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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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AMAÇ: ADAM SMITH’İ ANLAMAK; 
ARAÇ: FAİZ KAVRAMI VE OSMANLI ÖRNEĞİ* 

Arş. Gör. Dr. Aslıhan NAKİBOĞLU** - Hakan GÜNEŞ*** 

Öz 

İktisat’ın bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasında, 1776 yılında yayın-

lanan Adam Smith’in ünlü eseri ‘Ulusların Zenginliği’ önemli bir yer tut-

maktadır. Bu eserde, modern iktisat yazınında yer alan birçok kavrama 

ilişkin tanımlara ulaşmak mümkün olmaktadır. Ulusların Zenginliği’nde 

yer alan ve açıklanmaya çalışılan kavramlardan biri de faizdir. Adam 

Smith Ulusların Zenginliği’nde bir yandan faiz kavramını geliştirirken, bir 

yandan da, hem İngiltere ve hem de diğer ülkelerde geçerli olan faiz oran-

ları üzerinde durmuştur. Ancak Smith’in bahsettiği ülkeler arasında Os-

manlı İmparatorluğu bulunmamaktadır. Bu makalede Smith’in Ulusların 

Zenginliği’nde geliştirdiği “faiz” kavramı ele alınmış ve daha sonra da Os-

manlı ekonomisinde geçerli “faiz oranları” ile bir karşılaştırma yapılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Adam Smith, Faiz Oranları, Osmanlı İmparatorluğu. 

Abstract 

Aim: Understanding Adam Smith; 

Tool: Interest Rate and Ottoman Case 

Adam Smith’s remarkable work, “The Wealth of Nations” is being con-

sidered to be the foundation of economy as a scientific discipline since its 

first publishing in 1776. This very book makes possible to reach many 

definitions relating to the conceptions in the literature of modern econo-

mics. One of the concepts that has been sought to be explained in “The 
                                                           
* Bu makalenin her aşamasında, değerli vakitlerini ayırarak rehberliğini bizden esirgeme-
yen, hocamız, Prof. Dr. H. Neşe Erim’e teşekkürü bir borç biliriz. 
** Niğde Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü. 
*** Doktora Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, hakan.gunes@kocaeli.edu.tr 
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Wealth of Nations” is; interest. While Adam Smith was developing the con-

ceptual texture of interest in his book, he also focused on the effective inte-

rest rates of both England and some other countries. However, Ottoman 

Empire was not taken into consideration amond these countries by Smith. 

This study aims to discuss, the conceptualisation of “interest” in Smith’s 

work and then, to compare the effective interest rates of Ottoman economy. 

Key words: Adam Smith, Interest Rate, Ottoman Empire. 

1. Giriş 

Faiz, insanlık tarihi süresince iktisadi faaliyetlerin görüldüğü her dö-
nemde tartışılan önemli bir kavram olmuş, toplumsal ve bireysel açıdan 
yaratmış olduğu problemler yüzünden sosyal bilimlerin felsefe ve din gibi 
diğer dalları açısından da ele alınmıştır. Ekonomik bir işlem olan faiz, 
genellikle insanların kredi ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. İslam 
toplumlarında işlemin yapısı yüzünden, karşılıksız ve haksız bir kazanç 
olarak tanımlanırken, Avrupalılar ise ekonomik etkinliği arttıracağı yö-
nünde ürettikleri iktisat teorileriyle faizin gerekliliği üzerinde durmuşlar-
dır. 

Adam Smith 1776’da yayınladığı Ulusların Zenginliği’nde faiz kavra-
mını tanımlamış ve bu kavramı belli açılardan değerlendirmeye almıştır. 
Smith, faiz ve faiz oranlarına ilişkin görüşlerini, daha çok İngiltere ve di-
ğer Avrupa ülkelerinde geçerli olan faiz oranlarını dikkate alarak oluş-
turmuştur. Fakat bahsettiği ülkeler içinde Osmanlı İmparatorluğu yer 
almamıştır. Bu makalede Adam Smith’in faiz kavramı ele alınarak; faiz 
karşılığı borç alınan sermayenin kullanımına ilişkin öne sürdüğü görüş-
lerle, o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda geçerli olan durum karşı-
laştırılarak bir değerlendirme yapılacaktır. Makalemizde ilk olarak, Orto-
doks iktisat düşüncesi dâhilinde geliştirilen faiz teorileri ele alınacaktır. 
Sonra, Adam Smith’e göre faiz kavramı ve borç alınan sermayenin kulla-
nımına ilişkin görüşlerine yer verilecektir. Son olarak da, Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nda faiz kavramı ve oranı ile ilgili karşılaştırmalı bir değerlen-
dirme yapılacaktır. 

2. İktisat Teorisinde Faiz Kavramına İlişkin Gelişmeler 

Günümüzde iktisadi birimler tarafından en çok izlenen ekonomik 
göstergelerden biri de faiz veya faiz oranlarıdır. Faiz oranlarındaki değiş-
meler, günlük yaşantımızı yakından ilgilendirdiği gibi ekonomik ve finan-
sal istikrarı da doğrudan etkilemektedir. Ekonomik bir kavram olan faiz, 
genellikle borçlanmanın bedeli, maliyeti veya fiyatı olarak ifade edilir. Fa-
iz oranı ise, bu bedelin anaparanın yüzdesi şeklinde ifade edilmesidir. 

İktisat teorisinde, faiz oranlarının nasıl belirlendiğini analiz etmeye 
çalışan iki yaklaşım öne çıkmaktadır. Klasik ödünç verilebilir fonlar teo-
risi, tahvil arz ve talebini kullanarak denge faiz oranlarını belirlerken, 
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Jonh Maynard Keynes tarafından geliştirilen ve likidite tercihi olarak bi-
linen teorisi ise denge faiz oranlarını para arzı ve talebi açısından belir-
ler. İki farklı teori gibi görünmelerine rağmen, likidite tercihi teorisi, 
ödünç verilebilir fonlar teorisiyle yakından ilgilidir.1 

Klasik iktisatçılar, faizi tüketimden vazgeçmenin veya birikimin reel 
karşılığı olarak görmektedir. Klasik modelde tasarruflar, sermaye piyasa-
sında ödünç verilebilir fon arzını, sermaye mallarına yapılan yatırım har-
camaları ise ödünç verilebilir fon talebini ifade etmektedir. Hane halkı 
tasarrufları, faiz oranlarına pozitif yönde tepki verdiği için hane halkı tü-
ketimiyle faiz oranları arasındaki ilişki negatif yönlüdür. Yine ödünç ve-
rilebilir fon talebini ifade eden yatırım harcamaları, faiz oranıyla negatif 
yönde ilişkilidir. Çünkü faiz oranları yükseldiğinde, sermaye mallarını 
satın almada kullanılan fonları elde etmenin açık (ve örtük) maliyeti da-
ha yüksek olmaktadır. Klasik modelde, yatırım ve tasarruf arasındaki iliş-
ki reel faiz oranını belirlemekte; faiz oranındaki değişmeler ise ödünç veri-
lebilir fonlar arzı ve talebi arasındaki dengeyi sürdüren güç olmaktadır.2 

Irving Fisher, 1907 yılında yayımlanan “The Theory of Interest” adlı 
eserinde, faizin maliyetini ve nasıl belirlendiğini anlamanın en iyi yolu-
nun, faizi tasarruf veya sermaye ile ilgili olarak değil de gelir ile ilgili ola-
rak düşünmek olduğunu ifade etmiştir. Fisher’e göre faiz, bireylerin gele-
cekteki belli bir geliri bugün elde edebilmek için ödemeye razı oldukları 
fiyattır ve bu faiz, sermayenin geliri olmayıp, her türlü gelirin zaman 
içindeki akımından kaynaklanan bir gelirdir. Fisher, faiz oranının hem 
yatırımların getiri oranı hem de bireyin zaman tercihi tarafından belirle-
neceğini ifade etmiştir.3 Ayrıca Fisher, nominal ve reel faiz oranı ayrımı-
na dikkat çekerek parasal genişleme sonrası nominal faiz oranlarının da 
artacağını “Fisher Etkisi” olarak da bilinen etki ile göstermiştir.4 Nominal 
faiz oranından enflasyon oranını çıkardığımızda reel faiz oranına eşitle-
necektir. Reel faiz oranları tasarruf ve yatırım faktörlerince belirlenirken; 
nominal faiz oranları, hem reel faiz oranlarından hem de enflasyon oranın-
da meydana gelecek etkilere göre değişecektir. Parasal genişleme sonucu 
enflasyon oranları artarken, nominal faiz oranları da yükselecektir.5 

Knut Wicksell ise Klasik teoride sermayenin verimi olarak ifade edilen 
“tabii faiz haddi” ile ticari bankaların borç verme haddi olan “piyasa faiz 
haddi” arasındaki ayırım üzerinde durmuştur.6 Wicksell, 1899’da yayım-
                                                           
1 Frederic S. Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Market, 3rd Ed., Har-
per Collins Publishers, s. 118, New York, 1992. 
2 Brian Snowdon ve Howard R. Vane, Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and 
Current State, Published by Edward Elgar Publishing Limited, U.K., s. 47-48, 2005. 
3 Vural F. Savaş, İktisadın Tarihi, Liberal Düşünce Topluluğu Yayınları 10, Avcıol Basım-Ya-
yın, s. 719-720, İstanbul, 1997. 
4 Mishkin, a.g.e., s. 114. 
5 Snowdon and Vane, a.g.e., s. 54. 
6 Gülten Kazgan, İktisadi Düşünce, 10. Basım, Remzi Kitapevi, s. 161-162, İstanbul, 2002. 
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lanan “Interest and Prices” adlı eserinde, doğal faiz ile piyasa faizi arasın-
da bir fark olması durumunda, ekonomi de talep genişlemesi (daralması) 
gibi bir dizi kümülatif değişiklikler baş gösterebileceğini ifade etmiştir. 
Bu durumda eğer parasal otorite, doğal faiz oranı ile piyasa faiz oranı 
arasında bir fark oluşmasını engellerse, kümülatif büyümeyi (daralmayı) 
önlemiş ve istikrarlı bir fiyat düzeyine ulaşmayı sağlamış olur.7 Aslında 
Wicksell’in katkısı, para miktarı, faiz oranı ve genel fiyat düzeyi arasın-
daki ilişkiyi göstermiş olmasıdır. Buna göre, para miktarındaki değişme-
ler genel fiyat düzeyini doğrudan harcama yoluyla etkilemez; para mikta-
rı değişmeleri piyasa faiz haddini, bu da, toplam talebi değiştirmek yo-
luyla fiyatlar genel düzeyini etkiler.8 Böylece Wicksell, Klasik reel faiz 
analizine parasal unsurları katarak Keynesyen faiz teorisine geçişi hazır-
lamıştır. 

Keynes, 1936 yılında yayımlanan Genel Teoride, Klasik teorinin faiz 
oranlarının sermayenin verimi ve tasarruf güçleri tarafından belirlendiği 
fikrini reddetmiştir. Keynes’e göre faiz oranları, tamamen parasal bir ol-
gudur ve para arzı ve para talebi tarafından belirlenir. Para talebi kısmı-
nı likidite tercihi belirlerken, para arzı kısmını ise parasal otorite belirler. 
Para arz ve talebinin eşitlendiği noktada denge faiz oranı teşekkül eder. 
Böylece Keynes, faizi, cari tüketimden vazgeçmenin karşılığı olarak gören 
Klasik tarzı reddetmiştir. Ona göre faiz, belirli bir dönemde likiditeye ay-
rılan paranın veya yastık altı yapılmayan paranın karşılığıdır.9 Ayrıca iş-
lem saikiyle elde tutulan para talebine, Keynes, ihtiyat ve spekülatif sai-
kini de eklemiş ve bu güdülerin faiz oranlarına karşı duyarlı olduğunu 
söylemiştir. 

İki farklı teori gibi görünmelerine rağmen, likidite tercihi teorisinin, 
ödünç verilebilir fonlar teorisiyle yakından ilgili olmasının nedeni şu 
şekilde açıklanabilmektedir. Keynes, ekonomik birimlerin portföylerini 
para veya tahvil şeklinde tuttuklarını varsaymaktadır. O halde elde tu-
tulan servet, her zaman arz edilen servete eşit olacaktır. Keynes’e göre, 
para piyasasında faiz oranları dengelendiğinde para arzı, para talebine 
eşit olacak, bu durumda otomatik olarak tahvil piyasasında da tahvil 
talep ve arz dengesi oluşacaktır. Tahvil arz ve talebi bir ekonomi de 
ödünç verme ve ödünç alma arzusunu ifade ettiği için tahvil arz ve ta-
lep eşitliği aynı zamanda ödünç verilebilir fon arzı, ödünç verilebilir fon 
talebine eşit olacaktır. Bu durumda para arzını para talebine eşitleyen 
faiz oranı, aynı zamanda tahvil arzını tahvil talebine eşitleyen faiz ora-
nıdır.10 
                                                           
7 Savaş, a.g.e., s. 712-713. 
8 Kazgan, a.g.e., s. 161. 
9 Snowdon and Vane, a.g.e., s. 62. 
10 Mishkin, a.g.e., s. 118. 
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1937 yılında yayınladığı “Mr. Keynes and The Classics: A Suggested 
Interpretation” başlıklı makalede Hicks, Keynesin faiz teorisini, Klasik 
faiz teoriyle bağdaştırarak yeni bir teori ileri sürmüştür. Hansen’de ben-
zer bir açıklama yaparak, faiz haddini belirleyen değişkenleri; tasarruf 
fonksiyonu, yatırım talebi fonksiyonu, likidite tercihi fonksiyonu ve para 
miktarı olarak sıralamıştır. Böylece bu dört değişken sayesinde IS ve LM 
eğrileri çizilerek, onların kesişme noktalarında faiz haddi belirlenebil-
mektedir. Böylece Klasik faiz teorisinden tasarruf ve yatırım talebi fonk-
siyonları; Keynes’in faiz teorisinden ise likidite tercihi fonksiyonunu ve 
para arzı denklemi alınarak IS-LM diye ifade edilen eğriler oluşmuştur. 
Faiz haddi, IS yatırım-tasarruf eğrisi ile LM ise para arz ve talebi eğrisi-
nin kesiştiği noktada teşekkül etmektedir. 

