhammed Han, oğlu Mahmud’u Padişah’ın emrini yerine ge-
tirmek üzere Bağdat’a gönderdi. Bağdat’a gelen Mahmud, bizzat vali tarafından yapılan ha-
zırlıklar neticesinde aile efradını alarak Şam’a vasıl oldu ve buraya yerleşti. 1886 yılında Gu-
lam Muhammed Han, Sultan Abdulhamid Han’a hürmetlerini sunmak üzere bir kez daha 
Dersaadet’e gitti ve bir kez daha iltifatla karşılanıp, aylık tahsisatına bin kuruş ilave edildi 
ve çocuklarının memuriyete getirilmesi emredildi. Bkz. S. Özmen, a.g.e., s. 100, 115. 
26 S.K. Nawid, “a.g.m.”, s. 2 vd. 
27 May Schinasi, Afghanistan at the Beginning of the Twentieth Century: nationalism and jo-
urnalism in Afghanistan, Istituto Universitario Orientale, s. 53, Naples, 1979; A. Habibî, 
a.g.e., s. 149. 
28 A. Habibî, a.g.e., s. 162; N.D. Ahmad, a.g.e., s. 139. 
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Gayretkeşliği ile dikkat çeken Mahmud Tarzî, Şam’da Osmanlı Devle-
ti’nin taşra idaresinde sekreterlik görevi üstlendi.29 Buradaki görevi es-
nasında Osmanlı fikir adamlarının siyasî yazılarını okuyup, tercüme 
ederek geçiren Tarzî,30 dönemin siyasî akımlarının tesiri altına girdi.31 
Tarzî’nin fikrî ve siyasî dünyasının şekillenmesinde öne çıkan iki önemli 
düşünce akımı vardı. Bunlar, İslâmcılık ve milliyetçilik akımlarıydı. XIX. 
yüzyılda Avrupa’da gelişen modern ulus-devlet ve millî hâkimiyet kav-
ramları, dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Osmanlı ülkesinde de 
etkisini göstermişti. Bir yandan yenileşme hareketlerine önem veren Os-
manlı Devleti, diğer yandan bünyesindeki toplulukların bağımsızlık ta-
lepleri ile mücadele ediyordu. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde İslâm dün-
yasında, Batı’nın saldırganlığına, kültürüne ve politik üstünlüğüne karşı 
büyük bir tepki olarak İslâmcılık ve milliyetçilik gibi iki yeni ideoloji orta-
ya çıkmıştı. 

İslâmcıların ilk kuşağının başlıca ilgisi, modern bilimin gereklerini ye-
rine getirmek ve İslâm dünyasındaki durağanlığa bir son vermekti. Bu 
akımın öne çıkan isimleri ise Seyyid Cemaleddin Afganî ve Şeyh Muham-
med Abduh idi.32 Aynı zamanda yakın dost olan bu ikili, Avrupa emper-
yalizmi karşısında bütün Müslümanların birlik olmasını istiyorlardı. Pa-
ris’te kurmuş oldukları cemiyetin adıyla çıkardıkları El-Urvatü’l-Vüska 
adlı gazetede, İslâm dünyasındaki halkın genel refahı ve huzurunu sağ-
lamak için reform ve yenileşme (ıslâh ve tecdîd) hareketlerine bir an ev-
vel başlanması gerektiğini öne sürmüşlerdi. Afganî ve Abduh gibi iki dü-
şünürün İslâm dünyasını bir çatı altında toplama gayreti ile başlayan 
çalışmalar, İslâm dünyasındaki milliyetçilik hareketlerini de etkiledi. Bu 
hususta Batı’da gelişen modern ulus-devlet kavramı, gazete ve dergiler 
eliyle yayılma alanı buldu. Ortadoğu’daki milliyetçi yazarlar, Batı’daki 
modellere ve Batı’daki hükümet şekillerine bakarak, İslâm toplumu ve 
İslâm devlet şekillerine biçim vermeye çalıştılar. Bu arada Namık Kemal, 
                                                           
29 Mahmud Tarzî, babası Gulam Muhammed Han ile Sultan Abdülhamid Han’ı ziyaret et-
mek üzere 1892 yılında bir kez daha İstanbul’a gitmiş ve burada pek çok devlet adamı ve 
bürokratla görüşme imkanı bulmuştu. Bu ziyaret esnasında babasının Vezir-i Azam nezdin-
de Mahmud Tarzî’ye devlet dairesinde bir görev verilmesi gündeme getirilmiş ve bunun üze-
rine Şam valiliğine bir emir gönderilerek onun burada memuriyete başlaması temin edilmiş-
ti. Bkz. S. Özmen, a.g.e., s. 125 vd. 
30 Tarzî, Osmanlı entelektüel muhitine olan aşinalığını şöyle belirtmektedir: “Edebiyat ve bi-
lim hakkında öğrenme arzusu içinde, Osmanlı düşünürlerinin ve edebiyat adamlarının eserleri-
ni günler ve geceler boyunca okudum. Osmanlı yazarlarının yazılarına daha çok aşina hale gel-
dim. Onlar sayesinde vatan aşkı ve ülkeme olan bağlılığım daha da arttı. Bir Afgan bedeni içe-
risinde olmakla birlikte kültürel olarak bir Osmanlı’ydım. Bu iki ülke ve iki necip millet arasında 
kültürel ilişkiler ve yakın bağlar kurmak gibi büyük fikirlerin rüyasını görmeye başlamıştım.” 
Bkz. S.K. Nawid, “a.g.m.”, s. 3. 
31 Tarzî, Şam’da iken çok değerli Türk dostlarının olduğunu ve bunların kendilerine “Jön 
Türkler” adını verdiklerini anlatmaktadır. Bu kişilerle Türklük ve Türk milliyetçiliği konula-
rında uzun uzun sohbetler ettiğini ve bu asil dostları sayesinde kendisinde Afgan milliyetçi-
liği yaratma düşüncesinin oluştuğunu söylemektedir. Bkz. S. Özmen, a.g.e., s. 120 vd. 
32 N.D. Ahmad, a.g.e., s. 140. 
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Ziya Paşa ve Cevdet Paşa gibi aydınlar, Osmanlıcılık fikri etrafında Os-
manlı Devleti’ni yeniden inşa etmenin hesaplarını yapıyorlardı. Öte yan-
dan Mısır’dan Lütfi es-Seyyid, Mustafa Kâmil ve Taha Hüseyin, İran’dan 
Mirza Feth Ali Ahundzâde ve Mirza Aga Han Kirmanî gibi yazarlar, kendi 
toplumlarının özel durumlarına göre millî kimlik ve millî birlik fikirlerini 
geliştirme çabası içerisine girmişlerdi.33 

İslâm dünyasının önde gelen fikir adamlarının makale ve kitaplarını 
okumak suretiyle dünyada gelişen siyasî ve teknik konular hakkında ol-
dukça fazla bilgi sahibi olan Mahmud Tarzî, 1896 yılında Seyyid Cema-
leddin Afganî’nin Avrupa’dan İstanbul’a geldiğini haber aldı. Afganis-
tan’ın yetiştirdiği en önemli simalardan birisi olan Cemaleddin Afganî, 
Şir Ali Han’ın iktidarı esnasında İngilizlerin de baskısıyla ülkeden sür-
gün edilmiş, Hindistan, Mısır ve Avrupa’yı dolaştıktan sonra İstanbul’a 
gelmişti.34 İslâm birliği fikrinin savunucusu ve emperyalizmin amansız 
düşmanı olan Afganî, Gulam Muhammed Han tarafından da tanınıyor-
du. Gulam Muhammed, oğlu Mahmud’a bir mektup vererek Cemaleddin 
Afganî’yi ziyaret etmesi için İstanbul’a gönderdi.35 İstanbul’a gelen Tarzî, 
burada yedi ay boyunca Afganî’nin sohbetlerine iştirak etti ve ondan 
şark milletlerinin, emperyalizmin özellikle de İngiltere’nin pençesinden 
nasıl kurtulabileceğine dair dersler aldı. Ayrıca Avrupa’daki teknik geliş-
meler ve İslâm dünyasının içerisinde bulunduğu durum hakkında ol-
dukça önemli şeyler öğrendi.36 Böylece bir yandan İslâm dünyası ile Av-
rupa devletlerini mukayese etme imkânı bulan Tarzî, öte yandan on altı 
yaşında iken terk etmiş olduğu ülkesi Afganistan’ın içerisinde bulundu-
ğu durum üzerinde kafa yormaya başladı. 

İstanbul’da Cemaleddin Afganî’nin yanında eğitimini tamamlayan 
Mahmud Tarzî, bir kez daha Şam’a döndü ve burada hem görevine hem 
de ilmî faaliyetlerine devam etti. 5 Şubat 1901 tarihinde37 babasını kay-
beden Mahmud Tarzî, ailesinin bütün yükünü omuzlarına aldı.38 Bu 
                                                           
33 S.K. Nawid, “a.g.m.”, s.1 vd. 
34 Seyyid Cemaleddin Afganî’nin fikrî ve siyasî hayatı hakkında geniş bilgi için bkz. M. Emin 
Hukyanî, Hayât-ı Seyyid Cemâleddin Afgan, Matbaa-yı Umûmî, Kâbil, 1318. 
35 Mahmud Tarzî, eğitim maksadıyla çalıştığı yerden izin almış ve İstanbul’a gelerek Afgani’-
nin ikâmetgahına yakın bir yerde ev tutarak zamanının neredeyse tamamını onun yanında 
derslere katılarak geçirmişti. Bkz. S. Özmen, a.g.e., s. 127. 
36 Afganî’nin Tarzî üzerindeki güçlü tesiri, onun İstanbul’da Afganî ile görüşmelerini içeren 
yazılarından da anlaşılmaktadır. Tarzî, “Allame Seyyid Cemaleddîn ilmin merkeziydi. Onunla 
bu yedi aylık sohbetimiz yetmiş yıllık bir seyahate eşdeğerdi. Her gün onun huzurunda ilmî, 
fıkhî, siyasî, felesefî ve içtimaî konular konuşuluyor ve onun her cümlesi ve ibaresi, kitaplar ve 
risaleleri dolduruyordu” diyerek onunla geçirdiği zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını itiraf 
ediyordu. Bkz. A. Habibî, a.g.e., s. 159 vd. 
37 A. Habibî, Gulam Muhammed Han’ın ölüm tarihini 7 Aralık 1900 olarak vermektedir. 
Bkz. A. Habibî, a.g.e., s. 150. 
38 Gulam Muhammed Han, ömrünün son yıllarında Emir Abdurrahman Han ile yeniden te-
mas kurmuş ve Afganistan ile İslâm ülkelerinin içerisinde bulunduğu durum hakkında fikir 
alışverişinde bulunmuştu. Abdurrahman Han’ın kendisine göndermiş olduğu bir mektupta, 
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olaydan birkaç ay sonra Afganistan’da Emir Abdurrahman Han öldü ve 
yerine oğlu Habibullah Han tahta çıktı.39 Mahmud Tarzî, Afgan tahtına 
çıkan Habibullah Han’ın sürgün edilmiş olan ailelerin geri dönmeleri için 
genel af ilan ettiğini işitince ülkesine dönme kararı aldı.40 

Mahmud Tarzî’nin Afganistan’a Dönüşü 

Mahmud Tarzî, ailesini Şam’da bırakarak 1902 yılının Mart ayında 
Kâbil’e geldi.41 Özellikle yurt dışındaki eğitimli Afgan gençlerinin ülkeye 
dönmesini arzu eden Habibullah Han, Mahmud Tarzî’nin gelişini büyük 
bir memnuniyetle karşılamıştı.42 On ay müddetle yanında misafir ettiği 
Mahmud Tarzî’den Türkiye’de sanat ve bilim alanındaki gelişmeler hak-
kında bilgi almış, dünya meseleleri üzerine uzun uzun sohbetler etmişti. 
Emir Habibullah Han’ın yakın ilgisi sayesinde tamamen Kâbil’e yerleşme 
kararı alan Tarzî, 1905 yılında Şam’daki ailesini de Kâbil’e getirdi ve 
Deh-i Afganân (bugünkü Şar-ı Vali)’daki konağa yerleşti.43 

Yirmi yıla yakın Osmanlı ülkesinde ikâmet etmiş olan Mahmud Tarzî, 
Afganistan’ın uzun süreden beri dış dünya ile münasebetinin kesik ol-
masından kaynaklanan gerileme emarelerini kısa sürede görmüştü. O 
sebeple Habibullah Han’a bilim ve fen sahalarında Türklerden istifade 
edilmesi gerektiğini söyleyerek onu bu yönde ikna etmeyi başardı. Niha-
yet Habibullah Han’ın uygun görmesiyle İstanbul’dan tanıdığı Hüseyin 
Hüsnü Bey’e bir mektup yazarak eğitim ve diğer reform projelerini ger-
çekleştirmek üzere Osmanlı okullarında eğitim görmüş, idarî ve askerî 
                                                                                                                                        