Yukarıda ele alınan teorik yaklaşımlarda faiz oranının belirlenmesine 
ilişkin analizlerin tek bir faiz oranına ilişkin yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Ancak günümüzde para ve sermaye piyasalarında finansal türevlerin ço-
ğalmasıyla birlikte çok sayıda faiz oranı bulunmakta ve her finansal tü-
reve ilişkin faiz oranı da farklı olmaktadır. Finansal varlıklar arasındaki 
söz konusu faiz oranı farklılığı ise, önemli ölçüde finansal varlığın risk 
yapısı ve vade yapısından kaynaklanmaktadır. 

3. Adam Smith’e Göre Faiz Kavramı ve Sermayenin Rasyonel Kullanımı 

Adam Smith ünlü eseri “Ulusların Zenginliği”nde faizi, borç veri-
len sermayenin karşılığı, paranın kullanımının bir karşılığı ve borç 
verenin üstlendiği risk primi olarak tanımlamış;11 faiz ve faiz karşılı-
ğı borç alınan sermayeye ilişkin öne çıkan üç değerlendirme yapmış-
tır. 

İlki, faiz karşılığı borç alınan sermayenin rasyonel kullanılıp kullanıl-
maması ile ilgilidir. Smith’e göre faiz karşılığı borç alınan sermaye, sa-
vurganlığın göstergesi olarak tüketimde değil de üretken alanlarda kulla-
nılmalıdır. Eğer borçlu en çok tercih edilen ve akılcı yol olarak faiz karşı-
lığı borç alınan sermayeyi üretken alanlarda kullanırsa, hem kâr elde 
eder hem de üretiminden elde ettiği kârdan, belirli bir büyüklükteki kıs-
mını faiz olarak sermaye sahibine öder. Diğeri ise savurganlığın bir gös-
tergesi olarak sermayenin tüketimde kullanılmasıdır. Eğer faiz karşılığı 
borç alınan sermaye tüketimde kullanılırsa, hem alacaklı hem de savur-
ganca davranan borçlu zarardadır. Genellikle borçlu faizi ödeyemez veya 
tefecilik belasıyla yüz yüze kalırken, alacaklı da faiz gelirinden, sermaye-
sinden veya her ikisinden mahrum kalabilir.12 Faiz, borç alınan serma-
yenin üretken alanlarda kullanılması sonucu elde edilen kârın belirli bir 
kısmını temsil etmektedir. 
                                                           
11 Adam Smith, Ulusların Zenginliği 177, (Çev: Metin Saltoğlu), Cilt I, Palme Yayınevi, s. 87, 
303-305, Ankara, 2006. 
12 Smith, a.g.e., s. 303. 
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Smith, faizin, paranın miktarı tarafından değil daha çok para cinsin-
den borç alınıp verilen sermaye tarafından belirleneceğini ileri sürmüş-
tür. Smith’e göre borçlunun istediği asıl şey paranın miktarı değil, para-
nın değeridir. Paranın değeri ise onun satın alma gücünün ifadesi olan 
mallardır. Bu nedenle faiz karşılığı borç verilen sermaye miktarı, para 
miktarı tarafından değil sahibinin kendi başına istihdam etmek zahmeti-
ne katlanmadığı sermayenin değeri tarafından belirlenir. Sermaye mikta-
rı arttıkça faiz karşılığı borç verilecek oranı da artar. Ancak sermaye kul-
lanımının artmasıyla üretken emeğe olan talep artacağından geçimlilik 
ücretler de artar, bu durumda sermayenin kârı azalır. Dolayısıyla kârın 
belirli bir kısmından ödenen faizde azalır.13 

İspanya’nın Batı Hint Adalarının keşfinden önce Avrupa’da faiz oran-
ları yaklaşık %10 iken, bu keşiften sonra faiz oranları %4-5 düzeyine 
düşmüştür. Bu düşüşün tek nedeni, dolaşımdaki malların miktarı aynı 
kalırken altın-gümüş gibi metallerin miktarının artmasıdır. Ancak her 
çeşit malın nominal değeri artabilir ancak reel değeri aynı kalır. Üretken 
emeğin geçimliliğine ayrılan mal miktarı artmadıkça, değerli madenlerin 
miktarının artmasının bir anlamı olmayacaktır. Diğer yandan değerli 
madenler sabit kalsa da bunlar aracılığıyla dolaşımda tutulan malların 
miktarının artması halinde, bunlarla daha fazla üretken emek talep edi-
leceği için emeğin talebi ve ona ödenen ücret artacak, rekabetçi ortamda 
kârlar eskiye göre azalacağından faize ödenen payda azalacaktır.14 
Smith, faiz oranlarındaki azalmanın nedenini, sadece miktarı artan şe-
yin fiyatının azalmasını sağlayan nedenlere değil, daha çok kârların azal-
masına bağlamıştır. 

İkincisi, borç alınan sermayenin karşılığı olan faiz, tefeciliği önlemek 
için yasaklanmamalı ve yasal bir faiz oranı belirlenmelidir. 18. yüzyılda 
bazı ülkelerde tefeciliği önlemek için faiz yasalarca yasaklanmıştır. 
Smith, bu yasaklamanın tefeciliği önlemek yerine daha da arttırdığını 
belirtmiş ve bu nedenle, faizin serbest olmasını ve yasal bir faiz oranı-
nın belirlenmesini önermiştir.15 Smith’e göre, belirlenecek yasal faiz 
oranı ise en düşük piyasa faiz oranından düşük olmamalıdır. Örneğin, 
Smith, o dönemde devlete %3, sağlam teminatlı kişilere %4-4,5 üze-
rinden borç verilen Büyük Britanya gibi bir ülkede yasal oranın %5 
olarak belirlenmesinin en uygun oran olacağı yönünde görüş bildir-
miştir. 

Tablo 1’de yer alan ve tarafımızca derlenen verilere bakılacak olursa, 
Smith’in bildirdiği görüşün, o dönem Avrupa ülkelerinde geçerli olan faiz 
oranlarına dayandığı anlaşılmaktadır. 
                                                           
13 Smith, a.g.e., s. 305-306. 
14 Smith, a.g.e., s. 306. 
15 Smith, a.g.e., s. 308. 
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Tablo 1. Ulusların Zenginliği’nde İngiltere ve Diğer Ülkelerde 
Geçerli Olan Faiz Oranları 

 
 
Ülkeler/Bölgeler 

 
Yasal Faiz 

Oranı 

Devlet 
Borçları İçin 
Geçerli Faiz 

Oranı 

Özel Kesim 
Borçları İçin 
Geçerli Faiz 

Oranı* 
Büyük Britanya %6 %3 %3,5-4,5 
İskoçya %6 <%6 >%5 
Fransa %5 <%5 >%4,5 
Hollanda  >%3 %2 %3 
Kuzey Amerika-West India %6-8 - %6-8 
Bengal ve Doğu Hindistan - - %40-50 
Kıbrıs - - %48 
Çin - - %12 
Müslüman Ülkeler - - Çok Yüksek** 

Kaynak: Smith, Ulusların Zenginliği, Cilt I., s. 83-86’dan derlenmiştir. 
* Kredi sahibi kişilere uygulanan faiz oranı kastedilmektedir. 
** Montesquieu tarafından açıklanan bilgi aktarılmıştır. 

Borç-alacak ilişkilerinde sözleşmelere uyulması yasalarla zorlanmadı-
ğında tüm borçlular iflasın eşiğine gelmiş ya da kredi sahibi olmayan ki-
şilerle aynı kefeye konabilir. Borç verilen paranın geri alınıp alınamaya-
cağı konusundaki belirsizlik ise, borç vereni, ancak müflislerden istene-
cek kadar yüksek faiz istemeye zorlar. Roma İmparatorluğunun batı ille-
rini işgal eden uluslarda, sözleşmenin yerine getirilip getirilemeyeceği 
çağlar boyunca sözleşmenin taraflarının vicdanına bırakılmıştı. Kralların 
mahkemeleri bunlara çok nadiren karışırlardı. Eski zamanlarda uygula-
nan yüksek faiz oranı belki de bu yüzdendi. Yasalar faizi tümden yasak-
ladığı zaman bile yüksek faizi önleyemez. Çünkü birçok insan borç al-
mak zorundadır ve paranın kullanımının karşılığının yanı sıra yasaları 
ihlal etmenin zorluğu ve tehlikesini karşılamadıkça hiç kimse borç ver-
meyecektir. Montesquieu tarafından açıklanan Müslüman uluslarda fai-
zin çok yüksek oluşu yoksulluklarından değil kısmen bundan kısmen de 
parayı tedarik etmenin güçlüğündendir.16 

Yasal faiz oranı, piyasa faiz oranından düşük olmamalıdır. Yasal faiz 
oranının piyasa faiz oranından daha düşük olması halinde, çok iyi temi-
nat veremeyen ancak yasalara karşı saygılı ve dürüst kişilerin borç bul-
ma şansı ortadan kalkacaktır. Yasal faiz oranın çok yüksek olması duru-
munda ise sermaye, ondan daha çok kâr elde etmek durumunda kalan 
ve daha riskli işlere girişen kişilere gidecektir. Bu durumda ülke serma-
yesinin güvenilir ve ciddi kişilere tahsis edilmesi, yasal oranın piyasa faiz 
                                                           
16 Smith, a.g.e., s. 87-88. 
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oranının biraz üstünde olması ile mümkün olacaktır. Aksi halde ülke 
sermayesi daha riskli işlere girişen veya israf edecek kişilere aktarılmış 
olacaktır. Sonuçta deneyimler göstermiştir ki hiçbir yasa ortalama faiz 
oranını o dönemdeki en düşük piyasa faiz oranının daha aşağısına çeke-
mez. Örneğin, Fransa’da Kralın faiz oranını %5’ten %4’e çekmeye kalkış-
tığı 1766 fermanına rağmen, Fransa’da para, %5 faiz oranı üzerinden 
borç alınıp, verilmeye devam etmiştir.17 

Borçlunun ödemeye razı olduğu faiz, sadece net kâr ile orantılıdır. Mi-
nimum faiz oranı da aynı şekilde makul düzeyde ihtiyatlı bir borç vere-
nin maruz kaldığı istisnai kayıpları telafi etmeye yetecek oranın üstünde 
olmalıdır. Eğer değilse, ya acıma ya da dostluk dürtüsüyle borç veriyor 
demektir. Öyleyse normal net kâr oranının %8-10 olduğu, işlerinde bü-
yük bir bölümünün borç para ile döndüğü bir ülkede bunun yarısının 
faize gitmesi normal karşılanabilir. Sermayenin riskini, onu borç verene 
karşı sigortalamış olan borçlu üstlenmektedir; bu nedenle %4-5, birçok 
iş kolunda, hem bu sigortanın riski üzerinde kâra yeten, hem de serma-
yeyi istihdam etmenin zahmetini telafi etmeye yeten bir orandır.18 

Smith, “paranın kazancının çok olduğu yerde çok şeyin gözden çıkarı-
lacağı, paranın kazancının az olduğu yerde ise az şeyin gözden çıkarılaca-
ğı” şeklindeki genellemeden yola çıkarak herhangi bir ülkedeki faizin ge-
lişiminin, bize, o ülkedeki sermayenin gelişimi hakkında bilgi verebilece-
ğini ifade etmiştir.19 Tablo 2’de yer alan veriler incelendiğinde, Smith, 
özellikle Büyük Britanya ve Hollanda’da da faiz oranlarının diğer ülkele-
re göre daha düşük olmasının nedenini, bu ülkelerin diğerlerine göre da-
ha varsıl ve sermayenin rekabet halinde olmasına, bu rekabetin emek 
talebinin arttırarak, sonuçta kârların azalmasına bağlamıştır. Ancak 
Bengal, Doğu Hindistan ve Müslüman ülkelerde faiz oranlarının çok 
yüksek oluşu, kârların çokluğuyla değil de daha çok tefecilikle açıklan-
mıştır. 

Tablo 2. Ulusların Zenginliği’nde İngiltere ve Diğer Ülkelerde  
Sermayenin Gelişimi 

 

Ülkeler/Bölgeler 

Özel Kesim 

İçin Geçerli 

Faiz Oranı 

Normal Net 

Kâr Oranı* 

Sermayenin Gelişimi** 

Büyük Britanya %3,5-4,5 %7-9 Sermaye birikimi 

var/faiz oranı düşük 

İskoçya >%5 >%10 Sermaye birikimi 

var/faiz oranı düşük 
                                                           
17 Smith, a.g.e., s. 308-309. 
18 Smith, a.g.e., s. 88-89. 
19 Smith, a.g.e., s. 82. 
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Fransa  >%4,5 >%9 Sermaye birikimi 

var/faiz oranı düşük 

Hollanda %3 %6 Sermaye birikimi var 

/faiz oranı düşük 

Kuzey Amerika - 

West India 

%6-8 %12-16 Sermaye birikimi 

var/faiz oranı düşük 

Bengal ve Doğu 

Hindistan 

%40-50 %80-90 Sermaye birikimi yok/ 

Faiz oranı çok yüksek 

Kıbrıs %48 %96 Sermaye birikimi 

yok/faiz oranı yüksek 

Çin %12 %24 Sermaye birikimi 

yok/faiz oranı yüksek 

Müslüman Ülkeler Çok Yüksek - Sermaye birikimi 

yok/faiz oranı yüksek 

Kaynak: Smith, Ulusların Zenginliği, Cilt: I, s. 83-89’dan derlenmiştir. 
* Smith’in görüşünden hareket edilerek oluşturulmuştur. 
** İngiltere ölçüt alınarak değerlendirilmiştir. 

Üçüncüsü, toprağın ortalama getirisi olan rant, ortalama faiz oranına 
bağlı olmasıdır. Gelir elde etme isteğinde ve elinde kendi başına işletme 
zahmetine katlanmadığı oranda sermayesi olan bir kişinin önünde iki 
tercih vardır. Ya sermayeyi borç verip faiz geliri elde etmek ya da toprak 
satın alarak rant geliri elde etmektir. Smith’e göre daha güvenilir ve di-
ğer avantajları nedeniyle toprak daha tercih edilir konumdadır. Ancak 
bunun belirli bir sınırı vardır. Bu sınır, toprak rantının faiz gelirinin çok 
altında kalması durumunda ortaya çıkar. Eğer toprak rantı faiz gelirinin 
çok gerisinde kalacak olursa hiç kimse toprak satın almayacağından 
toprak fiyatları bir süre sonra normal fiyatına gerileyecektir. Diğer yan-
dan, eğer bu avantajlar farkı telafi etmeninde ötesine geçecek olursa, 
herkes toprak satın alacak, bu da toprak fiyatlarını yükseltecektir. Fran-
sa’da faiz oranları %10 iken toprak 10-12 yıllık geliri karşılığında satılı-
yordu. Bu oran %5-6 indiğinde toprak 20-25, hatta 30 yıllık geliri karşı-
lığında satılmaya başlandı. Fransa’da faiz oranları yüksek, ortalama top-
rak fiyatı ise düşüktür. İngiltere’de faiz oranları düşük, ortalama toprak 
fiyatları ise daha yüksektir.20 Smith’in vermiş olduğu örnek, iki yatırım 
aracının getiri oranları arasında bir trade-off’a işaret etmektedir. 

4. Osmanlı İmparatorluğunda Faiz Kavramı 

Osmanlı İmparatorluğunda kredi ve finans kurumları Avrupa’daki ge-
lişmelerden etkileninceye kadar olan zaman diliminde İslam geleneği 
içinde kalmıştır. İslam dininde faizin yasaklanmış olması, kredi ilişkileri-
                                                           
20 Smith, a.g.e., s. 309-310. 
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nin gelişmesini engellemiştir. Borç mukabilinden alınan önceden belir-
lenmiş bir fazlalık ya da anaparada meydana gelen artış olarak tanımla-
nan ribanın yasaklanmış olması sebebiyle, İslam Dünyası faizli kredi iş-
levini görecek başka yöntemler ve araçlar geliştirerek faiz kullanımının 
önündeki engelleri aşmaya çalışmıştır. İslam dini tarafından kabul edi-
len bu yöntemler Osmanlı İmparatorluğu döneminde de kabul görerek fi-
nans ve kredi işlemleri bu bağlamda sürdürülmüştür. Osmanlı impara-
torluğunda faiz konusu, iş ortaklıkları, para vakıfları, sarraf muameleleri 
ile üretim faktörlerinden biri olan sermaye üzerindeki devletin rolü açı-
sından ele alınabilir. 

4.1. İş Ortaklıkları Açısından 

İslam Dünyasının faizli kredilerle aynı işlevi görecek ve bu sebeple fa-
izli kredileri gereksiz kılacak başka ticari düzenlemelere yöneldiği görül-
müştür. İslam’ın faiz yasaklarına karşın, Osmanlı İmparatorluğu kentle-
ri içinde yoğun kredi ağları gelişmiş ve İslam iş ortaklıkları, Osmanlı İm-
paratorluğu toplumlarında da yaygın olarak kullanılmıştır. Böylece uzun 
mesafeli ticaretin finansmanı, faizli krediler yoluyla değil de, ayrıntıları ta-
şınan riskin ve değişik ortaklar tarafından sağlanan kaynakların niteliğine 
bağlı olarak değişen iş ortaklıkları ve kredi düzenlemeleri yoluyla sağlan-
mıştır. “Bu ortaklıklar, iş ortaklıkları, kredi düzenlemeleri, kredi mektupları 
ve borç transferleri olarak belirlenmiş”21 ve Osmanlı İmparatorluğunda iş 
ortaklıklarından en çok mudaraba ve kredi mektupları kullanılmıştır. 

En iyi bilinen ve en yaygın İslami ortaklık şekli olan Mudaraba; 

“sermayedarın, parasını ya da malını, onu işletecek ve elde ettiği 

kârdan önceden üzerinde anlaşılmış olan bir oranı yatırımcıya geri 

verecek olan aracıya (mudarib) teslim ettiği bir sözleşmedir. Girişimci-

liğin ödülü olarak, aracı da kârın geri kalan kısmını alıyordu. Nakli-

yatta karşılaşılan beklenmedik tehlikelerden ya da başarısızlıkla so-

nuçlanan riskli işlerden kaynaklanan herhangi bir zararı yatırımcı 

üstlenirdi. Aracı bu tür zararlardan hiçbir şekilde yükümlü değildi. Sa-

dece zamanı ve emeği boşa gitmiş olurdu. Aracının zarar etme duru-

munda, anaparaya ilişkin her türlü yükümlülükten kurtarılması ve ser-

maye sahibi ile 3. şahıslar arasındaki ilişkinin koparılması mudaraba-

nın ayırt edici özelliğini oluşturuyordu. Mudaraba anlaşmasında ortak-

lar, kâr bölüşümünün belirlenmesinde tam bir serbestliğe sahiptiler”.22 

Osmanlı İmparatorluğu’nda mahkeme kayıtları üzerine yapılan çalış-
malarda, (i) Klasik İslam iş ortaklığı biçimlerinin 19. yüzyıla kadar uygu-
                                                           
21 Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Kurumlar, Seçme Eserler I, III. Baskı, Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın 1330, s. 147-154, İstanbul, 2010. 
22 Murat Çizakça, İslam Dünyasında ve Batıda İş Ortaklıkları Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayın-
ları 75, s. 4, İstanbul, 1999. 
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lamaya devam etmiş olduğunu, (ii) Meydana gelen anlaşmazlıkların çö-
zümünde klasik İslam ilkelerini temel aldıklarını, (iii) Belli bir çizgide ka-
lınma sebebi olarak da ekonomi de küçük ölçekli işletmelerin egemenli-
ğinin hâkim olması gösterilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda uzun me-
safeli ticaretin finansmanın da önemli olan diğer araçlar ise süfteceler, 
poliçeler ya da kredi mektupları olmuştur. Nakil zorluğu ve tehlikelere 
karşılık belirli bir kâr karşılığında para vermelere iş mektubu ve poliçe 
anlamında kullanılan süftecelerin amacı, uzun mesafeli ticareti ve fonla-
rın bir bölgeden diğerine akışını kolaylaştırmak olmuştur. Bir kentte ala-
cağı olan bir kişi süftece sayesinde alacağını bir başka kentte tahsil ede-
bilmiştir. “Avrupa’daki poliçe uygulamasında bir para birimiyle yapılan 
ilk ödemenin karşılığı bir başka ülke de farklı bir para birimiyle ödenmek-
teyken, süftecelerde ise geri ödemenin hep aynı para birimi üzerinden ya-
pıldığı görülmüştür”.23 

Osmanlı İmparatorluğu faizli kredi işlevini görecek bu iş ortaklıkları 
yöntemlerini uygulayarak faizli borçlanmaya gerek duymamıştır. Bu al-
ternatif yöntem ve araçlar sermaye ihtiyaçlarını faizsiz yollarla karşılan-
masına imkân yaratmış, toplumsal açıdan kabul edilmiş ve daha etkili 
oldukları için faizli borçlar yerine yaygın olarak tercih edilmiştir. 

4.2. Para Vakıfları Açısından 

Osmanlı imparatorluğunda vakıflar diğer İslam devletlerinde olduğu 
gibi büyük önemi olan sosyal ve iktisadi yaşam üzerinde önemli etkiler 
bırakan dini ve hukuki bir kurum olmuştur. Vakıf sistemi tarihsel süreç 
içinde topluma, zamana ve mekâna bağlı olarak farklılıklar göstermiş ve 
farklı toplumlarda değişik şekillerde uygulanmıştır (Babilliler, Sümerler, 
Hititler, Eski Yunan). “Osmanlı İmparatorluğu yöneticileri oluşturdukları 
vakıfları büyük bir inançla ayakta tutma, geliştirme ve sürekli kılmaya 
özen göstermiştir”.24 Hayırseverlik kültürünün hakim olduğu bir coğraf-
yada kurulan Osmanlı Devleti, kurumları ve uygulamalarıyla gelişmiş 
bir vakıf geleneğini miras olarak devralıp, hayri ve dini amaçlı kurulan 
İslami vakıf geleneğine son şeklini vermiştir. Ayrıca Osmanlılar devral-
dıkları bu kurumsal mirası siyasal, toplumsal ve ekonomik ihtiyaçları ve 
mali imkânları doğrultusunda geliştirerek kendilerine özgü kurumlar ve 
uygulamalar haline dönüştürme başarısını da gösterdiler.25 Katılımcılık 
ve paylaşma ruhunun hakim olduğu vakıfların değişik amaçları hedef 
alan birçok türü vardır. Bunlar arasında, cami, tekke, mektep, medrese, 
kitap, yol vb. her türlü dini ve içtimai ihtiyaçları gidermeye çalışan vakıf 
                                                           
23 Pamuk, a.g.e., s. 81. 
24 Mehmet Bayartan, “Osmanlı Şehirlerinde Vakıf Sisteminin Kattığı Değerler”, Osmanlı Bili-
mi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, s. 159, 2008. 
25 Tevfik Güran, Ekonomik ve Mali Yönleriyle Vakıflar: Süleymaniye ve Şehzade Süleyman 
Paşa Vakıfları, İstanbul Kitabevi, s. 3, İstanbul, 2006. 
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müesseselerinin dışında, nakdi yardımlar yapılması için kurulan para 
vakıfları da bir diğer vakıf türü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Para vakıfları 15. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı mahkemeleri 
tarafından tasdik edilen, 16. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise, Anadolu 
ve Balkanlarda önemli ölçüde gelişen kurumlar olmuştur.26 Para vakıfla-
rı, “mal varlığı olarak nakitle kurulan ve borç vererek sağladıkları faiz geli-
riyle amaçladıkları faaliyetleri yerine getirmeye çalışan kurumlar olmuş-
lardır”.27 Para vakıfları, vakfedilen paranın aslına dokunulmadan, 

i. İş ortaklıkları, 
ii. Fakirlere ve tahsisi edilen kimselere ticaret sermayesi olarak veril-

mesi, yani kredi olarak kullandırılması, 
iii. Muamele-i şeriyye olarak tanımlanan usule göre gelir sağlanarak 

elde edilen kâr ve gelirin fakirlere dağıtılması (faize yatırma) olmak üzere 
üç şekilde kullanmıştır. 

“Osmanlı para vakıflarında en fazla uygulama alanı bulan nakit pa-

ranın işletiliş tarzı muamele-i şeriyye usulü olmuştur. Osmanlı İmpa-

ratorluğu’nda vakıf haline getirilmiş nakit paraların %10 ile %20 ara-

sındaki oranlarla faize verilerek vakıf için gelir temin edildiği görül-

müş ve %15’i geçmeyen oranlar da mahkeme kayıtlarıyla sabitlendi-

ği tespit edilmiştir”.28 

Para vakıfları, ihtiyacı olanları daha yüksek faiz hadleriyle tefecilik 
yapanların elinden kurtarma ve uygun şartlarda kredi sağlama amacına 
yönelik olarak çalışmıştır. Ayrıca kuruldukları bölgelerde, sosyal ve hayır 
işleri sağlama, iş ve istihdam sahası yaratma, her ne kadar tüketim 
amaçlı olarak da kullanıldığı görülse de küçük iş sahiplerine borç verme 
faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Osmanlı İmparatorluğunda para vakıfları, 
sosyal amaçlı yatırımların yapılması ve amaçlanan hizmetlerin yürütül-
mesi için gerekli finansmanın temininde önemli bir rol oynamıştır. 

4.3. Sarraf Muameleleri Açısından 

Osmanlı İmparatorluğunda faizin izin verildiği alanlardan biri de 
“Sarraf Muameleleri” olmuştur. Sarrafların çok sayıda kişi de büyük 
miktarlarda alacakları olduğunu ve toplam mal varlıklarının da milyon-
larca akçe ile ölçüldüğü yapılan çalışmalar göstermiştir. Sarraf Muame-
lelerinin temel amacı ise maliye-iltizam sektörünün aksamadan çalışma-
sını sağlayabilmek olmuştur. Bu sektöre yeteri kadar sermaye akışını 
                                                           
26 Cafer Çiftçi, “18. Yüzyılda Bursa’da Para Vakıfları ve Kredi İşlemleri”, Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 36, s. 
79, 2004. 
27 Pamuk, a.g.e., 78. 
28 Hamza Keleş, “Osmanlılarda 19. Yüzyıldaki Para Vakıflarının İşleyiş Tarzı ve İktisadi So-
nuçları Üzerine Bir Çalışma: Karacabey (Mihalic) Kazası Örneği”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, s. 191, 2001. 