Afganistan’da huzurun hakim kılındığı ve artık ülkesine dönebileceği hususunda bir davet 
almış, ancak sağlık durumu sebebiyle bu nazik daveti nükteli bir şiirle geri çevirmişti. Çok 
geçmeden mide rahatsızlığı sebebiyle 15 Şevval 1318’de Şam’da vefat etmiş, Şam valiliğinin 
düzenlemiş olduğu büyük bir cenaze töreni ile burada defnedilmişti. Başta Sultan Abdülha-
mid Han ve Emir Abdurrahman Han olmak üzere pek çok devlet adamı, Mahmud Tarzî’ye 
taziye mektupları göndermişlerdi. Bkz. S. Özmen, a.g.e., s. 128 vd; Ayrıca bkz. A. Habibî, 
a.g.e., s. 150. 
39 Bkz. G.M. Gubar, a.g.e., s. 699 vd. 
40 G.M. Gubar, a.g.e., s. 702; Mahmud Tarzî, Afganistan’a dönüş kararı almasını şu sözle-
riyle ifade etmektedir. “Bu dönemde ben de geleceğimi planlamaya çalışıyordum. Burada bir 
memur mu olmalıydım, yoksa ülkeme ve tüm İslâm dünyasına hizmet etmek üzere Kâbil’e mi 
dönmeliydim? …Doğanın beni ulusal hedefleri takip etmek için çeşitli yetenek ve imkânlarla 
donattığını gördüm. Birincisi Afgan kimliğim, ikincisi Osmanlı topraklarında geçirdiğim uzun 
yıllar ve orada aldığım eğitim, üçüncüsü bir Osmanlı vatandaşı ile yaptığım evlilik ve son ola-
rak da Peştunca, Farsça, Türkçe, Arapça ve biraz da Urduca dillerine hakimiyetim. Ek olarak 
Afgan hükümeti tarafından ilan edilen genel af da değerlendirildiğinde, ülkeme dönmemin 
önündeki en büyük engel de kalkmış oluyordu.” Bkz. S. Özmen, a.g.e., s. 130 vd. 
41 May Schinasi, Afghanistan at the Beginning of the Twentieth Century, s. 55. 
42 Habibullah Han’ın iktidara gelir gelmez babasının otokratik kişiliğinin aksine gayet ılımlı 
bir siyaset takip etmesi, yurt dışında bulunan bazı eğitimli Afgan gençlerinin ülkeye dönme-
sine sebep oldu. Bkz. A. Saikal, Modern Afghanistan: A History of Struggle and Survival, I.B. 
Tauris & Co Ltd., s. 41 vd, London, 2004. 
43 A. Habibî, a.g.e., s. 150; Mahmud Tarzî’nin yanında annesi, kız kardeşleri Hurşid ve Sara 
Hanım ile birlikte Şam’da evlendiği ikinci eşi Esma Resmiye Hanım, kızları Hayriye, Huriye, 
Süreyya ve oğlu Abdulvahab vardı. Bkz. May Schinasi, Afghanistan at the Beginning of the 
Twentieth Century, s. 56. 
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fen erbâbını hizmet için Afganistan’a davet etti.44 Mahmud Tarzî’nin giri-
şimleri kısa sürede meyvesini verdi. O sırada Mısır’da bulunan Osmanlı ay-
dınlarından matbaacı ve baskı ustası Mehmed Fazlı Bey, Hüseyin Hüsnü 
Bey, Ali Fehmi Bey, Doktor Saadettin Vedat Bey, Doktor Münir İzzet Bey, 
Eczacı Mehmed Efendi ve makinist Rıza Beylerden oluşan bir heyet Kâbil’e 
gelerek, Afganistan’ın ilim ve fen alanlarında gelişmesi için işe koyuldular.45 

Tarzî’nin Afganistan’a döndüğü bu yıllar, Afgan milliyetçiliğinin yük-

selişi ile aynı döneme denk gelmişti. Bu sırada Osmanlı Devleti ve İran’-

da başlayan anayasal hareketler, küçük bir Asya devleti olan Japonya’-

nın 1906 yılında Rusya gibi süper bir gücü mağlup etmesi Afgan milli-

yetçiliğini körüklemişti.46 Ancak Afgan milliyetçiliğinin yükselişinin en 
                                                           
44 Mahmud Tarzî, Hüseyin Hüsnü Bey’e yazmış olduğu mektubunda: “İzzetli Hüseyin Hüs-
nü Bey Efendi Hazretleri, bundan bir sene önce Zilhicce 1323 (Ocak-Şubat 1906) tarihiyle gön-
dermiş olduğunuz mektup, 29 Zilhicce 1323 (24 Şubat 1906) tarihinde elime geçmişti, o zaman 
Emir Hazretleriyle birlikte Celâlâbâd Vilâyeti’nde idik. Değerli mektubunu harfi harfine Fars-
çaya tercüme ederek aslıyla beraber Emir Hazretlerine takdim ettiysem de yolculuk halinde 
olduğumuz için gereğinin yapılması ile ilgili emirleri Kâbil’e dönüşlerine kalmıştır. Meydana 
gelen durumu bildirmek için zat-ı âlîlerinize bir mektup yazmıştım. Bu mektup Hindistan’ın bir-
çok yerini gezip üç ay sonra Kâbil’e dönüşümüzde bize geri geldi. Tekrar cevap yazma işini 
Emir Hazretlerinin emrine bırakmış idiysem de, kendileri sürekli seyahat halinde oldukları için 
değerli mektubunuzun tekrar arz edilmesine fırsat bulunamadığından mektubunuz bu zama-
na kadar cevapsız kaldı. Bu defa Emir Hazretleri bundan iki ay önce Hindistan seyahatine 
koyuldular ve emaret makamına kardeşleri Serdar Nasrullah Han Hazretlerini vekâleten tayîn 
ettiler. Kendileri İslam’ı hamiyet ve vicdanî gayret aşkıyla Afganistan Hükümeti’ne hizmet et-
mek üzere gelmek arzusunda bulunan, dostlarımızdan bir kimseden aldığı bir mektubu Fars-
çaya tercüme ederek sizin mektubunuzla birlikte Nasrullah Han Hazretlerine takdim ettim. 
Mektupların her ikisini de tekrar tekrar okudum. Zaten Afganistan Hükümeti’nin yükseliş ve 
gelişmesine Osmanlılardan başka hizmet edecek bir millet olmadığını bildiklerinden ve eksik-
siz hizmet etmek davetiyle şeref vereceğinizden dolayı pek memnun oldular. Bunun kararını, 
doğal olarak Emir Hazretlerinin dönüş vaktine bıraktılar. “Kendim bizzat mektupları Emir 
Hazretlerine ulaştırıp bu iki kişinin geliş işlemlerini kolaylaştırmak için gayret göstereceğim, 
durumu kendilerine yazınız” diye emir buyurdular. Bunun üzerine ve emirleri doğrultusunda 
bu mektubu takdim ediyorum, fakat aradan bir sene geçti. Siz, hâlâ Mısır’da mısınız ve gel-
mek arzusunda mısınız? Mektubum size ulaştığında lütfen vakit geçirmeden durumu bir mek-
tupla bildiriniz ki, Emir Hazretleri iki ay sonra başkent Kâbil’e geleceklerdir. Yolculuk masrafı-
nız ve geleceğiniz yol Emir Hazretlerine bildirilecektir. Firarilerden Osmanlı mekteplerinde eği-
tim görmüş mülkî ve askerî fen erbabından olup da oralarda bulunanlardan gelmeyi arzu 
eden varsa mümkün mertebe hayat hikâyeleriyle hangi bilim dallarında uzmanlık kazanmış 
olduklarını, altında imzaları bulunan birer mektupla ulaştırırlarsa, ben onları alıp yerine iletil-
mesi için elimden geleni yaparım. Bildirdiğim üzere Emir Hazretlerinin Hindistan’dan dönüş 
zamanına kadar mektubumun cevabını almak ümidiyle sözlerime son veriyorum, son söz efen-
dim hazretlerinindir. 14 Muharrem 1324 (10 Mart 1906) Mahmud Tarzî” diyordu. Bkz. Meh-
med Fazlı, Afganistan’a Seyahat, (Yay. Haz. A. Ahmetbeyoğlu), Selis Kitaplar, s. 27 vd, İstan-
bul, 2008; “Afganistan’ı, Devlet-i Aliye’i Osmaniye’nin küçük bir kardeşi” olarak tanımlayan 
Mehmed Fazlı Bey’in eserinin önemi ile ilgili ayrıca bkz. C. Herzog-R. Motika, “Orientalism 
“alla turca”: Late 19th/20th Century Ottoman Voyages into the Müslim ‘Outback’”, Die Welt 
des Islams, XL/2, Ottoman Travels and Travel Accounts from an Earlier Age Globalization, 
(Jul., 2000), s. 174, 188, 190 vd. 
45 Mahmud Tarzî’nin cevabî mektubunu alan Hüseyin Hüsnü Bey ve arkadaşlarının Afgan Emi-
ri’ne birer arîza sunmaları neticesinde iki buçuk ay gibi kısa bir süre içerisinde Mahmud Tarzî’-
den bir mektup daha alınmış, mektubun yanında Serdar Nasrullah Han’ın bir fermanı ve üç yüz 
elli Osmanlı lirası bulunan bir bono gönderilmişti. Ayrıca Osmanlı ülkesinden Afganistan’a gele-
cek olan heyete, yapacakları seyahatin güzergâhı da bildirilmişti. Bkz. Mehmed Fazlı, a.g.e., s. 29. 
46 V. Gregorian, The Emergence of Modern Afghanistan, s. 165; Mahmud Tarzî, Afganistan’-
da İngiliz karşıtlığını yaymak için emperyalizmin mağlup edilebileceğine dikkat çekmiş ve 
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önemli sebebi 31 Ağustos 1907’de Rusya ile İngiltere’nin aralarında im-

zaladıkları St. Petersburg anlaşmasıydı. Bu anlaşmaya göre İran, Afga-

nistan ve Tibet iki süper güç arasında nüfuz bölgelerine ayrılmış ve Afga-

nistan dış politikada İngiltere’nin vesayeti altına girmişti.47 
Anlaşmanın sonuçlarının kamuoyu tarafından öğrenilmesi, gerek 

İran’da gerekse Afganistan’da emperyalizm karşıtı hislerin yükselmesine 
sebep oldu.48 Aynı yıllarda küçük bir Afgan aydın grubu Cemiyet-i Sırr-ı 
Millî’yi kurdu. Bu cemiyetin amacı bir yandan Afganistan’da meşrutiyet 
yönetimini tesis ederek sosyal ve siyasal alanda reformlar yapılmasına 
öncülük etmek, öte yandan da dış politikada İngilizlerin vesayetinden 
kurtulmaktı. 1909 yılında monarşik düzeni yıkmak ve meşrutiyeti ilan 
etmek üzere harekete geçen grup, deşifre edildi ve Habibullah Han tara-
fından dağıtıldı.49 

Buna rağmen Afganistan’da milliyetçilik hareketleri yok olmadı ve bu 
grup, 1909 yılından sonra Cevanân-ı Afgan (Genç Afganlar) adıyla yeni-
den organize oldu.50 Üyelerinin çoğunluğunu yazarlar, öğretmenler ve 
devlet memurlarının oluşturduğu Genç Afganlar, bir an önce modernleş-
me yönünde adımlar atılmasını ve İngiltere’den tam bağımsızlığı istiyor-
lardı. Genç Afganların en gözde üyelerinden biri de Mahmud Tarzî idi. 
Kâbil’e geldiği ilk günden itibaren sahip olduğu düşünceleri çevresine 
telkin etmeye başlayan Tarzî, ülkesinde modernleşme programı başlat-
mak üzere büyük bir mücadelenin içerisine girmişti.51 Mevcut düzenin 
Afganistan’ın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu ileri sürerek, 
eğitim, ulaşım ve ekonomi alanlarında yeni hamlelere ihtiyaç olduğunu 
söylüyordu. Ülkenin uzun yıllardan beri kültürel ve entelektüel açıdan 
dış dünyadan izole edilmişliğinin zararlarına dikkati çeken Tarzî, bu du-
rağanlığın siyasî açıdan da iyi neticeler vermeyeceğini iddia ediyordu. Fi-
kirleri ile kısa sürede geniş bir çevre edinen Tarzî, aynı zamanda sarayın 
                                                                                                                                        
Japonya gibi küçük bir devletin Rusya gibi emperyalist bir devleti nasıl dize getirdiğini konu 
alan dört ciltlik Osmanlıca eseri Farsçaya çevirerek Afganistan’da yayımlamıştı. Bkz. Osman 
Senaî-Fuad Ali, Tarih-i Muharebât-ı Rus ve Japan 1904-1905, C. I-IV, (trc. Mahmud Tarzî), 
Kütübhâne-yi Matbaa-yı İnayât, Kâbil, 1334. 
47 St. Petersburg anlaşmasına göre; 1- İran iki nüfûz bölgesine ayrılmış, kuzey Ruslara, do-
ğu ve güney ise İngilizlere bırakılmıştı. 2- Rusya ve İngiltere Tibet’teki Çin hakimiyetini tanı-
mış ve bu alana müdahale etmeme kararı almışlardı. 3- Rusya Afganistan’ın kendi nüfûz 
bölgesi dışında olduğunu ve Rus-Afgan ilişkilerini ilgilendiren konularda doğrudan İngilizler-
le görüşmeyi kabul etmişti. 4- İngiltere ise Afganistan’ın hiçbir parçasını işgale kalkışmaya-
cak ve ülkenin iç işlerine müdahale etmeyecekti. Bkz. S.Ş. Hüseyin vd., Sovyet İşgali Altın-
daki Afganistan, (trc. İ. Bosnalı-A. Arslan), Bürle Yayınları, s. 89 vd, İstanbul, 1982. 
48 V. Gregorian, “Mahmud Tarzî ve Saraj-ol-Akhbar: Ideology of Nationalism and Moderniza-
tion in Afghanistan”, Middle East Journal, XXI/3 (Summer, 1967), s. 349. 
49 Meşrutiyetçiler olarak bilinen bu grubun en önemli hücresi Harbiye ve Habibiye lisesi öğ-
rencileriydi. Bkz. A. Habibî, a.g.e., s. 172 vd; Ayrıca bkz. A. Saikal, a.g.e., s. 51 vd. 
50 Genç Afganlar tabiri, Jön (Genç) Türkler örnek alınarak kullanılmıştı. Bkz. B.R. Rubin, 
“Lineages of the State in Afghanistan”, Asian Survey XXVIII/11, (Nov. 1988), s. 1195; A. Sai-
kal, a.g.e., s. 41. 
51 A. Habibî, a.g.e., s. 164 vd. 
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tercüme dairesine atanmış, Avrupa’da ve İslâm dünyasında cereyan 
eden olayları Emir’in bilgisine sunmakla görevlendirilmişti.52 

Mahmud Tarzî’nin tercüme bürosunda görevlendirilmesi ile hanedan 
üyeleriyle yakınlığı arttı ve önce büyük kızı Hayriye’yi Emir Habibullah 
Han’ın büyük oğlu İnayetullah Han ile, bir müddet sonra da küçük kızı 
Süreyya’yı Emir’in diğer oğlu Amanullah Han ile evlendirdi.53 Böylece 
Habibullah Han ile artan akrabalık bağları sayesinde artık fikirlerini yö-
netim katında daha rahat bir şekilde dile getirme imkânı bulmuştu. 

Mahmud Tarzî ve Sirâcü’l-ahbâr Gazetesi 

Mahmud Tarzî, bir müddet sonra saraya yakın çevrelerde fikirlerini 
yaymanın yeterli olmadığına kanaat getirmişti. Avrupa ve Osmanlı ülke-
sinde görmüş olduğu siyasî ve teknik konuların Afgan kamuoyu tarafın-
dan bilinmesi ve bu yolda atılacak adımlara destek sağlanması için daha 
geniş kitlelere ulaşmak gerektiğini anlamıştı. Fikirlerini Afgan kamuoyu 
ile paylaşmak için bir gazeteye ihtiyaç vardı. Oysa hâlihazırda Afganis-
tan’da süreli bir yayın yoktu. Esasen Afganistan’ın ilk gazetesi olan Şem-
sü’n-nehar, Emir Şir Ali Han zamanında yayım hayatına başlamış, kısa 
sürede Afgan entelektüel hayatında hâtırı sayılır bir yer edinmişti.54 An-
cak 1878 yılındaki İngiliz işgali döneminde bu gazetenin yayımına son 
verilmiş, 1880’de iktidara gelen Abdurrahman Han, iktidarını perçinle-
mek için uygulamaya koyduğu merkezileştirme siyaseti sebebiyle ülke-
sinde süreli bir yayının basılmasına izin vermemişti. 

Habibullah Han’ın iktidarının ilk yıllarında sergilediği yenilikçi tavrını 
gören Habibiye Lisesi55 öğretmenlerinden Abdurrauf Han Kandaharî, Ve-
zir-i azam Abdülkuddüs Han’a bir mektup yazarak, yerel haberler, hü-
kümet kararları, dinî meseleler üzerine makaleler, saray ile ilgili haber-
ler, edebiyat, tıbbî bilgiler ve ilanların yer alacağı bir gazete basılmasını 
teklif etmişti. Abdülkuddüs Han’ın Emir nezdindeki girişimleri ile Şem-
sü’n-nehar’ın kapatılmasından tam yirmi yedi yıl sonra, 11 Haziran 
1906’da Kâbil’de Sirâcü’l-ahbâr-ı Afganiyye adında bir gazete çıkarıldı.56 
Baş muharrirliğini Abdurrauf, müdürlüğünü ise Münşî Hâfız Haydar Ali 
Han’ın yaptığı gazetede yerel haberlere çok kısıtlı yer verilirken, yabancı 
                                                           
52 V. Gregorian, “a.g.m.”, s. 346 vd. 
53 S.K. Nawid, “a.g.m.”, s. 4. 
54 Emir Şir Ali Han’ın ikinci iktidarı dönemi boyunca (1869-1979) yayın hayatına devam 
eden bu gazete için bkz. May Schinasi, Afghanistan at the Beginning of the Twentieth Cen-
tury, s. 65 vd. 
55 Habibullah Han, Batı tarzında eğitim kurumlarına ihtiyaç olduğunu görmüş ve bu konu-
da ilk adımı kendi adıyla Kâbil’de 1904 yılında bir lise açarak atmıştı. Bu okulun müfreda-
tında, Hintli müdür Dr. Abdulgani sayesinde sömürgecilik karşıtı bir söylem benimsenmişti. 
Bkz. A. Saikal, a.g.e., s. 41 vd. 
56 Gazetenin adı Habibullah Han’ın kullandığı “Sirâcü’l-millet ve’d-dîn” lakabından alınmış-
tı. Bkz. May Schinasi, “Siradj al-Akhbar; L’Opinion Afghane et la Russie”, Cahiers du Monde 
Russe et Sovietigue, Vol. 12, No. 4, (1971), s. 467. 
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kaynaklı haberlere daha fazla yer ayrılmıştı. Bu sayıda yer alan tek ma-
kale ise Rusların Müslüman ahaliye reva gördüğü kötü muamele hak-
kındaki bir rapor ile alakalıydı ve makalenin sonuç bölümünde Afgan 
ahalisine yabancı bir güçten ziyade Müslüman bir liderin hâkimiyeti al-
tında yaşadıkları için şükretmeleri tavsiye ediliyordu.57 

Sirâcü’l-ahbâr-ı Afganiyye ilk sayısından sonra bir daha çıkmadı. Ga-
zetenin neden bir daha basılmadığı hususu bilinmemekle birlikte, 27 Ni-
san 1906’da Kâbil’deki İngiliz temsilcisi, Hindistan genel valiliğinin dış 
ilişkiler bölümüne bilgi için gazetenin bir nüshası göndermiş ve şu notu 
geçmişti: 

“Bu gazetenin gelecekte muhtemelen yayımlanmayacağını duydum. 

Çünkü gazetenin yöneticileri başarılı kimselerden seçilmemiştir. Aynı 

zamanda Serdar Nasrullah Han (Emir Habibullah Han’ın kardeşi ve 

muhafazakâr grupların güçlü lideri) Afganistan’da bir gazetenin ya-

yımlanmasına karşıdır.”58 

Bu rapordan da anlaşılacağı üzere Afganistan’daki siyasî ve fikrî or-
tam bir gazetenin çıkmasına izin vermekten uzaktı. 

1906 yılındaki gazete çıkarma teşebbüsünün akim kalmasından son-
ra bu kez Mahmud Tarzî, damadı İnayetullah Han’ın da desteği ile 
Emir’e haftalık bir gazete çıkarmak istediğini bildirdi.59 Habibullah Han, 
Tarzî’ye iki haftada bir yayımlanacak bir gazete çıkarması için izin verdi 
ve 9 Ekim 1911 (15 Şevval 1329)’de Sirâcü’l-ahbâr adıyla gazetenin ilk 
baskısı yapıldı.60 Emir Habibullah Han’ın himayesinde, Eşikagası Ali Ah-
med’in sorumluluğunda ve Mahmud Tarzî’nin müdürlüğü ve başmuhar-
rirliğinde yayımlanan Sirâcü’l-ahbâr gazetesinin ilk sayısı, matbu on iki 
sayfa61 ve üç bin nüsha olarak basılmış ve hâli vakti yerinde olan ahaliye 
abone ücreti aylıklarından düşülmek kaydıyla gönderilmişti.62 Bu sayıda 
“İftitâh-ı Kelâm (Söze Başlarken)” başlığı altında gazetenin yayımlanma 
sebepleri ve amaçları hakkında bir giriş bölümünden sonra, Afganistan’-
da Ramazan ayı ve bayramının nasıl idrak edildiği, resmî postanın nasıl 
                                                           
57 Bkz. U. Sims-Williams, “The Afghan Newspaper Siraj al-akhbar”, Bulletin (British Society 
for Middle Eastern Studies), VII/2 (1980), s. 118. 
58 U. Sims-Williams, “a.g.m.”, s. 118 vd. 
59 S.K. Nawid, a.g.e., s. 4. 
60 Sirâcü’l-ahbâr (15 Şevval 1329), Kâbil, İdarehâne-i Matbaa der-Maşinhâne, s. 1; Gazete-
nin basım işinde Çinkografî ve matbaa ustası olan Mehmed Fazlı Bey, Tarzî’nin en yakın ça-
lışma arkadaşı olmuştu. Bkz. May Schinasi, Afghanistan at the Beginning of the Twentieth 
Century, s. 67. 
61 U. Sims-Williams, “a.g.m.”, s. 119’da gazetenin sekiz sayfa olarak basıldığı söylenmekte-
dir. Oysa elimizde bulunan gazetenin ilk nüshası on iki sayfadır. Bkz. Sirâcü’l-ahbâr (15 Şev-
val 1329), Kâbil, s. 1-12. 
62 V. Gregorian, “a.g.m.”, s. 346 vd; Mehmed Fazlı, Kâbil’de her nevi kitap, dergi, gazete, 
posta pulu vs. basacak mükemmel bir matbaa ile taşbaskı yapan bir litograf matbaasının 
olduğunu bildirmektedir. [Bkz. M. Fazlı, a.g.e., s. 79]. Bu matbaa, Emir Şir Ali Han döne-
minde ithal edilmiş ve hizmete sokulmuştu. Bkz. M.H. Kakar, a.g.e., s. 21. 
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yapılacağına dair ayrıntılar ve ilanların yer aldığı “Havadis-i Dahilî”, ço-
ğunluğunu Osmanlı Devleti ile ilgili haberlerin oluşturduğu “Havadis-i 
Haricî” ve Fransızca bir romanının özet tercümesinin yayımlandığı “Ede-
biyat” başlıkları yer almıştı.63 Gazete, 21 Ocak 1912 tarihinden itibaren 
Sirâcü’l-Ahbâr-ı Afganiyye başlığıyla çıkmaya başladı.64 

Mahmud Tarzî için Sirâcü’l-ahbâr gazetesi, siyasî görüşlerini, edebi-
yat, eğitim, fen ve teknik ile ilgili modern düşüncelerini ve o günlerde iv-
me kazanmış bulunan milliyetçilik fikirlerini Afgan kamuoyuna yayacağı 
en önemli araçtı. O sebeple Sirâcü’l-ahbâr’ın amaçlarını, 

“Dünyadaki önemli olaylar hakkında bilgi vermek, halkın dinî ve millî 

şuurunu yükseltmek, vatandaşlarda vatan aşkını canlandırmak, mil-

lî birliğin savunuculuğunu yapmak, hükümdara karşı itaati yaymak, 

modern bilim ve eğitim kurumlarının yayılmasını sağlamak, halkı ah-

lakî kurallar, his dünyası, nezâket ve refahın artması yolunda teşvik 

etmek, İslâm dininin ve vatanının düşmanlarının halk tarafından bi-

linmesini sağlamak, millî hâkimiyet ve tam bağımsızlığın savunuculu-

ğunu yapmak” 

şeklinde özetlemişti.65 
Mahmud Tarzî’nin başmuharrirliğini üstlendiği Sirâcü’l-ahbâr gazete-

si, kısa süre içerisinde Afgan milliyetçilerinin, modernleşme ve bağımsız-
lık yanlılarının, emperyalizm karşıtlarının ve liberallerin toplanma mer-
kezi haline geldi.66 İlk sayısından itibaren Afgan toplumunun gelişmesi 
ve medeniyet yolunda önemli adımlar atması yönünde yayınlar yapan Si-
râcü’l-ahbâr gazetesi, kamuoyunun dikkatini bu yöne çevirmeye çalıştı. 
Başlangıçta İngiliz karşıtı bir tutum üstlenmeyen Mahmud Tarzî ve arka-
daşları, I. Dünya savaşının patlak vermesine kadar sütunlarında yurt içi 
meselelere büyük ağırlık vermişlerdi. 

Ancak Ekim 1914’te Osmanlı Devleti’nin, Almanya’nın yanında İngil-
tere, Rusya ve Fransa bloğuna karşı savaşa katılması ve Sultan’ın cihad 
ilan etmesiyle birlikte Sirâcü’l-ahbâr’daki haberlerin ve makalelerin seyri 
de değişmeye başladı. Osmanlı Devleti’nin savaşa katılmasıyla birlikte 
Afganistan’daki Pan-İslâmizm ve milliyetçilik hareketleri büyük ivme ka-
zandı.67 Oysa, I. Dünya savaşının patlak vermesinin hemen ardından, 
Ağustos 1914’te Emir Habibullah Han, Avrupa’daki bu savaşın tarafı ol-
madıklarını ve tarafsız kalacaklarını ilan etmişti.68 Buna rağmen Mah-
                                                           
63 Bkz. Sirâcü’l-ahbâr (15 Şevval 1329), Kâbil, s. 1-12. 
64 Bkz. Sirâcü’l-ahbâr-ı Afganiyye (1 Safer 1330), Kâbil, s. 1. 
65 S.K. Nawid, “a.g.m.”, s. 4. 
66 A. Saikal, a.g.e., s. 42. 
67 S.K. Nawid, “a.g.m.”, s. 12. 
68 A. Özcan, Pan-İslamizm: Osmanlı Devleti Hindistan Müslümanları ve İngiltere 1877-1914, 
İsam Yayınları, s. 259, İstanbul, 1992. 
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mud Tarzî’nin liderliğindeki Afgan milliyetçileri ve modernleşme yanlıla-
rının Türkiye’ye olan sempatisi, Sirâcü’l-ahbâr gazetesinde oldukça fazla 
yer bulmuş ve Afganistan kamuoyunda İngiltere ve Rusya’ya karşı Türk-
Alman ittifakının yanında yer alma yönünde bir temayül oluşmuştu.69 

Mahmud Tarzî, Osmanlı Devleti’nin emperyalist devletlerle olan mü-
cadelesinde yalnız bırakılmaması, bütün Müslüman dünyanın Türklerin 
yanında yer alması gerektiğini, esasen İngiltere ve Rusya’nın Afganis-
tan’ın da düşmanı olduğunu vurgulayan makaleleri peş peşe yayımladı. 
Gazetede yer alan İngiliz karşıtı haberler oldukça önemli yer tutmaya 
başlamıştı. Onun sık sık tekrarladığı İngiliz karşıtı ve Pan-İslâmist ma-
kalelerin özellikle sınırdaki aşiretler arasında büyük yankı bulması, Hin-
distan’daki İngiliz hükümetinde büyük endişeye sebep olmuştu. 14 Ara-
lık 1914’te Hindistan genel valisi Lord Hardinge, Emir Habibullah Han’a 
aşağıdaki notayı göndermişti: 

“Kâbil’de yayımlanan Sirâcü’l-ahbâr adlı bir gazetedeki yazılar, Av-

rupa’da yaşanan şu anki savaşla ilgili olarak çok yanlış ve kabul 

edilemez içeriklerinden dolayı ikazımızı gerektirmiştir. Yazılarda oku-

yuculara savaşın çıkması ve gelişmesinin sebebi olarak İngiliz hükü-

meti gösterilmiş ve böylece yanlış bir izlenim yaratılmıştır. Ben, bu 

gazetenin siz majestelerinin hükümetinin resmî bir yayını olmadığı-

nın ve majestelerinin hükümetine ait duyguları aksettirmediğinin çok 

iyi farkındayım. Fakat, bu gazetenin şu anda Hindistan’da saçmak-

ta olduğu olumsuz tesirlerini göz önünde tutmak zorundayım. Çünkü 

yayımlanmış makalelerin haksız ve kötü tesirleri, cahil halkın zihnin-

de siz majestelerinin hükümetinin duygularıymış gibi yanlış bir izle-

nim yaratabilir. Onların sizinle aramızdaki gerçek samimiyetten ha-

berleri olmayabilir. Ülkenizin iç işlerine hiçbir şekilde en ufak bir mü-

dahalede bulunmak gibi bir arzumuzun olmadığına emin olmalısınız. 