20



ASLIHAN NAKİBOĞLU - HAKAN GÜNEŞ / ADAM SMITH 13 

sağlamak için benimsenen faiz haddi %5 ile %20 arasında olmuştur. 
Belgelerde bu oran %15 olarak tespit edilmiştir.29 Osmanlı İmparatorlu-
ğunda belli bir servet gücüne sahip olan bu grubun servetlerinin büyük 
bir çoğunluğunu, belli yatırım gruplarına paylaştırmış olsalar bile büyük 
bir kısmını nakit ya da borç yoluyla değerlendirdikleri görülmüştür. İs-
tanbul, Bursa, Edirne gibi büyük kentler de en büyük servetler, mal var-
lıklarının büyük bir bölümünün faizle borç olarak veren kişilerin elinde 
toplanmıştır. Rum ve Yahudi sarraflar kentin en büyük sarrafları arasın-
da yer almakta olup ülke içinde bunları İmparatorluğun üst düzey yetki-
lileri takip etmiştir. 

4.4. Sermaye Üzerindeki Devletin Rolü Açısından 

“Osmanlı İmparatorluğunda, Osmanlı iktisat ilkeleri ismi verilen sistem 
üretim faktörleri üzerinde devletin kurmuş olduğu kontrolü göstermekte-
dir”.30 Devlet bu yapıyla üretim faktörleri üzerinde uzun vadeli etkiler ya-
ratacak olan düzenlemeler oluşturmuştur. Üretim faktörlerinin dağılımı, 
mübadelesi ve fiyatlarını kontrole çalışarak, iktisadi ve ticari yapıyı mey-
dana getiren kriterlerin oluşumunda oldukça önemli rol oynamıştır. Üre-
tim faktörlerine sermaye açısından bakıldığında görülmüştür ki, devlet 
oldukça önemli müdahalelerde bulunmuştur. Şehirlerde mal ve hizmet 
üretiminin en büyük bölümünü gerçekleştiren esnafla bunlara girdi sağ-
layan tüccar üzerinde sermaye birikimi bakımından bu müdahalelerin 
oldukça sınırlandırıcı etkileri olmuştur. Provizyonizmin bir gereği olarak 
imkân nispetinde ucuzluğu sağlama amacıyla hareket eden devletin, es-
naflık ve ticaret için meşru kabul ettiği kâr oranları genellikle %10-%15 
arasında kalmıştır. Herhangi bir imalat gerektirmeyen perakende ve top-
tan satışlardan normal sayılan kâr haddi %5 ile %10 arasında kabul 
edilmiştir. 

Osmanlı imparatorluğunda, Selanik, Mısır, İskenderiye, Karaferye, 
İstanbul, Bursa gibi illerin esnaflarıyla havlu, keten, ipek, bezzaz, tuğ-
la, kiremit ve çivi gibi ürünlerin imalatı ve alım-satımında ise, %3 ile 
%20 arasında değişen kar oranları uygulanmıştır.31 Buraya kadar olan 
örneklerde Osmanlı İmparatorluğunun hem İstanbul hem de diğer il 
esnaflarını da içine alan oldukça dikkatli bir kâr sınırlaması uyguladık-
ları ve bu oranın yasalarca %2 ile %20 arasında kabul edildiği görül-
müştür (tabi bu durum devletin narh koyduğu zamanlardaki sınırla-
ması). 

Osmanlı İmparatorluğunun narh koymadığı durumlarda ise,  
                                                           
29 Mehmet Genç, “Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi (19. Yüzyılda Osmanlı İk-
tisadi Dünya Görüşünün Klasik Prensiplerindeki Değişmeler)”, Ötüken, Osmanlı Devletinin 
Kuruluşunun 700. Yılına Armağanı, 528, 2002. 
30 Genç, a.g.e., s. 526. 
31 Genç, a.g.e., s. 528. 
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“Osmanlı esnaf sistemi, piyasalardaki kâr hadlerini fiilen bu sınırlar 

içindeki ortalamaya doğru çekmede oldukça başarılı bir yapı sergile-

miştir. Çünkü bu sistem de her malın hammaddeden başlayarak ni-

hai tüketime hazır hale gelinceye kadar geçtiği üretim ve mübadele 

aşamalarının her biri ayrı birer örgütlenmekle kalmaz, her aşamada 

farklı ürün türleri varsa onlar da ayrı birer örgütlenme birimi oluştur-

muştur. Bu sebeple her esnaf, girdi ve çıktıları ile zorunlu olarak bir 

veya birkaç esnafın alıcısı ya da satıcısı konumunda almış ve arala-

rındaki fiyatlandırma ilişkisinde birinin kârını artırması diğerininkini 

azaltacağı için birbirini frenlemeye çalışmışlardır. Kolektif pazarlık 

gücüyle bunun başarılamadığı durumlarda esnafın başvuracağı ka-

mu otoritesinin belirleyeceği kâr oranları da yukarıdaki örneklerdeki 

düzenleme ve yasal oranlar çerçevesinde hareket etmiştir. Bu sistem 

iyi örgütlenmiş şehir esnaflarında oldukça düzenli bir şekilde uygula-

ma alanı bulmuşken örgütlenmesi düzenli olmayan bölgelerarası ti-

carette kontrolün zorluğu ve riskleri ve belirsizlikleri dolayısıyla aynı 

düzende yürümediği görülmüş ve fakat geçerli olduğu bu düşük kâr 

oranları ile sermaye birikimi kârlarını sınırlamıştır”.32 

Bursa, Şam, Kahire gibi önemli ticaret merkezlerindeki esnaf ve tüc-
car üzerinde yapılmış olan araştırma sonuçlarına bakıldığında; 

“Terekelerin ortalama büyüklüklerinin esnafta 400-1000, tüccarda 1500 

- 4000 kuruş arasında değiştiği; aralarındaki farklara rağmen sermaye 

birikimi imkânları açısından her iki grup içinde oldukça sınırlı olduğu ve 

bu durumun ancak ortalama kar oranı %10’dan daha düşük bir faiz 

haddinden kredi kullanmak suretiyle aşılabildiği görülmüştür”.33 

Bir diğer araştırma sonucu ise, “Osmanlı imparatorluğunda zenginle-
rin servetlerinin önemli bir bölümünü borç vererek işletmiş olmaları, İs-
lam’ın faizi yasaklamasına karşın Osmanlı toplumunda çeşitli isimler al-
tında faizle borç verme işinin yaygın olduğunu” göstermektedir.34 

Fakat önemle unutulmamalıdır ki sermayenin hem oluşumu hem de 
yapısı bakımından önemli bir unsur olarak faiz, Osmanlı ekonomisinde 
ancak birkaç alanda serbest bırakılmış ve bunların dışında İslam fıkıh 
kurallarına uygun bir rejim içinde kalmıştır. Faize izin verilen alanlar bu 
makale içinde sarraf muameleleri ve para vakıfları alanları başlıklarında 
aktarılmıştır. Ticaret ve esnaflıkta sermaye kıtlığı, devletin müdahaleleri 
ve yönlendirmeleri sonucu oluşmuş bir durum olarak iktisadi yapıdaki 
yerini devam ettirmiştir. 
                                                           
32 Genç, a.g.e., s. 528. 
33 Genç, a.g.e., s. 528-529. 
34 Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Kurumlar Seçme Eserler I, III. Baskı, Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın 1330, s. 153, İstanbul, 2010. 
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Sonuç 

18. yüzyıl Avrupa’sının iktisadi hayatına yön veren Ulusların Zenginli-
ği’nde tanımlanan faiz kavramından hareketle, Osmanlı İmparatorluğu ik-
tisadi hayatındaki faiz kavramına bakıldığında, İslam dininde faizin yasak 
olması sebebiyle kredi ilişkilerinin gelişmediği görülmüştür. Faizin yasak 
olması yüzünden insanlar bu yasakları aşacak şekilde yollar aramaya 
başlamışlar ve çeşitli hukuk oyunlarıyla desteklenen faizli kredi işlevini 
görecek araç ve yöntemler geliştirerek kredi işlemlerini gerçekleştirmeye 
çalışmışlardır. İslam dini tarafından kabul görmüş, finans ve kredi işlem-
leri Osmanlı İmparatorluğu tarafından da, Avrupa’daki gelişmelerden etki-
leninceye kadar (uzun bir süre) devam etmiştir. Görülmüştür ki Osmanlı 
İmparatorluğu faizli kredi işleminden tamamen farklı olan iş ortaklıkları 
yoluyla, faizli borçlanmaya gerek duymamıştır. Mudaraba, süftece veya 
kredi mektupları gibi iş ortaklıkları, toplumsal olarak daha kabul edilebilir 
ve daha etkili oldukları için faizli borçlar yerine yaygın olarak kullanılmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğunda para vakıfları, tamamen insani ve sosyal 
amaçlar gözetilmek suretiyle faize izin verilen alanlarından biridir. Para 
vakıflarının amacı; ihtiyacı olan kişilerin daha yüksek faiz hadleriyle 
borçlanmalarını engelleyerek tefecilerin ellerinden kurtarmak, topluma 
iş ve istihdam imkânları yaratarak üretkenliği artırmak, bunların yanı 
sıra küçük iş sahiplerine küçük miktarlarda tüketime yönelik borç ver-
mek olmuştur. Sarraf muameleleri ise, daha çok Osmanlı maliye-iltizam 
sistemindeki aksaklıkların giderilmesini sağlamak amacıyla kullanılmış-
tır. Büyük miktarlarda fon sahibi olan sarraflar, bu fonları imparatorluk 
içerisinde %5, %10, %15, %20 arasında değişen oranlarda faizle vermiş-
lerdir. Bununla birlikte sarraf muamelelerinde; yasalar, en fazla %15 
oranını kabul etmiştir. Finans ve kredi ağları ise ülke içerisinde Bursa, 
Edirne, İstanbul, Halep’te faaliyet göstermiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki kredi işlemlerinde ve bu çerçevede olu-
şan faiz kavramı, iş ortaklıklarında riski en aza indirme, üretim faktörle-
rinin kontrolüyle iktisadi ve ticari yapıyı meydana getirecek kriterleri 
oluşturma, iş ve istihdam yaratma, maliye-iltizam sistemindeki problem-
leri giderme, para vakıflarında olduğu gibi borç veren tarafa gelir sağla-
ma, ihtiyacı olanları daha yüksek faiz hadleriyle tefecilik yapanların elin-
den kurtarma ve uygun şartlarda kredi sağlamanın amaçlandığı; borç 
alınan sermayenin daha çok tüketime yöneldiği görülmüştür. Fakat 
Adam Smith’in kredi işlemlerinin tamda kendisi olan faiz anlayışında, fa-
iz karşılığı borç alınan sermayenin tüketim amaçlı kullanılmaması, aksi-
ne üretken alanlarda kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu para vakıflarının işleyiş tarzının, Adam Smith’in 
Ulusların Zenginliği’ndeki düşünce kalıbına daha uygun olduğu; sarraf 
muamelelerinin servet birikim amacına hizmet ettiği; iş ortaklıklarıyla da-
ha çok faizli borçlanmaya gerek kalmadan ticari risklerin en aza indirilme-
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ye çalışıldığı; Osmanlı iktisadi politika ilkelerinin üretim faktörleri üzerin-
de kurulan kontrolü açıkladığı görülmüştür. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Osmanlı iktisadi politika ilkeleri şeklinde tanımlanan sisteme sahip olması 
ve bu sistemin, üretim faktörleri üzerinde uzun vadeli etkiler oluşturacak 
düzenlemeler yapmaya, üretim faktörlerinin dağılımı ve mübadelesi ile fi-
yatları kontrollerine olanak sağladığından iktisadi ve ticari yapıyı meydana 
getiren unsurların oluşumunda oldukça önemli bir rol oynamıştır. 

Sonuç olarak, Adam Smith’in faiz kavramı üzerine yaptığı değerlen-
dirmeler dikkate alındığında, Osmanlı İmparatorluğu’nda belirlenen ya-
sal faiz oranlarının Avrupa’daki faiz oranlarından yüksek olduğunu, tefe-
ciliği önleyemediği, kredi işlemlerinin sermaye birikimine katkıda bulun-
madığı ve sermaye birikiminin yetersiz olduğu, borç alınan sermeyenin 
yatırım amaçlı kullanımının olmadığı görülmüştür. Bu durum ise büyük 
miktarda üretim yapacak sanayi yatırımlarının olmadığı, yatırım araçla-
rının yetersiz olduğu ve tarımsal faaliyetlere yatkın bir ekonomiye sahip 
Osmanlı İmparatorluğu için çok da şaşırtıcı bir sonuç olmamaktadır. 
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BATI’DAKİ HUN İMPARATORLUĞU TARİHİ 

Prof. Dr. Kalkaman ZHUMAGULOV* - Çev. Dr. Almagül İSİNA** 

Öz 

Makale Batı’daki Hunların tarihi incelemektedir. Yazar, Latince kay-

naklar ve günümüzdeki arkeolojik kazılar ışığında, Hun toplumunun sana-

yisinin, ticaretinin, askeri sanatının ve diğer yönlerinin yeterince yüksek 

düzeyde bulunduğunu kanıtlamaktadır. Bir askeri lider olarak Atilla’nın ki-

şiliği ile onun Hun Devletinin gelişmesindeki rolü ortaya çıkarılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Kavimler Göçü, Hunlar, Göç, Batı Roma İmpara-

torluğu, Atilla, Askeri Liderler. 

Abstract 

The History of Khun Emphire in West 

In article the history of Huns in the West is considered. The author on 

the basis of Latin sources and modern archeological excavations proves 

about high enough level of development of crafts, trade, military art and 

other parties of social development of Huns’ society. Person Attila as the 

commander and its role in strengthening of Hun’s power reveals. 

Key words: Great Resettlement of the People, Huns, Migration, the 

West Roman Empire, Attila, Military Leaders. 