Ancak majestelerine bir dost olarak istenilmeyen durumların oluşma-

ması için bu gazetenin durdurulmasını ya da şu anki tonunun değiş-

tirilmesini önereceğim.”70 

Emir Habibullah Han’ı açıkça ikaz eden bu notadan sonra Hindistan 
genel valisi Mayıs 1915’te bir nota daha vererek Afgan Emiri’ni protesto 
etti. Habibullah Han, İngiliz valisinin bu sert notasına karşılık, 2 Hazi-
ran 1915’te bir mektup yazarak, 

“Ben de Siracü’l-ahbâr’da öyle kışkırtıcı kelimelerin yer almasını asla 

planlamamış ve istememiştim… Bu detayları esaslı bir şekilde Sira-

cü’l-ahbâr’ın editörüne açıklamıştım ve kendisinden bundan böyle 

gazetesinin sütunlarında, sınırda ya da Hindistan’da sükûnu bozma-
                                                           
69 V. Gregorian, The Emergence of Modern Afghanistan, s. 217 vd. 
70 S.K. Nawid, “a.g.m.”, s. 13; U. Sims-Williams, “a.g.m.”, s. 119 vd. 
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ya yol açabilecek böyle metinler yayımlamaktan kesinlikle vazgeçti-

ğine dair yazılı bir mukavelename almıştım” 

diyerek, gazete üzerinde baskı kurduğunu söylemişti.71 Buna rağmen 
Mahmud Tarzî yönetimindeki Sirâcü’l-ahbâr’da, İngiliz karşıtı söylemler 
azalmakla birlikte devam etti. 

2 Ekim 1915’te Oskar Niedermayer, Werner-Otto von Hentig ve Kâzım 
Bey’den oluşan Türk-Alman heyetinin Kâbil’e gelmesi, İngiltere ile Afganis-
tan arasındaki ilişkileri başka bir boyuta taşıdı.72 Heyet’te Mevlevi Berekâ-
tullah ve Mahandra Pratab gibi İngiliz karşıtı olan Hindistanlı milliyetçiler 
de yer almıştı.73 Heyetin amacı, Afganistan’ı Hindistan’daki İngiliz Hükü-
meti’ne karşı harekete geçirerek yeni bir cephe açmak ve İngilizleri burada 
zor duruma sokmaktı.74 Emir Habibullah Han ile görüşmelerinde İngilizle-
re karşı savaşa girecek olursa, kendisine ihtiyaç duyulan her türlü silah, 
teçhizat ve para yardımı yapılacağını, ayrıca Türk ve Alman askerlerden 
seçkin bir gurubun da bölgeye intikal ettirileceğini vaat ettiler. Ayrıca 
İran’ın da bu savaşa gireceğini umduklarını, böylece bütün Müslümanla-
rın birlik halinde İngiliz ve Ruslara karşı savaşacaklarını bildirdiler.75 

Emir Habibullah Han, Türk-Alman heyeti ile bir anlaşma yapmakta 
oldukça mütereddit davranmıştı. Buna mukabil, kardeşi Naibu’s-saltana 
Nasrullah Han ile şehzadeler İnayetullah ve Amanullah Hanlar, derhal 
Osmanlı Devleti’nin yanında İngiliz ve Ruslara karşı savaşa girmeyi isti-
yorlardı. O sebeple heyeti ellerinden geldiğince iyi ağırlamaya çalıştılar. 
Yanlarında ise sürekli olarak Mahmud Tarzî vardı.76 1916 yılının ilk yarı-
sı boyunca Afgan kamuoyunu bilgilendirmeye çalışan heyet, dinî liderler 
ve büyük aşiretlerin reisleriyle görüşme fırsatı buldu. Ayrıca heyet üyele-
                                                           
71 U. Sims-Williams, “a.g.m.”, s. 120. 
72 Almanya, Osmanlı Devleti ve Avusturya’dan oluşan bloğa Afganistan’ı da dahil etmek is-
teyen Enver Paşa, oluşturulan Türk-Alman heyetini Habibullah Han’a göndererek, ondan 
İngiltere ve Rusya’ya karşı cihada katılmasını istemişti. Bkz. L.W. Adamec, Afghanistan, 
1900-1923, University of California Press, s. 83, Berkeley, 1967. 
73 T.L. Hughes, “The German Mission to Afghanistan”, German Studies Review XXV/3, (Oct., 
2002), s. 450-454; Almanya’dan yola çıkan heyet, İstanbul üzerinden Bağdat’a gelmişti. Bu-
rada Rauf Bey ile görüşen heyet, İran üzerinden 24 Ağustos 1915’te Herat’a ulaştı. Bir müd-
det burada istirahat eden heyet, Emir Habibullah Han’ın müsaadesiyle Hazaracat yolundan 
Kâbil’e ulaştı ve Bağ-ı Babürşah’taki konağa yerleşti. Bkz. M.S. Ferheng, Afganistan der 
Penç Karn-ı Ahir, İntişarat-ı Derahşeş, s. 460 vd, Meşhed, 1371. 
74 G.M. Gubar, a.g.e., s. 739. 
75 Bkz. T.L. Hughes, “a.g.m.”, s. 467; 24 Ocak 1916 tarihinde Hentig tarafından hazırlanan 
bir antlaşma taslağında; Afganistan’ın bağımsızlığı Almanya tarafından tanınacak, Kâbil’de 
Alman İmparatorluğu’nun büyükelçiliği açılacak, siyasî görüşmelere İran, Hindistan ve Tür-
kistan’ın bütün ahalisi dahil edilecek, Almanya tarafından Afgan ordusunun modernizasyo-
nu için 100.000 tüfek, 300 top ve diğer ekipmanlar sağlanacak ve Emir’e 10.000.000 pound 
sterlin ödenecekti. Buna mukabil Afganistan, Almanya’nın yanında Rusya ve İngiltere’ye 
karşı savaşa girecekti. Bkz. T.L. Hughes, “a.g.m.”, s. 470; M.S. Ferheng, a.g.e., s. 463. 
76 Mahmud Tarzî, heyetin Kâbil’deki temsilciliğini üstlenmiş ve onları bir an olsun yalnız bırak-
mamıştı. Bkz. T.L. Hughes, “a.g.m.”, s. 470; Heyetin bir diğer refakatçisi ise Amanullah Han’-
dan sonra Afgan tahtına çıkacak olan Emir Habibullah Han’ın yeğeni, kumandan Nadir 
Handı. Bkz. Mehmed Cevad, Afganistan, s. 103, Ankara, 1934. 
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rinden Mevlevi Berekâtullah Han, Sirâcü’l-ahbâr gazetesinde misafir edi-
törlük görevini üstlenmiş, Raca Mahendra Pratab ise halkı İngilizlere 
karşı galeyana getirecek makaleler kaleme almıştı.77 

Türk-Alman heyetinin Afgan Emiri’ni İngilizlere karşı harekete geçirmek 
için verdiği bu mücadele esnasında, Arapların Osmanlı Devleti’ne karşı 
ayaklandıkları ve Erzurum’un Ruslar tarafından işgal edildiği haberleri Kâ-
bil’e ulaştı. Bu haberler heyette büyük moral çöküntüsüne sebep oldu. Ha-
bibullah Han, bu gelişmeler üzerine Almanya ile bir ittifak antlaşması yap-
maktan vazgeçti ve Türk-Alman heyeti 22 Mayıs 1916’da Kâbil’den ayrıldı.78 

Türk-Alman heyetinin amacına ulaşamadan Afganistan’dan ayrılma-
sı, başta Mahmud Tarzî olmak üzere bütün Afgan milliyetçilerini hayal 
kırıklığına uğrattı. Çünkü onlar, Afganistan’ın dış politikasını kontrol 
eden İngiltere’ye karşı harekete geçmek için elverişli bir zaman olduğunu 
ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorlardı. Mahmud Tarzî, 
Habibullah Han’ın tarafsız kalma kararına rağmen davasından dönme-
di.79 Onun hedefi, tam bağımsız bir Afganistan’dı ve yarı müstakil bir 
devletin varlığını kabul etmesi mümkün değildi. O sebeple dikkatini Af-
gan bağımsızlığı konusuna çevirdi. Güçlü milliyetçi hisleriyle savaş bo-
yunca Osmanlı Devleti’ni müdafaa etmek için çabalayan Tarzî, aynı za-
manda İngiliz karşıtı söylemlerini güçlendirdi. Onun milliyetçiliğini en 
yoğun şekilde ifade eden “Bağımsızlık için ayağa kalkmak” başlıklı ma-
kalesinde İngilizlere karşı bütün halkı isyana davet eden cihad çağrıları 
vardı. Afgan gururunu heyecanlı bir şekilde ayağa kaldırmak ve bütün 
ahaliyi İngilizlere karşı harekete geçirmek için açıkça isyana davet etti. 
Sirâcü’l-ahbâr’ın bir Müslüman gazetesi olduğunu ve Afgan milletinin 
şerefini ve itibarını korumak için mücadele ettiğini yazdı.80 Ayrıca Tarzî, 
I. ve II. İngiliz-Afgan savaşları boyunca Afgan gururunu ve kahramanlığı-
nı sergileyen çok duygulu bir yazı kaleme aldı. Bu yazıda: “Zafer için 
ayağa kalk ey soylu Afgan milleti! İtibarını ve şerefini korumalısın. Devleti-
nin bağımsızlığını korumalısın. Cesaret, gurur ve büyük bir imanla yaşa-
yan Afgan milleti, Müslüman olmayan yabancı bir milletin himayesini ve 
hakimiyetini kabul etmemelidir” diyordu.81 
                                                           
77 22 Haziran 1916 tarihinde Kâbil’den Hindistan valiliğine çekilen bir telgrafta “Emir’in vaa-
dine rağmen, gazete küçük bir düzeltmeden sonra tehlikeli bir şekilde İngiliz karşıtlığına devam et-
mektedir. Berekatullah fitnecisi, editör Mahmud Tarzî Türk-Alman heyetinin temsilciliğini yaptığı 
müddetçe, editörlük görevini üstelendi. Mahendra Pratab ise kendi imzasıyla bir makale verdi” di-
yerek, Kâbil’deki durumun İngilizler aleyhine nasıl tezahür ettiğini bildiriyordu. U. Sims-Willia-
mas, “a.g.m.”, s. 120. 
78 G.M. Gubar, a.g.e., s. 739; V. Gregorian, a.g.e., s. 223; Lord Hardinge, Habibullah Han’ın 
tarafsız kalma kararı karşısında memnuniyetini ifade etmek üzere bir mektup göndermişti. 
Bkz. S.K. Nawid, “a.g.m.”, s. 13. 
79 Mahmud Tarzî, Sirâcü’l-ahbâr gazetesinde yayımladığı 16 Temmuz 1916 tarihli makale-
sinde Osmanlı Devleti’ne karşı isyan eden Mekke Şerifi’ni hain ve Müslümanların arasına 
nifak sokan bir kişi olarak ilan etmişti. Bkz. S.K. Nawid, “a.g.m.”, s. 13. 
80 G.M. Gubar, a.g.e., s. 739. 
81 Bkz. S.K. Nawid, “a.g.m.”, s. 14. 
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Tarzî, daha sonra bir devletin, İngiltere gibi güçlü bir devletin hi-
mayesi altına alınmasının ne anlama geldiği konusu üzerinde dur-
du. O himaye altına giren devletin kendi başına asla karar alamaya-
cağını, diğer devletlerle kendi başına görüşemeyeceğini, herhangi bir 
anlaşma tanzim edemeyeceğini söyledi. Cesaretiyle tanınan Afgan 
halkının, dış siyasette başka bir devletin hakimiyetini asla kabul et-
meyeceğini savundu. Abdulhay Habibî’ye göre gazetenin bu sayısı 
okuyuculara ulaşmadan önce Emir Habibullah Han’ın emri gereğin-
ce derhal tenkit edildi ve Tarzî “vaktinden önce namaza çağrı yaptı-
ğı” için azarlandı.82 

Mahmud Tarzî, bütün bu uyarılara rağmen inandığı davadan dönme-
di ve 1917-1918 yılları arasında gazetesinin sütunlarında azalmakla bir-
likte İngiliz karşıtı makalelerine yer vermeye devam etti.83 Özellikle ülke-
nin geri kalmışlığının en büyük müsebbibi olarak gördüğü izole edilmiş-
liğin bir an evvel ortadan kaldırılması gerektiğini savunuyordu.84 O se-
beple Afgan halkını yarı bağımsız statüye karşı çıkmaya davet etmişti. 
Ayrıca İngilizlere seslenerek, Afgan bağımsızlığıyla sonuçlanacak fikirleri 
kabul etmelerini istemişti.85 Onun bu çabaları Hindistan’daki İngiliz yö-
netimini oldukça rahatsız etti. O sebeple Kâbil’deki İngiliz temsilcisi vası-
tasıyla Afgan hükümeti uyarıldı. Habibullah Han, İngilizlerin talepleri 
karşısında bir yandan Mahmud Tarzî’yi ikaz ederken86, öte yandan bas-
kılara daha fazla dayanamayarak, Sirâcü’l-ahbâr gazetesinin kapatılma-
sını emretti.87 Büyük bir ihtimalle Aralık 1918’deki yayını ile gazetenin 
basımı durduruldu ve bir daha çıkmadı.88 

Sirâcü’l-ahbâr gazetesinin kapatılmasından bir ay kadar sonra, 20 
Şubat 1919’da Emir Habibullah Han, Celalabâd’da çıktığı bir av esnasın-
da öldürüldü.89 Yerine Aynü’d-devle unvanıyla oğlu Amanullah Han 28 
                                                           
82 S.K. Nawid, “a.g.m.”, s. 14. 
83 M.S. Ferheng, a.g.e., s. 467. 
84 V. Gregorian, The Emergence of Modern Afghanistan, s. 224. 
85 U. Sims-Williams, “a.g.m.”, s. 121. 
86 Haziran 1918’de Kâbil’deki İngiliz temsilcisi Hindistan’a göndermiş olduğu raporunda; “Bir-
kaç kaynaktan daha duydum ki, Kâbil’deki Sürâcü’l-ahbâr’ın mutaassıp editörü Mahmud Af-
gani, son zamanlarda sadece ciddi bir şekilde azarlanmamış, aynı zamanda geçimini temin 
etmek maksadıyla Afgan hükümeti tarafından bağlanan aylığının önemli bir bölümü kesilmek 
suretiyle gerçekten cezalandırılmış. Emir tarafından cezalandırılmasının sebebi, dost İngiliz 
hükümeti ile politik konulardaki görüşmeler ele alınırken gazetesinde münasebetsiz bir üslûp 
kullanması sebep olmuş” diyordu. Bkz. U. Sims-Williams, “a.g.m.”, s. 121. 
87 S.K. Nawid, “a.g.m.”, s. 15. 
88 V. Gregorian, “a.g.m.”, s. 345; Bu aydan sonra çıkmadığına dair İngiliz temsilcisinin; “Ge-
çen gün Kâbil’deki Sirâcü’l-ahbâr’ın makbuzunun gecikme sebebini soruşturmam üzerine Acenta 
mihmandarı Hoca Muhammed Han, bana açık ve net bir şekilde zamanının büyük bölümünü 
spor ve egzersizle geçirmeyi yeğleyen Emir’in inceleme ve onayının gecikmesinden dolayı gazete-
nin çıkmasında gecikme olduğunu söyledi” şeklindeki raporundan da anlaşılmaktadır. Bkz. U. 
Sims-Williams, “a.g.m.”, s. 121. 
89 Serdar İkbal Ali Şah, Modern Afghanistan, Sampson Low, Marston&Co. Ltd., s. 91, Lon-
don, 1938; G. Macmunn, a.g.e., s. 257 vd. 
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Şubat 1919’da Kâbil’de tahta çıktı.90 Bu gelişme Afgan tarihinde yeni bir 
dönemin de başlangıcı oldu. Bilindiği gibi Amanullah Han, çok genç yaş-
ta, Mahmud Tarzî ile tanışmış, kısa zamanda onun en yakın dostu ol-
muştu. Tarzî’nin fikirlerinin en ateşli taraftarlarından biri olan Amanul-
lah Han, Afganistan’ın bağımsızlığını kazanması ve modern dünyanın bir 
üyesi haline gelmesi gerektiğine inanmıştı. O sebeple öncelikle modern 
dünyada olduğu gibi bir hariciye nezareti tesis etti ve Mahmud Tarzî’yi 
hariciye nazırlığına tayin etti. Mahmud Tarzî’nin bu göreve getirilmesi ile 
birlikte, uluslararası siyasette ilk karar alındı ve Afganistan’ın bağımsız 
bir ülke olduğu ilan edildi.91 

Emir Amanullah Han, tahta çıktıktan on gün sonra, 3 Mart 1919’da 
Hindistan’daki İngiliz genel valisi Lord Chelmsford’a babasının ölüm ha-
berini ve kendisinin tahta çıktığını bildiren bir mektup gönderdi. Mektu-
bunda; “Dostumuza hatırlatalım ki, hür ve müstakil Afganistan devleti, İn-
giltere hükümeti ile her iki memlekete faydalı olacak muahedeler ve ticarî 
mukaveleler akdetmeye her zaman amadedir” diyordu.92 Burada kullanı-
lan hür ve müstakil Afgan Devleti terimi, Amanullah Han’ın bağımsızlık 
talebinin bir nişanesiydi.93 Hemen arkasından Sovyetler Birliği ve Avru-
pa’nın diğer ülkeleriyle diplomatik münasebetleri geliştirmek ve anlaş-
malar yapmak üzere Muhammed Veli Han başkanlığındaki elçilik heyeti 
yola çıkarıldı. Afgan heyetini kabul eden V.İ. Lenin, 27 Mart 1919’da Af-
ganistan’ın bağımsızlığını tanıdığını ilan etti.94 

Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ın bağımsızlığını tanıması ve Amanullah 
Han’ın talepleri Hindistan ile olan dostluk anlaşmasını sona erdirdi. Çünkü 
genel vali göndermiş olduğu mesajında yeni Afgan Emiri’nin tek taraflı ilan et-
miş olduğu bağımsızlık kararını tanımadığını bildiriyordu.95 Bunun üzerine 
Amanullah Han, 13 Nisan 1919’da Hindistan genel valiliğine verdiği notada; 

“Kendim ve ülkemin içeride ve dışarıda özgürlüğünü, özerkliğini ve 

tam bağımsız olduğunu ilan ederim. Hiçbir yabancı gücün, kıl kadar 

bir mesafede bile, Afganistan’ın iç ve dış meselelerine karışmasına 

izin verilmeyecektir. Eğer herhangi bir müdahale olursa, bu kılıçla 

gırtlağını kesmeye hazırım” 

diyordu.96 Son derece sert bir üslûpla kaleme alınmış olan bu nota, 
Mahmud Tarzî’nin yıllardan beri verdiği mücadelenin bir semeresiydi. 
                                                           
90 Amanullah Han’ın amcası Nasrullah Han ile mücadelesi ve tahta çıkışı için bkz. G.M. 
Gubar, a.g.e., s. 740-742. 
91 Amanullah Han’ın Afganistan’ın bağımsız bir devlet olduğunu ilan eden ve “Ey Afganis-
tan’ın büyük milleti” sözleriyle başlayan hitabı için bkz. G.M. Gubar, a.g.e., s. 752. 
92 M. Saray, Dünden Bugüne Afganistan, Boğaziçi Yayınları, s. 132, İstanbul, 1981. 
93 N.D. Ahmad, a.g.e., s. 171. 
94 G.M. Gubar, a.g.e., s. 756. 
95 N.D. Ahmad, a.g.e., s. 172. 
96 L.W. Adamec, a.g.e., s. 110. 
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İngiltere’nin Afganistan’ın bağımsızlık taleplerine kulak tıkaması üze-
rine Amanullah Han, Tarzî’nin de teşvikiyle Afgan halkını ve özellikle de 
sınırda yaşayan aşiretleri İngilizlere karşı harekete geçirmek üzere bir 
ferman yayınladı.97 Hemen arkasından “ani bir darbe” ile düşmanını 
yenmek ve Afganistan’ın bağımsızlığını kabul ettirmek için 3 Mayıs 
1919’da İngiltere’ye savaş ilan edildi.98 Sipahsalar Salih Muhammed 
Han, Serdar Muhammed Nadir Han99 ve Abdülkuddüs Han’ın idaresinde 
üç kola ayrılan Afgan ordusu, Hayber’den geçerek sınırdaki İngiliz müs-
tahkem mevkilerini ele geçirdi. Afgan ordusunun bu hamlesine derhal ce-
vap veren İngilizler, üstün topçu atışları ile onların daha fazla ilerlemesine 
mani oldu. Bütün bunlara rağmen Afgan ordusu mevkiini bir ay boyunca 
korumayı ve ele geçirdiği yerleri hâkimiyeti altında tutmayı başardı.100 

Ancak her iki tarafın da daha fazla ilerleyemediği bu savaş, tarafların 
3 Haziran 1919’da karşılıklı ateşkes ilan etmeleriyle sona erdi.101 Afga-
nistan adına dâhiliye nazırı Ali Ahmed Han ve İngiltere adına Hindistan 
hariciye bakanı Sir Hamilton Grant başkanlığındaki heyetler, 8 Ağustos 
1919’da Ravalpindi’de bir araya gelerek, görüşmelere başladı. Taraflar 
arasında bir ay süren tartışmalardan sonra beş maddelik bir geçici anlaş-
ma imzalandı. Bu anlaşmaya göre, Afganistan içişlerinde olduğu gibi dış-
işlerinde de tam manasıyla müstakil bir devlet olarak kabul ediliyordu.102 

Nisan 1920’de hariciye nazırı Mahmud Tarzî başkanlığındaki Afgan 
heyeti, Mussori’ye giderek Sir Henry Dobbs başkanlığındaki İngiliz heyeti 
ile müzakerelere başladı. Dört ay süren bu ilk müzakerelerde, sınırda 
yaşayan aşiretlerin durumu hariç, hemen hemen her konuda anlaşmaya 
varıldı. Ancak sınır kabilelerinin durumu haledilemeyince görüşmeler 
kesildi.103 Amanullah Han’ın talebi ile 1921 yılının başlarında H. Dobbs 
                                                           
97 Bu fermanda, “Hindistan’da büyük bir kargaşa vardır. Hemen hemen bütün Hindu ve 
Müslümanlar inançlıdırlar… fakat dinleri ve şereflerini verdiği alçak gönüllülüğe rağmen zu-
lüm ve her türlü haksızlık karşısında acınacak durumdadırlar… O sebeple cihada hazırlanın 
ve İngilizleri ve zorbaları lanetinizle boğun” denilerek, halk cihada çağrıldı. Bkz. N.D. Ahmad, 
a.g.e., s. 172. 
98 L.W. Adamec, a.g.e., s. 111 vd. 
99 Muhammed Nadir Han, Dost Muhammed Han’ın yeğeni Yahya Han’ın torunudur. Ama-
nullah Han zamanında ordu komutanlığı görevine yükselmiştir. Beççe-i Saka isyanından 
sonra Amanullah Han’ın ülkeyi terk etmesiyle boşalan Afgan tahtını ele geçirmiş ve Musahi-
ban hanedanını kurmuştur. 1934 yılında uğradığı bir suikast neticesinde öldürülen Nadir 
Şah’ın yerine oğlu Muhammed Zahir Şah geçmiştir. Muhammed Nadir Han ve yükselişi ile 
ilgili geniş bilgi için bkz. Serdar İkbal Ali Şah, Modern Afghanistan, Sampson Low, Marston 
& Co. Ltd., London, 1938. 
100 D. Fromkin, Barışa Son Veren Barış: Modern Ortadoğu Nasıl Yaratıldı 1914-1922, (trc. 
M. Harmancı), Sabah Kitapları, s. 420 vd., İstanbul, 1989. 
101 Ateşkes anlaşmasının dört maddeden oluşan hükümleri için bkz. Serdar İkbal Ali Şah, 
a.g.e., s. 118 vd. 
102 W.K. Fraser-Tytler, a.g.e., s. 198; A. Fletcher, a.g.e., s. 194. 
103 Abdulvahab Tarzî, İngiliz-Afgan görüşmelerinin kesilmesinde o sırada Afgan ordusunun 
teşkilatlandırılması işini üstlenmiş bulunan Cemal Paşa’nın Rusya yanlısı siyasetinin büyük 
rol oynadığını ileri sürmektedir. Bkz. A. Tarzî, “Efganistan”, İ.A. IV, MEB Yayınları, s. 171 vd. 
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başkanlığındaki İngiliz heyeti Kâbil’e gelerek tekrar görüşmelere başladı. 
On bir ay süren bu görüşmelerde de sınır kabilelerinin durumu çözüle-
medi. İngilizlerin “North-West Frontier Province” adını verdikleri sınır me-
selesinin halli sonraya bırakılarak, 22 Kasım 1921’de taraflar arasında 
nihaî anlaşma yapıldı ve İngiltere, Afganistan’ın tam bağımsız bir ülke 
olduğunu tanıdı.104 

Sonuç 

XIX. yüzyılda iki kez İngilizler tarafından işgal edilen Afganistan, ba-
ğımsızlığını kazanabilmek için büyük bir mücadele örneği sergilemiş ve 
bu emperyalist gücü ülkesinden çıkarmayı başarmıştı. Ancak XX. yüzyı-
la Rusya ile İngiltere’nin St. Petersburg’da yaptığı anlaşma ile bağımsızlı-
ğını yitirmiş olarak girdi. Yarı bağımsız statüsü ile gittikçe dış dünyadan 
koparılan Afganistan’ın tekrar bağımsızlığını kazanması için her şeyden 
evvel siyasî ve fikrî bilinçlenmeye ihtiyaç vardı. Dolayısıyla Afgan kamu-
oyunun dış dünyadaki siyasî, hukukî, teknik ve kültürel gelişmeler, mo-
dernleşme ve emperyalizm konularında aydınlatılması için gerekli zemi-
nin oluşturulması ve tam bağımsız bir Afganistan’ın inşa edilmesi gereki-
yordu. 