Kazak halkının ataları iki bin yıl boyu Uzakdoğu’dan Batı Avrupa’ya, 
Sibirya’dan Hindistan’a kadar uzanan bölge devletlerinin gelişiminde 
önemli rol oynamışlardır. Kavimler ve kavim birlikleri geniş çaplı bölgeler 
üzerinde göç ederken, Avrasya’nın etnik ve siyasi çehresini sürekli ola-
rak değiştirmişlerdir. Söz konusu olay; Türk tarihinin, aynı zamanda Ka-
zak tarihinin de organik bir parçası olan Hunların tarihini yakından ilgi-
lendirmektedir. 
                                                           
* El Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Dünya Tarihi Bölüm Başkanı, Kazakistan. 
** TASAM, Orta Asya Uzmanı. 
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Avrupa’daki Kavimler Göçüne neden olan Hun tarihi, sadece Doğu’-
nun değil, aynı zamanda Batı’nın Antik ve Ortaçağ tarihinde de önemli 
bir yere sahiptir. 

IV-VII. yüzyıllar, Avrasya’nın ve Avrupa’nın tarihinde Kavimler Göçü 
dönemi olarak anılmaktadır. Kıtanın neredeyse tümünü kapsayan ve 
onun siyasi, etnik ve kültürel şeklini kökten değiştiren göç süreçleri özel-
likle bu dört yüzyılda doruğa ulaşmıştır. Söz konusu dönem, antik uy-
garlığın çöküşü ve Ortaçağ uygarlığının ise doğuş dönemidir. IV-V. yüz-
yıllarda Kavimler Göçünde Germen ve Türk kavimlerinin rolü büyük ol-
muştur. Hunların Avrupa’daki kitlesel göçü IV. yüzyılın 70’li yıllarına 
denk gelmiştir. 

Türk Hun kavimler birliği Avrupa’ya Merkezi Asya’dan gelmişlerdir. 
M.Ö. IV. yüzyılda Çinliler Hunları ciddi bir düşman saymışlardır. Hun 
komutanları Han İmparatorluğuyla yaşanan savaşlarda büyük galibiyet 
kazanmışlardır. Birçok Hun-Çin savaşından sonra, daha önce Tsin İm-
paratorluğu tarafından gasp edilen otlaklar tekrar bozkırlıların eline geç-
miş ve Çin’den sürekli olarak kumaş ve tahıl ihracı sağlanmıştır. M.Ö. II. 
yüzyıldan itibaren Çinliler kendi çabalarıyla Hunları mağlup edemeyince, 
onları ancak diğer göçebe kavimlerin yardımıyla yenmeyi başarabilmiş-
lerdir. 

M.Ö. II. yüzyılın ilk yarısında Hun kavimlerinin yerli kavimlerle asimi-
le oldukları Kazak topraklarına göçü başlamıştır. IV. yüzyıl ortalarında 
Hunlar Volga ve Don arasında bulunan bölgeye saldırılarda bulunmuş-
lardır. Kuzey Kafkasya’da Alanları ele geçirdikten sonra Bosporos Krallı-
ğını da bozguna uğratan Hunlar, Don’a geçmişler ve Güney-Doğu Avru-
pa’daki Ostrogotlar Kralı Ermanarich’in (375 yılında) çok kavimli devleti-
ni çökertmişler. 375 yıl, başlangıcının Büyük Göç olarak adlandırıldığı 
birçok göçe de neden olmuştur. 376 yılında Hunlar tarafından sıkıştırı-
lan Vestgotlar (Vizigotlar) Tuna’yı geçmişler ve Roma devletinin izniyle, 
zorunlu askerlik ve bağlılık yeminiyle Roma’ya bağlı Moesia eyaletine 
yerleşmişlerdir. O tarihten itibaren Hunlar Doğu Roma İmparatorluğuna 
bağlı Balkan eyaletlerine birçok saldırı düzenlemişlerdir. Hunların Batı 
Roma İmparatorluğuyla ilişkileri ilk başta farklı nedenden dolayı başla-
mıştır. Daha doğrusu, özellikle V. yüzyılın 20’li yıllarından itibaren Hun 
paralı askerleri Roma Ordusunun önemli bir kısmını oluşturmuşlardır. 
Hun askerleri İmparatorluk tarafından özellikle Ren’de konuşlanan 
Frenk ve Burgundların, ayrıca Roma’dan ayrılma girişimlerinde bulunan 
Kuzey-Batı Gallia (Galya) Bagaut*** köylülerinin isyanını bastırmak üzere 
kullanılmışlardır. 40’lı yılların sonlarında ise durum değişmiştir. Hun 
komutanı Atilla Batı Roma İmparatorluğunun iç işlerine müdahale etme-
ye başlamıştır. 
                                                           
*** Bagaudae. 
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Yunan ve Latin kaynakları, uzun yıllar boyunca Hunları yöneten Atil-
la’nın Hanedanı mensubu olduğunu kanıtlamaktadır. Atilla, büyük ba-
şarılara imza atan büyük bir devlet adamı, bilge yönetici, usta diplomat 
ve adil bir yargıçtı. Bu yüzden Atilla’yı 1. bin yılın en mühim şahsiyeti 
olarak kabul edilmesi için neden vardır. 

V. yüzyıl ortalarında Hun lideri Atilla (doğumu tahminen 395 yıl, ve-
fatı 453 yıl) gücünü birleştirerek ve merkez haline getirerek Batı Avrupa’-
ya, yani Batı Roma’ya seferler düzenlemiştir. Söz konusu çalkantılı dö-
nemde yaşayan Aquitaine’li Prosper Tiro, Atilla’nın Batı seferinin önemli 
bir olay olduğunu belirterek, şunları yazmıştır: 

“Attila post necem fratris auctus opibus interempi multa vicinarum si-

bi gentium milia cogit in bellum, quod Gothis tantum se inferre tam-

quam custos Romanae amicitati denuntiabat. Sed cum transito Rhe-

no saevissimos eius impetus multae Gallicanae urbes experirentur, 

cito et nostris et Gothis placuit, ut furori superborum hostium consoci-

atis exercitibus repugnaretur, tantaque patricii Aetii providentia fuit, 

ut raptim congregatis undique bellatoribus viris adversae multitudini 

non inpar occurreret.” 

(Ağabeyinin vefatından sonra daha güçlenen Atilla, 

“Romalıların dostu olarak Gotlara karşı düzenlediğini iddia ederek, 

binlerce komşu halkları savaşa zorladı. Atilla Ren üzerinden geçtik-

ten sonra birçok Kelt kenti korkuya kapıldı. Ve bizimkilerin (Romalı-

lar-yazar) ve Gotların askerleri vahşi düşmanı karşı koymak üzere 

güçlerini birleştirdiler. Burada her yere dağılan güçleri kısa bir süre 

içinde toplamayı ve düşmana karşı koymayı başaran patrik Aetius 

ön plana çıktı)”.1 

Döneme ait kronolojiler dışında, ne yazık ki bugüne kadar gereken in-
celeme nesnesi olamayan Papa’nın yazışmaları ve arşiv bilgileri, dönemin 
değerli kaynaklarıdır. Aynı şey Sovyet dönemine ait literatürler için de 
geçerlidir. Ve doğal olarak içerik bakımından nadir rastlanan bu kaynak-
lar, söz konusu dönemin karmaşık iniş çıkışlarını yeniden değerlendir-
meye müsaade etmektedir. Örneğin, Doğu Roma İmparatoru Marcia-
nus’un (450-457 y.y) Papa I. Leo’ya yolladığı 23 Nisan 451 tarihli mektu-
bunda (440-461), Batı ve Doğu’daki iki Hıristiyan İmparatorunun anlaş-
masının, inançlarına karşı düşenlerin güçsüz girişimlerine ve barbarla-
rın istilasına karşı koyabileceklerini açıkça izah etmiştir: 

(“nam inter principes Christianos spiritu dei confirmante concordiam 

gemina per totum mundum fiducia roboratur, quia profectus caritatis 
                                                           
1 Prosper Tiro, «Epitoma de Chronicon», 1364/ - In: Monumenta Germaniae Historica (MGH) / 
Auctores Antiquissmi, t. IX, Chronica minora, Vol. I, Ed. T. Mommsen, Berolini, p. 481, 1892. 
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et fidei utrorumque armorum potentiam insuperabilem facit, ut propi-

tiato per unam confessionem deo simul et haetretica falsitae et bar-

bara destruatur hostilitas...”).2 

Atilla’nın Bizans elçilik heyetinde yer alan Yunan asıllı Paniumlu V. 
yüzyıl tarihçi Priscus’den çok önemli bilgiler alıyoruz. Priscus, bütün se-
yahati ve Bizanslıların Hun komutanının rezidansını ziyareti sırasında 
ayrıntılı kayıt tutmuştur. Parçalar halinde muhafaza edilen bu notlar da-
ha sonra onun meşhur eserinin temelini oluşturmuştur. 

Priscus, Atilla’nın sarayı seyahatini ve görüşmesini, Hunların yaşam 
ve ahlaklarını ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Priscus’un anlattıklarına gö-
re, Atilla Batı Roma İmparatoru III. Valentinianus’a, Honorius isimli ab-
lasını (çeyiziyle birlikte) eş olarak vermesi yönünde kendi elçisini yolla-
mış. Ancak İmparator Atilla’nın bu isteğini reddetmiştir... 

Priscus’un yazdığına göre, elçilik ziyareti sonuçsuz kalmıştır. Atilla, olay 
karşısında önce kararsız kalmış, ancak sakinleştikten sonra Batı’ya karşı 
savaş açmaya karar vermiş: “Illic enim sibri rem fore non solum cum Italis, 
sed etiam cum Gothis et Francis; cum Italis, ut Honoriam cum ingentibus divi-
tiis secum abducereret; cum Gothis, ut Genserichi gratiam promereretur.” (Yi-
ne de o İmparatorluk nüfusuna değil, Got ve Frenklere; Honorius’a ve onun 
zenginliğine sahip olabilmek için İtalikler yönetimine karşı olmuştur.3 

Hunlarla savaş, Roma İmparatorluğunu ve Bestgotları, Keltleri ve 
Germen kavimlerini birleşmeye mecbur bırakmıştır. Başta komutan Fla-
vius Aetius ve Vestgotlar olmak üzere, eski düşmanlıklar unutulmuştur. 
Roma, Vestgotlar Krallığı ile Batı’nın diğer kavim birliklerinden oluşan 
birleşik ordusuna Patrik Flavius Aetius komutanlık etmiştir. Aetius, Ro-
ma’daki iktidar mücadelesi zamanında Hunlara kaçmış ve onlar tarafın-
dan desteklenmiştir. 433 yılında Hun askerleriyle birlikte İtalya’ya geri 
dönünce devlette tekrar üst kademede yer almış ve İmparatorluk ordu-
sunu yönetmiştir. 

Nisan 451 tarihinde Gallia kentleri Metz, Tongeren, Speyer, Reims 
yangın altında kalmıştır. Paris de çok büyük bir panik halindeydi. Eski 
Lutetia sakinleri kenti terk etmek üzereydi. Efsanelere göre, kentin kur-
tuluşu daha sonra Paris koruyucusu olan meşhur ve olağanüstü cesur 
kadın Aziz Heilige Genovea sayesinde kazanılmıştır. “Aziz Gallia Hayat 
Öyküsünden” biz şunları öğreniyoruz: 

“Bu dönemlerde Hun komutanı Atilla Gallia’nın eyaletlerini ıssızlaş-

tırmaya başladı. Paris sakinleri Atilla’nın zulmünden ve öfkesinden 

korktukları için, bütün kadın, çocuk ve bazı mülklerini güvenilir yerle-
                                                           
2 Leo Magnus, «Epistolae 39, 41». - Acta conciliorum oecumenicorum. Ed. E. Schwarz, Beroli-
ni-Lipsiae, t. 2, Vol. 4, p. 41-43, 1932. 
3 Priscus Panites, «Historia Byzantina fragmenta», 15 - Fragmenta Historicorum Graecorum 
(FHG), Ed. C. Müllerus, Parisiis, Didot, Vol. IV, p. 98, Paris, 1851. 
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re yollamaya karar verdiler. Tam bu zamanda Genovea ortaya çıktı 

ve kadınları tehlikeli bir dönemde ne pahasına olursa olsun doğup 

büyüdükleri kenti terk etmemeleri ve kendilerini ve kocalarını kenti 

savunmaları için hazırlanmaları üzere ikna etmeye başladı. Onlar 

yardım ve merhamet için Tanrıya dua etmeliydiler. Anneler aziz kadı-

nı dinlediler ve kentte kalmaya ve Tanrıdan merhamet dilemeye ka-

rar verdiler. İşte aziz kadın olan Genovea bu şekilde erkekleri, Tanrı-

ya tehlikelerden kurtarması için dua ederek Paris’i terk etmemeleri 

konusunda ikna etti…”.4 

Ancak Atilla Paris’e kadar ulaşamamıştır. Hunlar Orleans’ı kuşata-
rak, sol cepheden kente yaklaşmıştır. Paris kentinin Loire üzerinden taş 
köprülerle ve yüksek kulelerle sıkıca muhafaza edildiğini de belirtmek 
gerekir. Ancak korkunç bir düşmanın saldırısına Orleans nasıl dayana-
caktı? Roma Ordusu ve Bestgot Krallığı askerleri kuşatma altında bulu-
nan Orleans’a zamanında yetişmiştir. Bu, elbette ki kentin ele geçirilme-
sini zorlaştırdı. Atilla’nın hızlı kuşatmadan şüphelenerek, kaldırmış ola-
bileceği de düşünülmektedir. Hun kâhinler kuşatmayı durdurması yö-
nünde tavsiye verdiklerinden Atilla onları dinlemiş olabilir. Veya Atilla 
savaş için daha uygun bir yer aramış da olabilir… Ve (esas) muharebe, 
Champagne’deki Katalon (Catalaunum) ovasında (Latince Campi Catala-
unici) yaşanmıştır. İsmini Kelt kavmi Catuvellauner’den alan bu bölge, 
Troyes ve günümüz Châlons-sur-Marne arasında bulunan bir obadır. 