İşte böyle bir dönemde ortaya çıkan Mahmud Tarzî, çok genç yaşta 
iken ikinci İngiliz işgali dönemine şahit olmuştu. Kandahar ve Kâbil’de 
yaşanan iktidar mücadelesinin tarafı olan babası sayesinde siyasetin 
tam ortasında yer almış, destekledikleri Serdar Eyyüb Han’ın mağlup ol-
ması sebebiyle de sürgün edilmişlerdi. Bir dönem İngilizlerin hâkimiyeti 
altında Karaçi’de yaşayan Mahmud Tarzî ve ailesi, emperyalizmin en acı-
masız yüzüyle burada tanışmıştı. Sonradan Şam’a yerleşerek Osmanlı 
muhitinin kültürel ve siyasî iklimini en iyi şekilde yaşama fırsatı bulan 
Tarzî, kendisini “Afgan bedeni içerisinde bir Osmanlı” olarak tarif etmişti. 
Osmanlı Devleti’nin en buhranlı günlerine şahit olan Tarzî, Osmanlı si-
yaset adamları ve aydınlarının hararetli tartışmalarını yakından takip et-
mişti. 

Kendisine yenilikçi ve milliyetçi yelpazede bir yer biçen Tarzî’nin zihin 
dünyasındaki en önemli mesele vatanı Afganistan’dı. Afganistan’ın İngiliz 
emperyalizminin pençesindeki hâline katlanması mümkün değildi. O se-
beple yirmi yıllık sürgün hayatından sonra, ilk bulduğu fırsatta Kâbil’e 
dönen Mahmud Tarzî, Osmanlı Devleti’nde edindiği tecrübeyi, ülkesinin 
meselelerine aktarmak için derhal faaliyete geçti. Bütün mesaisini, dış 
dünyadan tamamen izole edilmiş olan ülkesinin geri kalmışlığına son ve-
recek reformlar için kamuoyu oluşturmaya ve iktidarın desteğini sağla-
mayı hedefleyen çalışmalara ayıran Tarzî, çıkarmış olduğu Sirâcü’l-ahbâr 
gazetesinde yayımladığı millî ruhu harekete geçiren makalelerle Afgan 
                                                           
104 Beş maddeden oluşan bu anlaşma için bkz. Serdar İkbal Ali Şah, a.g.e., s. 130 vd. 
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milliyetçiliği ve bağımsızlığının temellerini oluşturacak felsefî bir taban 
oluşturmayı başardı.105 

İngiliz yönetiminin bütün hiddetini üzerine çekmesine rağmen, emper-
yalizm karşıtlığı ve bağımsızlık yanlısı yazılarına bir an olsun ara verme-
yen Tarzî, Afganistan’ın yanı sıra, özelde Osmanlı Devleti’nin, genelde ise 
bütün İslâm dünyasının sözcülüğünü üstlenmiş, ülkesinin ve İslâm dün-
yasının siyasî, hukukî ve teknik alanlarda geri kalmışlığının son bulması 
için yazılarıyla yol göstermişti. Afganistan’ın tam bağımsızlığını kazanma-
sında Emir Amanullah Han’a ve Afgan kamuoyuna derinden tesir eden 
Tarzî, Amanullah Han zamanında üstlenmiş olduğu hariciye nazırlığı gö-
revini (1919-1928) ifa ederken de ülkesinin modernleşmesi ve bağımsızlı-
ğını müdafaa etmesi için büyük mücadele verdi. Bugün hâlâ “Afganis-
tan’da modernleşmenin ve gazeteciliğin babası”106 sayılan Mahmud Tarzî, 
Sirâcü’l-ahbâr gazetesindeki makaleleri ve yayımladığı diğer kitaplarıyla 
Afganistan’daki modernleşmenin karakterini ve izlenecek yolu belirleyen 
en önemli kişilerden biri sayılmaktadır. 
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ŞAH ABBAS (1587-1629) DÖNEMİ 
SAFEVİ-GÜRCÜ MÜNASEBETLERİ 

Arş. Gör. Dr. Cihat AYDOĞMUŞOĞLU* 

Öz 

Asya ile Avrupa arasında bir köprü oluşturan Kafkasya’nın güneyin-

de bulunan Gürcistan coğrafyası, stratejik konumu sebebiyle tarihin her 

döneminde istilalara maruz kalmıştır. Miladî IV. asırda Hıristiyanlık ile 

tanışan Gürcüler, VII. asırda da Müslüman Araplarla karşılaşmışlardır. 

Daha sonra Arap-Bizans-Sasani mücadelelerinin yaşandığı Gürcistan 

coğrafyasında Selçuklu hâkimiyeti başlamış, 11. yüzyılda Kraliçe Tama-

ra devrindeki bağımsızlıktan sonra Atabeyler ve Harzemşahların akınları-

na maruz kalmıştır. Ardından Moğolların geldiği Gürcistan coğrafyası da-

ha sonra Timur’un saldırılarına ve en sonunda da 16. yüzyılda Osmanlı 

akınlarına sahne olacaktır. Safevi Devleti’nin kurulup güçlenmesinin ar-

dından ise bölgeye Safevi taarruzları olacak ve Safeviler Gürcistan’da 

mutlak hâkimiyet kurmak isteyeceklerdir. Biz, bu makalede işte bu taar-

ruzların en sık yaşandığı Şah Abbas (1587-1629) devrindeki Safevi-Gür-

cü münasebetlerini anlatmaya çalışacağız. 

Anahtar kelimeler: Safeviler, Şah Abbas, Gürcistan, Kartli, Kaheti. 

Abstract 

Safavid-Georgian Relations in the Shah Abbas (1587-1629) Era 

Forming a bridge between Asia and Europe in the south Caucasus, 

Georgia, geography, due to its strategic location in every period of history 

has been subject to invasions. Georgians met with Christianity in the IV. 

century. After that they have faced the Muslim Arabs in the VIII. century. 

Later, the Arab-Byzantine-Sassanid has experienced the struggles. After 
                                                           
* Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü. 
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that, the geography of Georgia started the Seljuk rule. After the indepen-

dence era of Queen Tamara (1184-1213) in the XI. Century, Georgia has 

been subject to raids by Atabegs and Khorezmshahs. Then the Mongols 

came to Georgia. Later, Geography of Georgia has been subject to attacks 

by Timur. Finally, in the XVI. Century, the region will be the scene of the 

Ottoman invasions. Following the strengthening of the Safavid Empire, 

they wanted to set up an absolute sovereignty in Georgia. In this article, 

we will try to explain the Safavid-Georgian relations in the Shah Abbas 

(1587-1629) era which the attacks were experiencing the most. 

Key words: Safavids, Shah Abbas, Georgia, Kartli, Kakheti. 

Gürcistan, Güney Kafkasya’nın ortasında, Kür (Kura) ırmağı havza-
sında, batıda Karadeniz, kuzeyde Kafkasya sıra dağlarının orta kısmı, 
güneyde Ermenistan ve Türkiye, doğuda ise Azerbaycan ile hudutlanmış 
bir memlekettir.1 Başkenti Tiflis olan Gürcistan’da Abhazya, Acarya ve 
Güney Osetya özerk bölgeleri bulunmakta olup toplam nüfus 5.5 mil-
yondur.2 

İnsanlık tarihinde uzun bir geçmişi olan ve Asya ile Avrupa arasında 
bir köprü oluşturan Kafkasya, hiçbir zaman önemini kaybetmemiş, öte-
den beri hareketli bir bölge ve bir cazibe merkezi olmuştur.3 Stratejik ko-
numu itibariyle çok sayıda insanın birbiriyle karşılaştığı, tanıştığı ve 
kaynaştığı bir saha olan Kafkasya’da bir hayli farklı millet ve dil yaşa-
maktadır. Bu bölge halklarından biri de Ortodoks Hıristiyan olan Gürcü-
lerdir. Kafkas halklarının güney koluna mensup olan ve Güney Kafkas-
ya’nın merkezinde bulunan Gürcüler, kendilerine efsanevi ataları Kart-
los’tan dolayı Kartveli şeklinde adlandırırlar ve dillerine Kartuli, ülkeleri-
ne de Sakartvela derler.4 

Gürcistan, tarihi boyunca farklı feodal siyasi yapıların varlığını sür-
dürdüğü bir ülkeydi. Ülkenin coğrafi yapısının bunda büyük payı vardı. 
Derin vadiler ve yüksek dağlardan teşekkül eden Gürcistan coğrafyası, 
adeta tabii olarak birbirinden ayrılmış ve parçalanmış görüntüsü veri-
yordu. Böylece bölgede küçük feodal yapılar oluşmuştu. Bölgenin coğrafi 
ve kültürel yapısı, bu feodal siyasi yapıların bütün bölgeyi kapsayacak 
şekilde merkezi bir otorite kurmalarını önlemişti.5 
                                                           
1 Mirza Bala, “Gürcistan”, İ.A., Milli Eğitim Basımevi, c. 4, s. 837, İstanbul, 1945; Davut 
Dursun, “Gürcistan”, DİA, c. 14, s. 310, İstanbul, 1996. 
2 Mehmet Saray, “Gürcistan ve Gürcüler”, Kafkas Araştırmaları, Sayı: 3, s. 1, İstanbul, 1997. 
3 Ali İpek, “Sultan Alp Arslan Dönemi Türk-Gürcü Münasebetleri”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, Sayı: 180, s. 130, Haziran 2009. 
4 Haydar Çoruh-Meral Kabaloğlu, “Tarihî Perspektiften Türk-Gürcü Akraba Toplulukları ve 
Akrabalık İlişkilerinin Bugüne Yansımasındaki Yanılgılar”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergi-
si, Sayı: 153, s. 17, 1999. 
5 H. Mustafa Eravcı, “İran Don Juanı’nın Gürcistan ve Azerbaycan’a Dâir Verdiği Bilgiler”, 
Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 166, s. 37. 
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Gürcistan’a Hıristiyanlık 4. yüzyılda gelmişti. Bizans ve İran arasındaki 
çekişmenin sahne olduğu Gürcistan toprakları, 7. yüzyılda ise Müslüman 
Araplarla tanıştı. Arap-Bizans-Sasani mücadelelerinin ardından 11. yüz-
yılda Selçuklu hâkimiyeti başlamış, ardından da Gürcü ulusal bağımsızlık 
hareketi gelişerek Kraliçe Tamara döneminde (1184-1213) zirvesine ulaş-
mıştır. Bu dönemde birleşik bir yapıya kavuşan Gürcüler, kuzeyde Çer-
kesya’dan güneyde bugünkü Azerbaycan’a, batıda Erzurum’dan doğuda 
Gence’ye uzanan küçük bir Kafkas imparatorluğu kurdular.6 Altın Çağ 
olarak adlandırılan bu dönemde Gürcüler, mimari, edebiyat, ekonomi açı-
sından büyük gelişme gösterdiler. 12. yüzyılın ilk yarısında kısa süreli bir 
Harzemşah hâkimiyetinden sonra 1231’deki Moğol istilası Gürcülerin siya-
sal birliğini ortadan kaldırdı ve Gürcülerin yaşadığı topraklar yeniden kü-
çük devletlere bölündü. Böylece Gürcistan’daki krallıklar küçük feodal böl-
gelere ayrılmış, Gürcüler ise yeniden küçük prensliklere bölünmüşlerdi. 

İlhanlı Devleti (1256-1344) dahilinde bir vilayet haline getirilen Gürcis-
tan, iktisadi ve medeni inkişafa kavuştu. İlhanlı Devleti’nin sükûtunun ar-
dından Kara Koyunlu, Timur ve Ak Koyunlu nüfusu altına giren Gürcis-
tan, özellikle Timur’un seferlerinden oldukça etkilenmiş, halk birçok böl-
geyi tamamen terk etmiş, iktisadi hayat alt-üst olmuş ve kısa süre zarfın-
da Gürcistan üç krallığa (Kartli, Kaheti, İmereti) ayrılmıştır.7 15. yüzyılda 
ise Ak Koyunlu Bayındır sülalesine haraç veren Gürcistan, Osmanlı Devle-
ti’nin 15. yüzyıldaki hızlı genişlemesinin ardından Avrupa ile bağları sar-
sılmış, Osmanlı Devleti ile Ak Koyunlu Devleti’nin ardından 1502 tarihin-
de kurulan Safevi Devleti arasında sıkışıp kalmıştır. 16. yüzyıldan itibaren 
Gürcistan’ın batı kesimi Osmanlıların eline geçmiştir. Böylece ülke batıdan 
Osmanlı, doğudan Safevi ordularının saldırılarına uğramıştır. Zira Gürcis-
tan, konumu itibariyle iki devletin de nüfuz alanı içinde idi ve bu sebeple 
Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasındaki savaşlara sahne oluyordu. 

Safevi Devleti’nin kuruluşundan sonraki ilk uğraşlarından biri, Doğu 
Gürcistan’a boyun eğdirmek idi. 1522 yılında Şah İsmail Tiflis’i yağma-
larken ardılı Şah Tahmasp ise dört başarılı Gürcü seferi gerçekleştirmiş-
tir. 1540 yılında Tiflis’i ele geçiren Şah Tahmasp’ın yine bu seferlerin bi-
rinde 1558 yılında Garisi Savaşı’nda Kartli Hakimi Luarsab [Luvarsab] 
öldürülmüştür.8 Şah Tahmasp’ın Gürcü seferleri sonucunda çok sayıda 
esir de İran’a götürülmüştür.9 Şah Tahmasp zamanında Irak-ı Arap, 
Irak-ı Acem, Azerbaycan ve Gürcistan odaklı olarak yaşanan uzun so-
luklu Safevi-Osmanlı mücadelesi Amasya sulhu ile son bulmuş ve 1 Ha-
                                                           
6 David Marshall Lang, The Last Years of the Georgian Monarchy (1658-1832), Columbia 
University Press, s. 8, New York, 1957. 
7 Mirza Bala, a.g.e., s. 841. 
8 D.M. Lang, “Georgia and the Fall of the Safavi Dynasty”, Bulletin of the School of Oriental 
and African Studies, University of London, Sayı: 14, s. 523, 1952. 
9 Hüsamettin M. Karamanlı, “Gürcistan (Osmanlı Hâkimiyeti Dönemi)”, DİA, c. 14, s. 314, 
İstanbul, 1996. 
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ziran 1555 yılındaki Amasya Antlaşması’na göre Gürcistan toprakları da 
Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasında paylaşılmıştır. Kartli ve Kahe-
ti’nin bulunduğu doğu Gürcistan Safevilerde kalırken, İmereti’nin dâhil 
olduğu Batı Gürcistan Osmanlı toprağı sayılmıştır.10 Şah Abbas’ın Safevi 
tahtına geçtiği 16. yüzyılın son çeyreğinde ise Safevi-Osmanlı mücadelesi 
tekrar başlamış, Osmanlı kuvvetleri Tiflis’i almış ve Kaheti Hâkimi Alek-
sander yılda 10 yük (bir milyon) akça haraca bağlanmıştı.11 

Safevi Devleti’nin en büyük hükümdarlarından biri olan Şah Abbas, Şah 
Tahmasp’ın torunu ve Şah Muhammed Hüdabende’nin oğlu idi.12 1587 yı-
lında tahta geçen Şah Abbas, kısa sürede devleti toparlayıp içte birliği sağla-
mış ve ordusunu güçlendirerek kaybedilen topraklarını geri kazanmaya ha-
zır hale gelmişti. Tabii bu durumda batı sınırında Şah’ın tam hâkimiyet 
kurmak istediği iki bölge Azerbaycan ve Gürcistan idi. Fakat iki bölge de 
1590 İstanbul Antlaşması’na göre Osmanlı toprağı idi.13 İçerde Kızılbaş 
ümera ve doğuda Özbeklerle başarılı bir mücadele verdikten sonra ordusu-
nu iyice güçlendiren Şah Abbas, kaybettiği toprakları geri almak amacıyla 
fırsat kollamaya başlamıştı. Azerbaycan’daki Osmanlı askerinin çıkardığı 
bazı huzursuzlar Şah’a beklediği ortamı hazırlamış ve müdahale zamanının 
geldiğini anlayan kurnaz Safevi hükümdarı Şah Abbas, 1603 tarihinde Teb-
riz’i fethederek yeni bir Osmanlı-Safevi mücadelesi başlatmıştır. 

1603 yılında başlayan Safevi-Osmanlı mücadelesi nedeniyle Şah Ab-
bas, Gürcü krallıklarından yardım talep etmişti. Kartli Kralı Simon, baş-
langıçta işi gevşek tutarken sonraları mecbur kalarak oğlu Giorgi ile bu 
çağrıya olumlu cevap vermiş, yardım talebi karşısında istemeyerek de olsa 
Safevi taarruzundan korkan Kaheti Kralı Aleksander ise Şah Abbas’a bir-
çok hediye, Gürcü cariye ve köle ile üzerinde “Şah Abbas-ı Safevi” yazan 
altından bir tepsi [tabak] göndermiş ve Şah’a Osmanlı Devleti ile olan mü-
cadelesinde yardım sözü vermişti.14 Fakat bu kral, daha sonra Şah’ın emir-
lerine muhalefet edecek ve Şah’a bağlı olan öz oğlu tarafından -Safevi deste-
ğiyle tahta geçmek amacıyla- aşağıda anlatacağımız üzere öldürülecektir. 

Bölgenin tamamını kapsayan siyasi bir hâkimiyetin bulunmadığı Gür-
cistan, başlıca İmareti (İmereti), Kartli ve Kaheti krallıklarından müteşek-
kil idi. Kartli krallarının bağımsız hareketleri ile Kaheti hükümdarlarının 
duruma göre Rusya veya Osmanlı’ya meyilli davranmaları Safevi hüküm-
darı Şah Abbas’ı oldukça rahatsız ediyordu. Bu sebeple Moskova Çar’ı Bo-
                                                           
10 Remzi Kılıç, XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı-İran Siyasî Antlaşmaları, Tez Yayınları, s. 
77, İstanbul, 2001. 
11 M. Fahrettin Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Elleri’ni Fethi (1451-1590), Sevinç Matbaası, 
s. 364, Ankara, 1976. 
12 Faruk Sümer, “Safevi Tarihî İle İlgili İncelemeler: I. ve II. Abbas Devirleri”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 69, s. 11, Ekim 1990. 
13 H.M. Karamanlı, a.g.e., s. 314. 
14 Rıza Pâzuki, Târih-i İran: Ez Moğol Tâ Afşâriyye, Şirket-i Çaphâne-i Ferheng, s. 326, 327, 
350, 1317. 
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ris Godunov’a müracaat eden Kaheti hükümdarı II. Aleksandır’ın oğlu 
olan ve İran’da Müslüman olarak büyümüş ve yetişmiş Konstantin’i baba-
sına karşı destekleyerek Aleksandır’ın katlinde rol oynadı (1605).15 Fakat 
Ortodoks Hıristiyan Kaheti halkı, Safevi sarayında Müslüman olarak yetiş-
miş olan Konstantin’i tahtta görmek istemeyince Şah Abbas geri adım attı 
ve Kaheti Kralı olarak Aleksandır’ın torunu Tehmurs (1605-1648) başa 
geçti. Safevi kaynaklarının “Vâli-yi Vilâyet-i Kaht Tehmurs Han” olarak 
kaydettikleri Tehmurs, tahta geçişinin ardından Şah Abbas’ın etkili politi-
kalarını dengelemek için Osmanlı desteğini aramaya koyulmuştur. 

Şah Abbas, saltanatı müddetince Gürcistan tam olarak hakim olmak 
istemiş ve bu amaçla Gürcü krallıklarının iç işlerine müdahale etmişti. 
1606 yılında Osmanlı-Safevi savaşları devam ederken Tiflis’i fetheden 
Şah Abbas, Kartli krallığına Giorgi’nin oğlu Luarsab’ı getirdi.16 Ayrıca 
Kartli’yi hanlık olarak ilan etti. Daha sonra Osmanlılarla yapılan muha-
rebelerde ardı ardına zaferler kazanan Safevi hükümdarını tebrik etmek 
ve itaatlerini sunmak üzere Gürcü emirleri Şah’ın huzuruna gelmişler-
dir. Buna oldukça memnun olan Şah, Gürcü emirlerine ihsanlarda bu-
lundu. Görünüşte Kaheti Hâkimi Tehmurs Han dışında itaatsizlik ede-
cek kimse kalmamıştı. Gürcü emirleri Şah’ın kararlı tutumu karşısında 
boyun eğmiş ve Safevi hâkimiyetine uyum sağlamaya çalışmışlardı. Kur-
naz bir idareci olan Şah Abbas, bazı Gürcü emirleri ve devlet adamlarını 
bölgede karışıklık çıkarmamaları veya çıkma ihtimali olan isyanlarda rol 
oynamamaları için kendisiyle birlikte Safevi sarayına götürmüştü.17 

Şah Abbas, 1612 yılında Osmanlı Devleti ile Nasuh Paşa sulh antlaş-
masını imzalamasına rağmen Gürcistan’da kendi idaresini kabul etme-
yen Kaheti Hâkimi Tehmurs Han gibi bazı yerel hakimleri ve bölgeleri 
itaat altına almak için 24 Ekim 1613 tarihinde ordusuyla İsfahan’dan 
hareketle Gürcistan seferine çıkmıştır.18 Şah Abbas, Gürcistan toprakla-
rına girmeden önce Erdebil’de iken elçisi Taliş Muhammed Bek aracılı ile 
Nasuh Paşa’yı haberdar etmiştir. Şah Abbas’ın ordusuyla Gürcü toprak-
larına girmesi, Tehmurs Han’ı güvenilir adamları aracılığıyla tâbiiyet arz 
edip af talep etmeye sevk etmiştir. Fakat kararlı bir şekilde ilerleyişine 
devam eden Şah Abbas karşısında Tehmurs Han, önce Kartli’ye ardın-
dan da Osmanlı Devleti’ne bağlı olan İmereti (Başıaçuk) Hanı Gorgin’e sı-
ğınmıştır. Tehmurs’un kaçmasının ardından Şah Abbas, Kaheti bölgesi 
hâkimliğine Müslüman olan İsa Han Mirza’yı getirmiştir.19 Olayların ta-
                                                           
15 D.M. Lang, a.g.e., s. 523; David Marshall Lang, a.g.e., s. 12. 
16 Bu II. Luarsab’ın kız kardeşi ile evlenen Şah Abbas, daha sonra bu kızı İran’a götürüp boğdu-
racaktır. Bkz. V. Minorsky, “Tiflis”, İ.A., Milli Eğitim Basımevi, c. 12/1, s. 273, İstanbul, 1974. 
17 D.M. Lang, a.g.e., s. 524. 
18 İskender Bey Türkmen, Târih-i Alem Âra-yi Abbasi, Haz. İrec Afşar, Müessese-i İntişârât-ı 
Emîr Kebîr, s. 869, Tahran, 1387. 
19 İskender Bey Türkmen, a.g.e., s. 870, 873. 
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nığı olan İskender Bey Türkmen, Şah’ın bu Gürcistan seferi sonucunda 
30.000 kişinin esir edildiğini, 40.000 adet inek ve koyun ele geçirildiğini 
ve 30.000 kâfirin İslâm ile şereflendiğini yazmaktadır.20 

Şah Abbas, yukarıda bahsedilen Gürcistan seferi nedeniyle Osmanlı 
Devleti’ni kızdırmıştı. Bu bağlamda Osmanlı Devleti’nin protestosu üzeri-
ne, Gürcistan kilisesinden aldığı murassa tacı ve 200 deve yükü ipeği Os-
manlı devlet ricalinin kızgınlığını gidermek için İstanbul’a göndermiştir.21 

Şah Abbas, 28 Mart 1616 tarihinde Kaheti Hakimi Tehmurs Han’ın 
Müslüman kanı dökmesi üzerine Gürcistan’a bir tedip seferine çıkmış-
tır.22 Kurçi, gulâm ve tüfenkçi sınıflarına ait birliklerin katıldığı bu sefer-
de Safevi ordusu bir hayli tahribatta bulunmuştur. Şah Abbas, aynı za-
manda Kartlili General Giorgi Saakadze’nin ilticasından da yararlanarak 
Gürcistan üzerinde acımasız bir yağma, katliam ve sürgün politikasına 
girişmiştir. Bu bağlamda Kartli Kralı II. Luarsab, bir hileyle Safevi ordu-
gâhına çağrılmış ve az sonra da öldürülmüştür. Kaçıp canını zor kurta-
ran Kaheti Kralı I. Tehmurs’un iki oğlu ise hadım edilip, annesi de işken-
ceyle öldürülmüştür. Ardından Şah’ın gazabı Kaheti üzerine yoğunlaşmış, 
bu bölgedeki şehirler -başta Zagem olmak üzere- yerle bir edilmiş, 60.000 
kişi katledilerek 100.000 kişi de İran’ın çeşitli bölgelerine sürülmüştür. 
Gürcü esirlerin tanesi 1 Abbasî’ye satılır olmuştu. Bu sebeple bugün Gür-
cistan’da Şah Abbas, “uğursuz, lanetli” lakabıyla anılmaktadır.23 

1619 yılında Tehmurs Han, Safeviler karşısında Romanovlar sülalesi-
nin ilk hükümdarı olan Mihail Feodoroviç’e bir sefir gönderip yardım ta-
lep etmiştir. Fakat bunu Şah Abbas’ın haber alarak Ruslar ile ilişkilerini 
kesmek istemesi sonucunda Çar, iki taraf arasında güven tazelemek için 
Prens Mikhail Vorotinsky’yi Safevi sarayına göndermiştir. Böylece Gür-
cülerin Şah Abbas’ın gazabından korunmak için sığınmak zorunda kal-
dıkları Rusya, herhangi bir teşebbüste bulunmamıştır. 