Taraflar Katalon ovasında karşı karşıya gelirler. Got asıllı tarihçi Ior-
danes’in yazdığı gibi: 

“Bu arazi (alan) eğimli bir yerdi; yer sanki şişti ve tepesi adeta yük-

seldi. Her iki taraf da tepeyi ele geçirmek için çabaladı, çünkü arazi-

nin uygunluğu büyük bir kolaylık sağlıyordu; böylece onun sağ tara-

fını bütün (müttefikleriyle) birlikte Hunlar, sol tarafını ise iştiraki bir-

likleriyle birlikte Romalılar ve Vestgotlar ele geçirdiler. Ve onlar dağın 

tepesinin geri kalan kısmını ele geçirmek için savaşmaya başladılar”. 

Savaşta hedef tepe sırayla taraflar arasında sürekli olarak yer değişti-
riyordu. Bozkırlıların savaşma taktiğini iyi bilen Aetius, ilerleyen Hunla-
rın yeni saldırısını püskürtmüş gibi görünüyordu. Ancak Atilla için aynı 
şey söz konusu değildi ve o ordusunu ancak zamanlı bir konuşmasıyla 
güçlendirmeye karar verdi. Onun hararetli konuşmasıyla bütün askerler 
savaşa girişti. Muharebeyi Atilla bizzat komuta etti. Bir anda her şey ka-
rıştı. Rüzgar gibi koşan atlıların peşlerinden yükselen asker naraları 
(sloganlar) kılıç ve toz parıltıları ortalığı kapladı. Vahşi ve aralıksız olarak 
süren savaş, göğüs göğse çarpışmayla devam etti.5 
                                                           
4 Vita St. Genovefae., Ed. C. Künstle Leipzig, cap. 9, 1910. 
5 Jordanes, «Getica», 196-208. MGH Auctores Antiquissimi. Ed. Th. Mommsen. Berolini, We-
idmannos, T.V., p. 1, 1882. 
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Vestgotlar, Kralları Theoderich’in ölümünden sonra intikam almak 
için susamışlardı. Ancak, Aetius geri çekilmeleri durumunda, Hunların 
kendi Krallıklarının ordusunu bulabileceklerini öne sürerek, Vestgotları 
durdurmayı başarabileceğini düşündü. Atilla ise Gotların geri çekilişleri-
ni fark edince bir kurnazlık beklentisiyle uzun zaman kampta kalmıştır. 
Ancak, düşmanın çekilişinden uzun bir süre sessizlik hakim olduğunda, 
zihinlerde artık zafer düşünceleri yerleşir, neşesi canlanır ve kudretli 
kralın ruhu yine kader inancına başvurur (sed ubi hostium absentia 
sunt longa silentia consecuta, erigitur mens ad victoriam, gaudia prae-
sumuntur atque potentis regis animus in antiquafata revertitur).6 

Atilla, Hun devletinin merkezi olan Pannonia’ya (veya Panunya) dön-
meye karar verir. Müttefik Avrupa ordusuyla olan muharebeye ara ver-
mek ve yeni manevra yapma kararı alır. Atilla’nın ordusu yavaş yavaş 
Ren’e doğru hareket eder. Atilla Thüringen ve Macaristan üzerinden or-
dusuyla birlikte Pannonia’ya döner, kimse onları takip etmez. 

Biz Atilla’nın Gallia seferi olaylarını, bugüne kadar ulaşan Romalı, Bi-
zanslı ve Ortaçağ yazarlarının eserlerine -yazılı kaynaklarına dayanarak- 
yeniden düzenlemeye çalıştık. 

Sonuncular genel olarak Hunlarla ilgili değerlendirmelerinde, onlara 
has geleneksel özelliğe “vahşi barbarlar” nitelendirmesi içererek, birçok 
mübalağa, belirsizlik gibi yanlışlıklar da yapmışlardır. Örneğin, İordanes 
şunları yazar: “Tarihçi Priscus’a göre, Maeotis gölünün en ücra kıyısına 
yerleşen bu vahşi ırk, avcılık dışında hiçbir şeyle uğraşmazlardı. Sayı ba-
kımından kabile boyutuna kadar ulaşan bu ırk, komşu kabilelerin huzuru-
nu sinsilikleri ve yağmalarıyla bozmaya başladılar.” (quoram natio saeva, 
ut Priscus istoricus refert, Meotida palude ulteriore ripa insidens, venati-
oni tantum nec alio labore experta, nisi quod, postquam crevisset in po-
pulis, et rapinis vicinarum gentium quiete conturbans).7 

Hiç şüphesiz Hunların baskısı o kadar şiddetli idi ki, IV-VI. yüzyıl 
vakanüvislerinin bu vahşi kabile birliğinin kökenine ilişkin ilgileri 
“akademik” seviyeyle sınırlı kalmamıştır. Batılı kronoloji yazarları Hun-
lara bariz bir biçimde düşmanca davranmışlardır. Doğal olarak bir ta-
rihçi vakanüvislerin bilgilerine dayanarak objektif ve gerçek bilgi ortaya 
koyamaz. 

Günümüzdeki arkeolojik kazılardan8 elde edilen bilgiler ve disiplinler 
arası araştırmalar, Hun toplumunun zanaat, ticaret ve askeri sanatının 
                                                           
6 Ibid., 218. 
7 Ibid., 122-123. 
8 Örneğin, Katalon Savaşının yaşandığı Fransa’daki kazılar sırasında Hun kampı yakınla-
rında Hun kurbanlık kazanı bulundu. Kazanın, Atilla’nın muharebede ölen akrabasının na-
şıyla birlikte gömülme olasılığı da yüksektir. Bu tür buluntulara Merkezi Asya’dan Macaris-
tan’a, Almanya ve Fransa’ya kadar uzanan Hun mezarlıklarında rastlanmaktadır. (Karş. Ta-
kats Z. «Catalaunischer Hunnenfund und seine ostasiatischen Verbindungen». - In: Acta ori-
entalia Hungariae, T. V, S. 143-173, Budapest, 1955). 
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son derece yüksek gelişim seviyesini ve toplumsal kalkınmasının farklı 
yönlerini ispat etmektedir.9 

Yeni dönemdeki ve günümüzdeki çoğu Batılı bilim adamları, söz ko-
nusu büyük savaşı değerlendirirken, erken Ortaçağ tarihçilerinin bilgile-
rini çarpıtarak, önyargılı yaklaşmaktadır. Bu da tarihsel gerçeklerin ob-
jektif olarak değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Belçikalı tarihçi A. Pi-
renne’nin belirttiği gibi, Atilla 451 yılının ilkbaharında Ren’i geçerek, Loi-
re’ye kadarki bütün bölgeleri boşaltmıştır. 

“Aetius, Germenlerin yardımıyla onu (Atilla’yı-yazar) Troyes yakınla-

rında durdurur. Franklar, Burgunglar ve Vestgotlar ve diğerleri iyi 

müttefik çıktı; burada her şeyi Romalıların askeri sanatı ve Germen-

lerin cesurlukları çözdü... 453 yılında Atilla’nın vefatı Hun devletinin 

çöküşünü de beraberinde getirdi ve bununla Batı’yı Moğol tehlikesin-

den kurtarmış oldu…”10 

Hunların tarihine ilişkin Batı tarih biliminin geleneksel yaklaşımı, 
başta Post-Sovyet dönemi olmak üzere Rus ve Sovyet tarih bilimi üzerin-
de de çoğu kez etkili olmuştur. 

Kanaatimize göre, Gallia’daki durum Atilla’nın seferlerinin hareket 
alanının genişliğiyle ve muazzam geniş topraklarda Hunlarla ne sosyal 
ne de etnik bağı bulunan kabile ve kütlelerini tek merkezden yönetme-
nin imkânsızlığıyla izah edilebilir. Aslında 451 yılındaki “kabile savaşla-
rından” sonraki Hunların güçleri asla tükenmiş değildi. Bu, daha ziyade 
büyük komutanın bir manevrası idi. Bunu Atilla’nın birkaç ay sonra Ro-
ma İmparatorluğunun kalbi İtalya’ya düzenlediği yeni sefer gerçeği ispat-
lamaktadır. 

Iordanes’a göre, Hunların ilk saldırısı Venetum (Venetia) eyaletinin en 
büyük kenti Aquileia’yi kuşatması olmuştur; bu kent Adriyatik Körfezi-
nin keskin bir burun veya dil şeklindeki çıkıntısında bulunuyordu; onun 
duvarını doğudan Piatsist dağından dökülen Natiss nehri /sularıyla/ ya-
lıyordu. Uzun ve şiddetli kuşatma sonrasında Atilla hiçbir karar alacak 
halde değildi; kent içinde Roma askerleri güçlü bir biçimde direnç göste-
riyordu, kendi ordusu ise artık şikâyetçi idiler ve kaçmaya çalışıyorlardı. 

Bir gün kale duvarlarının yanından geçerken Atilla kampı dağıtması 
mı yoksa hala tutması mı gerektiği konusunda uzun uzun düşünüyor-
du; o an evlerin çatısına yuva yapan başta leylekler olmak üzere bembe-
                                                           
9 Bkz. K.T. Cumagulov, «Speyer Tarihi Müzesindeki Hunlara Ait Maddi Kültür ve Askeri Sa-
nat Eserleri» (Almanya), Matrerialy Mezdhunarodnoy Nauchno-Prakticheskoy Konferentsii, 
Vklad Uchenih KazNU im.Al-Farabi v realizatsiyu Programmy, Kulturnoe Nasledie: Dostizheni-
ya i Perspektivy Ravitiya (Almaty, 27 Şubat 2009), 17-19 sayfa, Almatı, 2009. 
10 Pirenne H. «Mahomet und Karl der Grosse». (Untergang der Antike am Mittelmeer und 
Aufstieg des germanischen Mittelalters). Frankfurt-Main-Hamburg, S. 29, 1963; Ср. Weber 
l. «Die Katalaunische Geisterschlacht». - In: Archiv für Religionswissenschaft, Bd. 33, S. 162 
ff, 1936. 
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yaz kuşların yavrularını kent dışına ve alışılagelenin aksine meydan dışı-
na bir yere taşıdığını aniden fark eder. Atilla çok zeki ve meraklı biri ola-
rak, olaydan şu sonucu çıkarır: 

“Şu kuşlara bakınız dedi, geleceği öngörerek ölüm tehlikesi üzerinde 

abanan kenti terk ediyorlar; onlar başkaldıran tehlikeden dolayı düş-

mekte olan surlardan kaçıyorlar. Bu hayra alamet değil, kuşlar yak-

laşan tehlike öncesinde korkuyla alışkanlıklarını değiştiriyorlar. Kuş-

ların bu davranışını mantıklı buluyorum.” 

Sonrasında olanlara gelirsek… Bu olay sonrasında Atilla Aquileina’yi 
kazanmak için tekrar ruhunu ortaya koydu. Kuşatma makineleri inşa 
ederek ve her tür mermi silah kullanarak, askerleri hemen kente hücum 
ederler, onu yağmalarlar ve ele geçirdikleri ganimeti paylaşıyorlar, karşı-
larına çıkan her şeyi öylesine gaddarca yakıp yıktılar ki kentten geriye 
hiçbir iz bile kalmadı.11 

Aquileina’nin düşüşünden sonra Kuzey İtalya’nın ve bütün yarım 
adalarının hemen hemen hepsinin kapısı Atilla’ya açılmış oldu. 

Hun askerleri Concordia, Altinum, Patavium (günümüzde Paduya), 
Vicenta (günümüzde Viçenta), Verona, Breksia (Berxia-günümüzde ise 
Breşnia), Bergamus, Bergamo, Mediolanum, Mailand, Ticinum (günü-
müzde Pavia) gibi kentleri ele geçirdiler. 

Direnç gösteren kentler de bozguna uğradılar; bunlardan bazıları 
Hunların taarruzuna dayanamayıp, teslim olmayı tercih ettiler. Milan ve 
Ticinum gibi büyük kentler Hunların eline geçtikten sonra büyük ölçüde 
bozguna uğramadılar. Atilla rezidans olarak Mediolanum’daki İmpara-
torluk Sarayını seçti. Anlatılanlara göre, Saraya girdiği an onun bakışları 
altın taht üzerinde oturan Doğu Roma ve Batı Roma İmparatorları (bü-
yük bir ihtimal II. Theodosius ile III. Valentinianus) ve ayak kısmında ise 
İskitlerin bulundukları duvardaki resim üzerinde odaklanmış. Buradaki 
İskitler Hunlardır, onlardan Orosius, Panialı Priscus, Iordanes vb. gibi 
Bizanslı yazarlar sıkça Geç Antik ve Geç Ortaçağlılar şeklinde bahset-
mişlerdir. Bahsedilenlere göre, Atilla resmi tahtta kendisi, iki Roma İm-
paratorları ise onun ayaklarına torbadan altın döküyor şekilde değiştir-
meyi emretmiş.12 

Kuzey İtalya’ya ait bütün toprakları ele geçirdikten sonra, Hunların 
Roma üzerine yürümesi kolaylaşmıştır. Aslında Roma İmparatorluğunun 
vahşi istilacıları durdurabilecek gücünün olmadığı ve Atilla’nın ise dün-
ya hakimiyetinin yaklaştığı daha açık bir biçimde ortaya çıkmıştır. 4 par-
çadan oluşan Hun devleti, kuzey sınırları İskitya olarak isimlendirilen 
bölgeden (Hun devletinden) Almanya’ya (Scythica et Germanica regna) 
                                                           
11 Jordanes, «Getica», 219-222. 
12 Adler A. (Hrsg.), Suidae Lexikon unter dem Wort “Kopukos”. 3, 161, 346, Leipzig, 1938; 
Cp. Ulrich-Bansa O., Moneta Mediolanensis, S. 228, Anm. 22, Venedig, 1949. 
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kadar uzanıyordu. Güneyde ise Atilla’ya bağlı iki Roma İmparatorluğu 
(Doğu ve Batı Roma) bulunuyordu. 

Ancak, İtalya’daki dramatik olaylar nasıl gelişti, muzaffer komutan 
Atilla’nın ordusunun akıbeti ne oldu? sorusuna gelirsek… Batı Roma 
açısından zor olan bu durumda Ravenna’da bulunan III. Valentinianus 
olan bitenleri endişeyle izlemekten ve beklemekten başka bir şey yapa-
madı. Komutan Aetius’a gelince, o da aynı şekilde bir panik içindeydi. 
Roma ordusu Hunların saldırısına direnemedi ve Kuzey İtalya’daki Hun 
askerlerinin başarılarıyla felç oldular. 

Bu olaylar sonucunda Doğu Romalılar daha önce denenmiş olan bir 
yönteme başvurmaya, yani Atilla’ya elçi yollamaya karar vermiştir. Elçi-
lik heyetini daha sonra Aziz adı verilen Papa I. Leo bizzat yönetmiştir; 
heyette ayrıca konsolos Avinus ve Roma Valisi Trygetius de bulunmuş-
tur. Söz konusu dönemin çağdaşı Prosfer Tiro konuyla ilgili olarak şun-
ları yazmıştır: 

“et tot nobilium provinciarum lattissima eversione credita est saevitia 

et cupiditas hostilis explenda, nihilque inter omnia consilia principis 

ac senatus populique Romani salubrius visum est, quam ut per lega-

tos pax truculentissimi regis expeteretur. Suscepit hoc negotim cum 

viro consulari Avieno et viro praefectorio Trygetio beatissimus papa 

Leo auxilio dei fretus, quem sciret numquam piorum laboribus defuis-

se. nec aliud secutum est quam praesumpserat fides. nam tota lega-

nione dignanter accepta ita summi sacerdotis praesentia rex gavisus 

est, ut bello abstinere praeciperet et ultra Danuvium promissa pace 

discederet. 

(düşmanın zulmünün ve hırsının eşlik ettiği birçok eyaletin şiddetli 

yıkılışı iktidara, Senatoya ve Roma halkına, gaddar Handan (Atilla’-

dan) elçiler aracılığıyla barış istemekten başka bir umut bırakmamış-

tır. Bu görev eski konsolos Avinus ve eski Vali Trygetius ve inananla-

rı bela karşısında yüzüstü bırakmayacağına inanan ve tüm umudu-

nu Tanrıya bağlayan kutsal Papa Leo’ya emanet edilmiştir. Ayrıca 

Papa Leo, inancının iyi şeylerin habercisi olduğunu da idrak etmiştir. 

Elçilik heyetinin hepsi saygıyla kabul edilmiş, Han özellikle kilisenin 

en üst düzey yöneticisinin (Papa’nın) bizzat katılımından memnun 

kalarak, barışı korumayı ve Tuna ötesine dönmeyi vaat ederek, yap-

tığı savaştan vazgeçmiştir”.13 

Görüşme, Ambuleus (stepinde) bulunan Mintsii (günümüzde Minço) 
nehrinin orta akış mecrasında gerçekleşmiştir: “igitur dum eius animus 
ancipiti negotio inter ire et non ire fluctuaret secumque deliberans tar-
daret, placida ei legatio a Roma advenit. nam Leo papa per se ad eum 
                                                           
13 Prosper Tiro, Epitoma de Chronicon, p. 482, 1367. 
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accedens in agroVenetum Ambuleio, ubi Mincius amnis commeantium 
frequentatione transitur. qui mox deposuit exercitatu furore et rediens, 
quo venerat, iter ultra Danubium promissa pace discessit…” (Ve işte, bu 
tehlikeli işe ilişkin Atilla’nın aklı “gitmek veya kalmak” arasında tered-
dütteyken, kendi kendine düşünürken, nihai kararını beklemeye alırken, 
barış önerileriyle Roma elçilik heyeti gelmiştir. Bizzat Papa Leo, Mintsi 
nehrinin kalabalık seyyahlarla kesişen Venetsia eyaletindeki Ambuleysk 
stepine gelmiştir. Atilla işte bu zaman ordusunun şiddetini sonlandır-
mış, yönünü geldiği yere doğru çevirmiş ve barışı koruyacağına dair va-
atlerde bulunarak, Tuna ötesine doğru yola koyulmuştur).14 

İlk bakışta iki şahsın buluşması paradoksal gibi görünmektedir. Bir 
taraftan, Atilla Hun İmparatorluğunun başında bulunan bir devlet ada-
mı, korkunç bir fatih, kendi halkının putperest inançlarıyla beslenen bir 
şahıstır. Atilla’nın ismi Hıristiyanlığın başlangıcı sırasında Doğu ve Ku-
zey Avrupa’daki putperestliği bir kez daha karıştırmıştır. Bir diğer taraf-
tan, Roma Papası I. Leo, Hıristiyan kilisesi hiyerarşisinin başı ve çok de-
rin bir inanca sahip şahıstır. Avrupa kütüphanelerinde ve fonlarında bu-
lunan nadir rastlanan kaynakları analize ederken, bizzat I. Leo’nun Atil-
la’nın bu misyonuna ilişkin ayrıntılı notlarına rastlanmamaktadır. Aynı 
zamanda söz konusu misyon Roma İmparatorluğu açısından böylesine 
zor olan bir dönemeçte Doğu ve Batı halklarının hükümdarını etkileyen 
bir şahıs olarak Papa’nın itibarını da objektif anlamda yükseltmiştir. 

Roma kapılarının önünde bulunan Atilla, Papa’nın karşısında dur-
muştur. Ancak bu söz konusu dönemdeki bir başka karakter olan Van-
dallar Kralı Geiserich’le karşılaştırılmaz. Üç yıl sonra 455 yılında aynı I. 
Leo onu durdurmayı başaramamıştır. Vandallar yağmalamış ve bozguna 
uğratmış, başında bulunduğu halkının her şeyini elinden almıştır; kül-
türel ve maddi değerlerin topyekûn yok edilmesi, vahşet ve dizginsiz zul-
mü belirten “Vandalizm” kavramı bundan gelmekte ve Roma’nın yağma-
lanmasına atfen, sebepsiz yere zarar verme eylemine vandalizm denmeye 
başlanmıştır. Roma’daki yağmanın 14. gününde Geiserich askerleriyle 
birlikte kenti terk etmiştir. Vandallar Kralının, kaçarken beraberinde 
binlerce Romalı zanaatçıyı götürdüğüne dair bilgiler mevcuttur.15 

Pannonia’ya dönünce Hun devletinin yöneticisi yeni sefer hazırlığına 
başlamış, artık rota Doğu Roma değildi. İordanes’un yazdığına göre, 

“Atilla kendi kampına döndü ve hareketsizlikten yüksünürcesine ve 

savaşın bitmesini zor atlatırcasına, merhum İmparator Theodosi-

us’un vaat ettiği verginin hiç ödemediği gerekçesiyle, eyaletini yağ-
                                                           
14 Jordanes, «Getica», 223. 
15 Prokofiy Kesariyskiy, «Voyna s Vandalami». - Prokofiy Kesariyskiy, Voyna s Persami. Voy-
na s Vandalami. Taynaya İstoria. Rusçaya çeviren: A.A. Çekalova, “Nauka”, kitap: I, V, 4-6, 
Moskova, 1993. 
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malayacağı niyetini ilan ederek, Doğu Roma İmparatoru Markianus’a 

elçilerini yolladı… 

(Reversus itaque Attila in sedes suas, et quasi otii penitens graviter-

que ferens a bello cessare, ad Orientis principem Marcianum legatos 

dirigit, provinciarum testans vastationem, quod sibi promissum a 

Theodosio quondam imperatore minime persolveretur…). 

Hun Hanı son aylarını Doğu seferi hazırlığı içerisinde geçirmiştir. An-
cak, Bizans İmparatorluğuyla yeni bir savaş nasip olmamıştı. 455’in ba-
harında Atilla vefat etmişti. Vefatı yeni bir evliliğinin gecesinde gerçekleş-
miştir; ölümü, büyük bir ihtimal uykudayken (iç beyin) kanaması sonu-
cunda meydana gelmişti.16 

Sonuç olarak, kronolojiler ışığında Gallia seferinin ardından Atilla’nın 
452 yılındaki İtalya seferini de değerlendirmiş olduk. Hunların 451 ve 
452 yıllarındaki her iki Avrupa savaşı, genel olarak Hun devletinin aske-
ri bakımdan güçlü olduğunu kanıtlamaktadır. 451 yılında Batı Roma 
İmparatorluğu Batı’nın tümünü Hunlara karşı etrafında toplayabilmiş-
ken, birkaç ay sonrasında (1 yıldan az bir sürede) ise İmparatorluk artık 
Hunların İtalya’nın bizzat kalbine saldırısına bile karşı koyacak güç bile 
bulamamıştır. İki Roma İmparatorluğunun kendine bağlı olduğu büyük 
Hun İmparatorluğu Hükümdarının, başında Roma Papa’sının bulundu-
ğu elçilik heyetinin isteklerini dikkate alarak, kapitülasyon noktasındaki 
Roma kentinde durması, Atilla’nın bilgeliğini göstermektedir. Atilla, as-
lında anlamsız yıkım ve can kaybından vazgeçerek, galeyana gelen ordu-
sunu durdurmayı başarmıştır. Burada Atilla, bazı dini efsanelerde “Tan-
rının kırbacı”, “dünya düzenini bozan” bir şahsiyet olarak tanıtılmasına 
rağmen, Vandallar kralı Geizerih’ten veya Vestgot Kralı Alarih’tan kıyas 
kabul edilemeyecek kadar farklıdır. 

V. yüzyılın ortalarında, yani 451-452 yıllardaki Hun istilaları, Batı 
Roma İmparatorluğunu objektif anlamda daha kötü zayıflatarak, onun 
düşüşünü hızlandırmıştır. Bu olay çok kısa bir süre içinde, yani Batı Ro-
ma İmparatoru Romulus Augustulus’un, Atilla’nın döneminde çok üst 
düzey yönetimde bulunan Edeko’nun (Edikon) oğlu olan Germen paralı 
asker komutanı Odoakr tarafından azledildiği 476 yılında gerçekleşmiş-
tir. 

Atilla’nın vefatından sonra Batı’daki Hun devleti onun oğullarının yö-
netimde bulunduğu dönemde yıkılmıştır. Hunların bir kısmı aşağı Tu-
na’nın kuzeyinde kalmıştır. Büyük bir kısmı ise Karadeniz boyuna ve 
oradan Ural ile Aral gölüne -doğuya doğru-, yani eski büyük Hun İmpa-
ratorluğu sınırlarına gitmiştir. Buradaki Hunlar komşu ülkelere seferler 
düzenlemeye devam etmiştir. Örneğin, Eftalit (Ak Hunlar devleti) Hunları 
Sasanilerle olan başarılı mücadeleden sonra V. yüzyıl sonlarında Gand-
                                                           
16 Jordanes, «Getica», 225, 254. 
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har’ı kendilerine bağlamışlardır. Komutanları olan Toraman ve Mihira-
kula VI. yüzyılın ilk çeyreğinde Hindistan’ın Gupt devletini zapt etmişler-
dir. Ermeni kronolojilerinde örneğin VII. yüzyıldaki Hunların Kuzey Kaf-
kasya istilasından bahsedilmiştir. 

Hemen hemen yüzyıl süren çalkantılı Kavimler Göçü döneminde Hun 
devleti, yeni bir döneme ve Ortaçağ uygarlığına geçiş bağlamında, objek-
tif olarak Avrupa, Avrasya tarihinin kaderini etkilemiştir. Roma İmpara-
torluğunun çöküşünden sonra uygarlık merkezlerinin sınırları daha da 
gelişmiş ve Alplerin kuzey bölgeleri, Batı, Merkezi ve Doğu Avrupa bölge-
lerinde gelişme yakalamıştır. Eski Roma İmparatorluğunun yerine gelen 
“Avrupa”nın önemi özellikle artmıştır. Germen, Kelt ve diğer kavimler, 
Hun istilalarından sonra ortaya çıkan “vakumu” doldurmuştur. Birinci 
bin yılın en önemli şahsiyetlerinden Atilla’dan sonra Frank İmparatorlu-
ğunun Kralı Büyük Karl sahneye çıkmıştır. Söz konusu olan Caroling’le-
rin Batı’daki devleti, Avrupa’nın gelecekteki üç büyük devletinin Fransa, 
İtalya ve Almanya’nın temelini atmıştır. 

Hunlar, ilk Avrasyalılar olmuşlar ve Asya ile Avrupa’daki birçok ulu-
sun etnik açıdan şekillenmesine katkıda bulunmuşlardır. Onların miras-
ları, en azından Kazakistan ve günümüzdeki diğer Merkezi Asya devletle-
ri ile Macaristan topraklarında gün yüzüne çıkarılan dünya biliminin ya-
kından tanıdığı arkeolojik buluntular ışığında değerlendirilebilir. Bunlar, 
hiç şüphesiz ki Hunların sadece özgün maddi kültür, sanat, ticaret, as-
keri sanatını değil, aynı zamanda Batı ve Doğu geleneklerini, karşılıklı 
etkileşim ve sentezlerini, temellerinin de kanıtlarıdır. 
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CİZRE’DEKİ TARİHİ KÖPRÜLER ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME 

Yrd. Doç. Dr. İrfan YILDIZ* 

Öz 

Hz. Nuh ve oğulları tarafından kurulduğu rivayet edilen Cizre ilçesi 

çok köklü bir geçmişe sahiptir. Kaynaklarda Cizre ilçesi ve çevresinde 

yerleşmelerin M.Ö. 4000 yıllarından itibaren başlandığı belirtilmektedir. 