1623 yılında Şah Abbas, başarılı komutanı Sipehsalar-ı İran Kurçakay 
Han’ı Gürcistan’a göndererek Osmanlı Devleti ile olan mücadelesinde yar-
dım talep etti. Amacı Osmanlıların elinde olan Batı Gürcistan’a almak idi. 
Fakat Kurçakay Han’ın 10.000 kişilik Kaheti ordusuna sorumsuzca dav-
ranması bölgede isyana sebep oldu. Kurçakay Han’ın uygulamalarına tep-
ki olarak Şah Abbas’a iltica edip Müslüman olmuş Giorgi Saakadze24, yak-
laşık 10.000 kişi toplayarak Safevileri uzun süre oyalayacak bir isyan çı-
karttı.25 Bu isyanla mücadele etmek için Karabağ Beylerbeyi Muhammed 
                                                           
20 İskender Bey Türkmen, a.g.e., s. 875. 
21 Mehmet Saray, Türk-İran İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi, s. 53, Ankara, 2006. 
22 İskender Bey Türkmen, a.g.e., s. 897. 
23 D.M. Lang, a.g.e., s. 523. 
24 Safevi kaynaklarında “Murav Bik Gürci” şeklinde geçmektedir. 
25 V. Minorsky, a.g.e., s. 273. 
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Kulu Han-ı Ziyadoğlu, Peyker Han-ı İgirmidört ve Şirvan Hakimi Yusuf 
Han gönderildi ise de iki kıymetli Safevi komutanı Kurçakay Han ve Yusuf 
Han katledilmiş ayrıca Kızılbaş askerine ait ne varsa Gürcülerin eline geç-
miştir. Murav Bik, daha sonra Karabağ’a yönelmiş, Gence’yi talan ederek 
burada meskûn Kaçar oymaklarının mallarını yağmalayıp çok sayıda kişi-
yi esir almıştır. Ardından katlettiği Kızılbaş ahalinin başlarını ve ele geçir-
diği ganimetten bazı hediyeleri Diyarbakır’da bulunan Osmanlı serdarına 
göndermiştir.26 İsyanın bu şekilde büyümesi Tehmurs Han’ı da cesaretlen-
dirmiş ve o da Murav Bik’e katılarak müştereken isyana katılmayan Kartli 
Hakimi II. Simon’un ikametgâhı Tiflis’i almayı tasarlamışlardır. 

Yukarıdaki gelişmeler üzerine Gürcistan’daki isyanı bastırıp, bölgede 
kesin bir hakimiyet kurmak isteyen Şah Abbas, Kurçibaşı İsa Han’ı Kızıl-
baş ordusunun serdarı olarak Gürcü isyanını bastırmakla görevlendir-
miş, ayrıca katledilen Yusuf Han’ın yerine Çerkez Kazak Han’ı Şirvan 
Hakimi olarak atamıştır. Yine Çukursad Beylerbeyi Emirgûne Han ile 
Azerbaycan Beylerbeyi Şahbende Han’a fermanlar gönderilerek Gürcü is-
yanının bastırılmasına her türlü yardımı sağlamaları istenmiştir. 30 Ha-
ziran 1625 tarihinde Tiflis yakınlarında karşı karşıya gelen Kızılbaş or-
dusu ile âsi Gürcü ordusu arasındaki savaşta Murav Bik ve Tehmurs 
Han’ın kuvvetlerinden oluşan Gürcü ordusu hezimete uğramıştır. Bu he-
zimetten bir süre sonra Murav Bik’in Osmanlı Devleti’ne iltica etmesi 
üzerine zayıf düştüğünü anlayan Tehmurs Han, Şah Abbas’a mektup ya-
zarak itaat arz etmiştir.27 

Şah Abbas, Haziran/Temmuz 1628 tarihinde Osmanlı Devleti’ne iltica 
eden Murav Bik’in Hüsrev Paşa ile İran sınırına doğru hareket ettiğini 
haber alınca Gürcistan meselesini kesin olarak halletmek amacıyla biz-
zat ordusuyla Mazenderan’dan bölgeye doğru yola koyulmuştur.28 Fakat 
Kazvin’de hastalanınca Gürcü seferi sekteye uğramıştır. Zaten bir süre 
sonra 19 Ocak 1629 tarihinde Şah Abbas vefat edecektir. 

Şah Abbas, saltanatı boyunca gerçekleştirdiği askerî seferler netice-
sinde Kartli ve Kaheti’yi işgal ettiyse de Batı Gürcistan sahillerine ve Ka-
radeniz’e ulaşamamıştır. 

Gürcistan, Şah Abbas devrinde Safevi taarruzlarından önemli ölçüde 
etkilenmiştir. Safevi ve Kaçar kronikleri Şah Abbas’ın Gürcistan seferle-
rini ayrıntılı olarak tasvir etmektedirler. 1614 yılında Şah Abbas, Kaheti-
ya’yı istila etmiş, Kaht vilayetini harap edip halkının çoğunu öldürmüş, 
kiliseleri camiye çevirtmiş, bütün doğu Gürcistan’ı tahrip etmiş ve bu 
bölgeden 150.000 Gürcü, güney İran’a tehcir olunmuştu.29 Ayrıca isyan 
eden Gürcü taifelerinin serdarlarının başlarını kestirmiş ve 4000 Gürcü’-
                                                           
26 İskender Bey Türkmen, a.g.e., s. 1024-1025, 1026. 
27 İskender Bey Türkmen, a.g.e., s. 1026, 1028, 1062. 
28 İskender Bey Türkmen, a.g.e., s. 1072. 
29 Mirza Bala, a.g.e., s. 842. 
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yü esir etmişti.30 Aldığı Gürcü kız ve erkek esirleri komutanları arasında 
taksim eden Şah Abbas, Gürcü Kralı’nı kontrol altında tutmak için bir 
miktar Safevi askerini Tiflis’te bırakmıştı. Yine 1616 yılında çok sayıda 
Gürcü esir İran’a getirtilmişti.31  

1617 tarihinde ise İsa Han Kurçibaşı komutasındaki Safevi ordusu, 
bölgede tahribatlarda bulunmuş, 10.000 kişilik bir Gürcü esir topluluğu 
Şah Abbas’ın emriyle Mazenderan’a gönderilmiş ve orada Ferahabad ile 
Eşref havalisinde kendilerine yer verilmişti.32 İran şahı I. Abbas, Doğu 
Gürcistan’daki direnişi kırmak için Kartli bölgesinin nüfusunun büyük 
bölümünü İran’a sürmüş ve bu nüfusun yerlerine Türkmen nüfusunu 
yerleştirmişti. 

Gürcistan seferleri sonucunda, Şirvan ve Karabağ ahalisi, bir miktar 
Yahudi ile Ermeni ve bir kısım Gürcü esiri, Horasan, Mazenderan ve Gi-
lan’a göç ettirilmişti. Böylece Gürcistan bu bölgedeki nüfusunun yarıdan 
çoğunu kaybetti. Birçok şehir harabe haline geldi. 60.000 nüfusu ihtiva 
eden Tiflis’te ancak 20.000 kişi kalmıştı. Ziraat ve bilhassa ipekçilik ta-
mamıyla sönmüş, ticaret durmuş ve İranlıların ağır vergileri altında ahali 
sefil bir hale gelmişti.33 Şah Abbas’ın Gürcistan seferleri bölge hayvancı-
lığını da etkiledi. Zira Şah, seferleri sonucunda çok sayıda esirin yanında 
40.000 inek ve koyun ele geçirmişti.34 Rıza Kulu Han’ın, Şah Abbas’ın 
Tehmurs Han’ı tedip için çıktığı Gürcü seferinin sonucunda 70.000 Gür-
cü’yü öldürüp, 130.000 Gürcü’yü de esir ettiğini söylemesi35, rakamların 
abartılı görünmesine rağmen bölgeyi nasıl tahrip ettiğinin kanıtıdır. Fa-
kat Şah Abbas’ın Gürcüler üzerinde uyguladığı bu sert tutum onun ölü-
münden sonra tekrar ayaklanmalarını önleyememiştir. 

Şah Abbas, devlette egemen olan Türk emirlerinin nüfusunu kırmak 
için Osmanlı Kapıkulu Ocakları’nı örnek alarak bir ocak kurmuştur. Bu 
teşkilatta Kafkas menşeli çoğu Hıristiyan aile çocukları Şii terbiyesi ile 
yetiştirilip, Şah’a bağlı hale getiriliyorlardı. Sayıları 12.000’i bulan kapı-
kulu askerleri arasında Çerkez ve Ermeni asıllıların yanında Gürcü asıl-
lılar da bulunmaktaydı.36 Örneğin Şah’ın yeni oluşturduğu bu birliğin ilk 
Kular Ağası Gürcü asıllı Allahverdi Han idi. Bu şahıs, Şah Abbas zama-
nının en güçlü Kullar Ağalarından biriydi ve 18 yıl bu görevi yürütmüş-
tü. Ayrıca bir ara 1598 yılında tüm İran ordularının başına getirilmiş ve 
                                                           
30 Ebu’l-Hasan Kazvinî, Fevâidü’s-Safeviyye, Müessese-i Mütâlaât ve Tahkikât-ı Ferhengi, 
s. 44, Tahran, 1367. 
31 Roger M. Savory, “The Safavid Administrative System”, The Cambridge History Of Iran, 
Cambridge University Press, c. 6, s. 365, Cambridge, 1986. 
32 İbrahim Fâikî, Azerbaycan Mesîr-i Tarih-i İran, Tebriz, İntişarât-ı Yâran, C. II, s. 805, 1375; 
Rıza Kulu Han, Târih-i Ravzatü’s-Safâ-yı Nâsırî, İntişârât-ı Esâtir, c. 12, s. 6851, Tahran, 1380. 
33 Mirza Bala, a.g.e., s. 842. 
34 İskender Bey Türkmen, a.g.e., s. 875. 
35 Rıza Kulu Han, a.g.e., s. 6845. 
36 Faruk Sümer, “Abbas I”, DİA, c. 1, s. 18, İstanbul, 1988. 
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bu sayede gücü en üst seviyeye ulaşmıştı.37 Önemli başarılar elde edip, 
yararlılıklar gösterince kendisine Şah tarafından “Sultan” unvanı veril-
mişti. Hatta 1613 yılında vefat edince babasının hizmetleri göz önüne 
alınarak oğlu İmam Kulu Han, gelirleri yüksek olan Fars eyaletinin Hâki-
mi olarak atanmıştı. Gürcü tarihi üzerinde uzmanlaşmış İngiliz bilim ada-
mı D.M. Lang, Şah Abbas devrinde İran’a gelen misyoner ve seyyahların 
raporlarına dayanarak, Ermeniler nasıl ticarette kabiliyetli ise Gürcülerin 
de askerlikte maharetli olduğunu ve Şah’ın da 25.000 kişilik Gürcü asıllı 
atlı askerinin bulunduğunu söylemektedir.38 Oruç Bey Bayat da Şah Ab-
bas’ın korumalarının Gürcü asıllı devşirmelerden oluştuğunu söylemekte-
dir.39 Şah Abbas devrinde idari görevlerde de çalışan Gürcü asıllı kişiler 
vardı. Örneğin İmam Kulu Han Fars Hakimi idi. Yine Şah Abbas’ın son yıl-
larında İsfahan Darugalığı görevi Gürcü şehzadelerine verilmeye başlan-
mıştı. Bu bağlamda 1620 yılında bu göreve Gürcü Hüsrev Mirza getiril-
mişti.40 Minorsky, Safevi sarayında özellikle de Harem dairesinde Gürcü 
asıllı Harem Ağalarının görev yaptığını belirtmektedir.41 Netice olarak Şah 
Abbas devrinde çeşitli saray ve devlet kademelerinde (harem ağası, komu-
tan, vali, daruga v.s.) görev yapan pek çok Gürcü menşeli kişi vardı. 

Sonuç 

Derebeylik usulünün son derece inkişaf etmiş olduğu ve stratejik açı-
dan çok önemli bir konumda yer alan Gürcistan coğrafyası, tarih boyunca 
çeşitli kavim ve devletlerin taarruzlarına uğramıştır. Gürcü krallıklarının 
dahili birliği sağlayamamaları sonucunda harici kuvvetlerin (Osmanlı, 
Rusya, İran) müdahaleleri aranır olmuştur. Bu bağlamda Gürcistan tarihi, 
XV. asrın ortalarından XIX. asrın başlarına kadar süren 350 yıla yakın bir 
dönemde Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti’nin tarihleri ile iç içe cereyan et-
miştir. Bu münasebetle Gürcistan, Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti’nin 
Kafkasya mücadelesinde bir nevi harp sahası durumuna düşmüştür. Dola-
yısıyla bu durum Gürcistan coğrafyasının manen ve maddeten yıpranması-
na sebep olmuştur. Safevi-Osmanlı mücadelesinin ve Gürcistan’a yapılan 
Safevi taarruzlarının en şiddetli safhasını Şah Abbas devri teşkil etmiştir. 

İçte birliği sağlayıp, ordusunu güçlendiren Şah Abbas, bölgenin feo-
dal yapısından ve Gürcülerin kendi ararlındaki hâkimiyet mücadelelerin-
den faydalanarak Gürcistan’da tam bir hâkimiyet kurmak emelinde idi. 
Çünkü Gürcistan siyasi ve ticari açıdan çok önemli bir konumda olup, 
                                                           
37 Roger Savory, İran Asr-ı Safevi (Iran Under The Safavids), İngilizceden Farsçaya Çev: 
Kambiz Azizi, Neşr-i Merkez, s. 79, Tahran, 1374. 
38 D.M. Lang, a.g.e., s. 525. 
39 Oruç Bey Bayat, Don Juan Of Persia: A Shi‘ah Catholic (1560-1604), Çev: G. Le Strange, 
Great Britain, s. 209, 1926. 
40 İskender Bey Türkmen, a.g.e., s. 1057. 
41 V. Minorsky, Tadhkirat al-Mulûk, s. 113, London, 1943. 
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bu bölgenin Rusya ve Osmanlılar tarafından zaptı Safevi Devleti için de 
zararlı sonuçlar doğurabilirdi. Bu sebeple Gürcistan’daki Osmanlı kuv-
vetlerini mağlup ederek ülkenin doğu kısmını (Kaheti ve Tiflis) işgal et-
miştir. Gürcü halkının mukavemetine ve Osmanlılarla işbirliğine kızan 
Şah Abbas, ülkede büyük katliam ve tahribat yapmıştır. Fakat özgürlük-
lerine düşkün ve koyu Ortodoks Hıristiyan olan Gürcüler, Şah Abbas’ın 
oldukça sert uygulamalarına rağmen fırsat buldukça ayaklanmışlar ve 
Safevi hâkimiyetini kabule yanaşmamışlardır. Şah Abbas’ın sert uygula-
maları da ancak Safevilere olan nefreti artırmaya yaramıştır. 
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