Önemli bir kavşak noktasında ve yol güzergâhında bulunan Cizre, sürekli 

devletler arasındaki çekişmelere sahne olmuştur. Tarihte hüküm süren 

birçok devlet buraya sahip olmuştur. Bu uygarlıklar Cizre ve çevresinde 

birçok mimari eser inşa etmişlerdir. Savaşlar, doğal sebepler ve insanoğ-

lunun yaptığı tahribatlardan dolayı bu eserlerin çoğu günümüze ulaşa-

mamıştır. Önemli yolların üzerinde bulunan Cizre’de inşa edilen bu eser-

lerin bir kısmı da akarsuları ve ırmakları geçmek amacıyla inşa edilen 

köprülerdir. Anadolu ile Suriye ve Irak yolu güzergâhı üzerinde bulunan 

ve Anadolu’dan gelip Aşağı Mezopotamya’ya devam eden, tarihi ipek yo-

lunun kavşak noktasında yer alan bu yerleşim yerinde tarih boyunca bir-

çok köprü inşa edilmiştir. Bu köprülerden dört tanesi günümüze ulaşmış-

tır. Bunlar; Yafes, Deşt, Saklan ve Bürücek köprüleridir. Bu köprüler yolu 

eğimli olan çok gözlü köprüler grubuna girmektedir. Bürücek, Saklan, Ya-

fes ve Deşt köprüleri kervan yolunun üzerinde inşa edilen köprülerdir. Bu 

eserlerden Yafes, Bürücek ve Saklan köprülerinin bazı bölümleri ayakta 

kalmıştır. Günümüzde sağlam olan Deşt Köprüsü ise geçirdiği onarımlar 

sonucu özgün yapımının bazı özelliklerini kaybetmiştir. 

Anahtar kelimeler: Cizre, Suriye, Kervan Yolu, Çok Gözlü Köprüler, 

Selyaran, Kemer. 
                                                           
* Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Diyarbakır, 
irfanyildiz21@mynet.com 
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Abstract 

An Evaluation of Bridges History of Cizre 

Cizre, which is estimated to be established by Noah and his sons, 

has a very long history. According to the sources. It is indicated that the 

first settlement in Cizre and around it started nearly in 4000 B. Cizre si-

tuated in a precious intersection of many roads has always been a mat-

ter of conflicts between many civilizations. Lots of civilizations survived in 

the history got the control of Cizre. These civilizations built a lot of archi-

tectural products in Cizre and its around. Because of wars, natural disas-

ters and ruins made by human beings many of these products have not 

reached to the present time. In Cizre, standing on important ways, some 

the products are bridges whic are used to pass over rivers. In this setle-

ment place standing in the intersection of historical silk road, existig in 

Anatolia Syria and Iraq and flowing from Anatolia to Mesopotamia lots of 

bridges have been built. Four of these bridges have reached to our pre-

sent time. These bridges are: Yafes, Deşt, Saklan and Bürücek. These 

bridges are in the group of bridges having multi holes. Saklan, Bürücek, 

Yafes and Deşt bridges are the ones built on the high way of commerce. 

Among these bridges, Yafes, Bürücek and Saklan are partly damaged 

end some parts are still sound. Deşt bridge that is still sound has lost its 

original structure because of maintenance it has had so far. 

Key words: Cizre, Syria, Caravan Route, Bridges Very Eyes, Torrent 

Runner, Arch. 

1. Giriş: 

İlçenin Nuh (a.s) ve oğulları tarafından kurulduğu rivayet edilmekte-
dir. İslam tarihçilerine göre Cizre tufandan sonra kurulan ikinci şehirdir. 
Suların çekilmesi, yağmurun durması ve yerin kuruması ile gemiden çı-
kan sekiz veya seksen kişi, önce Seman (Heştan-Semanin, Timasin) yer-
leşim yerini kurarlar. Daha sonra Şehri Nuh diye adlandırılan Şırnak’ı ve 
Kardu Gazartası Cizre’yi kurmuşlardır.1 M.Ö. 4000’li yıllardan itibaren 
ilçede Guti İmparatorluğu’nun hâkimiyeti görülmektedir.2 M.Ö. 2000’li 
yıllardan sonra ilçeye Asurlular hâkim olmaya başlamışlardır. Asurlula-
rı, Helenler, Partlar, Sasaniler ve Romalılar izlemektedir. İlçe, İyaz bin 
Ganem komutasındaki İslam orduları tarafında fethedilince yörede İslam 
egemenliği başlamıştır. Daha sonra ilçeye sırasıyla Emeviler, Abbasiler, 
Mervanoğulları, Büyük Selçuklular, Artuklular, Musul Atabekleri ve Ey-
yubiler hâkim olmuşlardır. Akabinde Cizre’de kurulan Cizre Beyliği yöre-
de hüküm sürmeye başlamıştır. Akkoyunluların kısa süreli hâkimiyetle-
rinden sonra tekrar canlanan Cizre Beyliği daha sonra Safevilere bağlı 
                                                           
1 Mehmet Top, Şırnak Kültür Envanteri, s. 27, Ankara, 2009. 
2 Abdullah Yaşin, Tarih Kültür ve Cizre, s.18, Ankara, 2007. 
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bir beylik olarak varlığını sürdürmüştür. Yavuz Sultan Selim döneminde 
Cizre, Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı döneminde Cizre Beyle-
ri hükümet statüsünde varlığını sürdürmüşlerdir. Gerek Cizre’ye hâkim 
olan devletler, gerekse Cizre Beyliği döneminde yörede birçok mimari 
eser inşa edilmiştir. Bu makalenin konusu olan Cizre’deki Tarihi Köprü-
lerde bu mimari eserlerden birkaçıdır. Bu makale kapsamında Cizre ilçe-
sinin sınırları içerisinde mevcut olan tarihi köprüler tanıtılmaya çalışıla-
caktır. Böyle bir çalışma yapma gereksinimi duymamızın temel nedeni 
Cizre’deki köprülerin hepsini kapsayacak tarzda yayınlanan bir makale-
nin olmayışıdır. Hüsamettin Aksu, Hz. Nuh’tan Günümüze Cizre Sempoz-
yumu’nda Cezîre-i İbn Ömer Köprüsü hakkında bilgi vermiştir. Zahir Er-
tekin Yüksek Lisans Tezi konusu olarak çalıştığı Cizre’deki Mimari Eser-
ler kapsamında Cezîre-i İbn Ömer ve Deşt köprülerini incelemiştir. Meh-
met Top tarafından hazırlanan Şırnak Kültür Envanteri adlı kaynakta 
Cizre’deki bütün tarihi eserler tanıtılmış, bu bağlamda köprüler hakkın-
da da bilgi verilmiştir. Bu çalışma kültür envanteri çalışması olduğunda 
sadece yapıların katalog tanıtımı yapılmıştır. Yaptığım bu çalışmayla Ciz-
re İlçesi’nin sınırları içerisinde bulunan bütün köprülerin hem katalog 
tanıtımı yapılmış, hem de Anadolu’daki diğer köprülerle kıyaslaması ya-
pılarak bu köprülerin, Anadolu köprü mimarisi içerisindeki yeri ve öne-
mi belirtilmiştir. Böylece bu konudaki eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. 

2. Yapı Tanıtımı: 

2.1. Deşt (Telkabin) Köprüsü3: Yapı, Cizre’nin ovaya açılan Deşt Ka-
pısı’nın yakınında, Yafes Mahallesi’nde Cizre-Nusaybin karayolunun 
üzerinde yer almaktadır (Foto: 1). Daha önce, köprünün üzerinde iki ki-
tabe olmasına rağmen bu kitabeler araştırmacılar tarafından okunama-
mıştır. Kitabeler günümüzde yapının üzerinde mevcut değildir. Kaynak-
larda köprünün Zengilerin Cizre ve Musul Atabeyi, Kutbeddin Mevdut 
Han bin İmammeddin Zengi (555-565/1159-1170) tarafından yaptırıldığı 
belirtilmektedir.4 Bu bilgilerden yola çıkarak eserin XII. yüzyılda Zengi 
Atabeyi Kutbeddin Mevdut Han bin İmammeddin Zengi tarafından inşa 
edildiğini ifade edebiliriz. 1900’lü yıllarda yörede incelemelerde bulunan 
Preusser’ın çektiği resimlerden, köprünün gerek yolu gerekse ayak ve sel 
yaranlarının yıkık ve harap olduğu görülmektedir.5 1900’lü yılların ba-
şında harap olan köprü Cumhuriyet döneminde Mareşal Fevzi Çak-
                                                           
3 Köprü ovaya açıldığından dolayı esere halk tarafında Deşt Köprüsü adı verilmiştir. Ayrıca 
Bafid Köprüsü ile karıştırılmaması için Cizre Küçük Köprü adı da kullanılmıştır. Köprünün 
bir başka ismi de Akabin’dir. Akabe Arapçada zor geçit anlamındadır. Köprünün karşı tara-
fında Banıcırf ve Sittinefis tepelerinin aralarında eskiden zor bir geçit bulunmasından ötürü 
bu isim ile de anılmıştır. Köprü Cumhuriyet döneminde Mareşal Fevzi Çakmak tarafından 
onarıldığından Fevzi Çakmak Köprüsü olarak da adlandırılmaktadır. 
4 Abdullah Yaşin, a.g.e., s. 160; Zahir Ertekin, Cizre’deki Mimari Eserler, Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 65, Van, 2005. 
5 Konrat Preusser, Nordmezopotamische Baudenkmaler, s. 26, Leipzig, 1911. 
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mak’ın emriyle onarılmıştır. Bu onarım esnasında eser özgün yapısını 
kısmen kaybetmiştir. Günümüzde sağlam olan yapı, kesme taş malze-
meden inşa edilmiştir. 

Yapı, çok gözlü, yuvarlak kemerli, yolu hafif eğimli olan köprüler gru-
buna girmektedir. Kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan köprü, 
beş gözlüdür (Foto: 2). Eserin, genişliği 8.40 m., uzunluğu 141m.dir. 

 

Çizim 1: Deşt Köprüsü’nün Planı ve Mansap Görünüşü (Ş. Öztürk’ten) 

Yapıdaki eski doku ile yeni doku taşların renginden açıkça belli ol-
maktadır. Üzerinde bulunduğu dere tamamen toprakla dolduğu için 
köprünün altından sadece küçük bir atık su kanalı geçmektedir. Za-
manla dolan dere yatağı içinde kalan köprü, yaklaşık kemer üzengi sevi-
yesinin üst kısmına kadar toprak içinde kalmıştır. Eski fotoğraflardan 
köprünün menba yönünde prizmatik üçgen formunda iki adet selyaran 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu selyaranlar günümüzde mevcut değildir. 
Köprünün en dikkat çeken tarafı selyaranlar üzerinde olan kabartma fi-
gürlerdir. Figürler, selyaranın her iki kenarlarındaki uç kısımlarına ya-
kın yere ve karşılıklı olarak yerleştirilmişlerdir. Sağlam olan selyaranın 
üzerinde; yere çömelmiş vaziyette, kafası cepheden verilmiş, kuyruğu 
kalkık vaziyette bir aslan kabartması görülmektedir. Aslan figürlerinde 
kuyruğun kalkık verilmesi gücün ifadesidir.6 Aslan kabartmasının sağın-
da beyaz taş malzemeye yazılan kitabe mevcuttur (Foto: 3). Yerinden oy-
namış ve çökmeye başlamış olan selyaran üzerinde ise bir oğlak kabart-
ması ve onun sağında, alt köşede siyah renkli bazalt taşa yazılan kitabe 
bulunmaktadır. Köprü üzerinde yer alan hayvan figürleri Yafes Köprü-
sü’nde olduğu gibi burçlarla alakalı olmalıdır. 

2.2. Bürücek Köprüsü: Cizre-Siirt kervan yolu güzergâhında bulu-
nan eser, bugünkü Cizre-Şırnak karayolunun sekizinci kilometresinde, 
Dirsekli, Bağkartal Mezrasında Kızılsu deresinin üzerindedir (Foto: 4). 
Köprünün inşa tarihi bilinmemektedir. Mevcut kalıntılardan eserin, inşa 
tekniği ve malzemesi bakımından Osmanlı döneminin özelliklerini gös-
                                                           
6 J. Özlem Oktay, “Erken Devir Türk Sanatı’nda Grifon Figürünün Sembolizmi”, Türk Dün-
yası Araştırmaları Dergisi Prof. Dr. Oktay Aslanapa Özel Sayısı, Sayı: 183, s. 544, Kasım-
Aralık, İstanbul, 2009. 
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terdiği anlaşılmaktadır. Buradan yola çıkarak yapının XVI. yüzyılda Os-
manlı döneminde inşa edildiğini söyleyebiliriz. Yıkılan köprünün sadece 
beş ayağının kalıntısı günümüze ulaşmıştır. Kalan izlerden yapının düz-
gün kesme taş malzemeden inşa edildiği anlaşılmaktadır. Mevcut kalıntı-
lardan eserin beş göz açıklığı tespit edilmektedir. Yalnız köprünün üzerin-
de inşa edildiği derenin yatak genişliği göz önüne alındığından eserin sekiz 
gözlü bir köprü olabileceği tahmin edilmektedir. Köprünün kenardaki aya-
ğının yanında kesme taştan yapılan istinat duvarı mevcuttur (Foto: 5). 

2.3. Saklan Köprüsü: Köprü, Cizre şehir merkezine yaklaşık olarak 
2.5 km uzaklıkta ilçenin güneyinde Saklan Çayı üzerinde yer almaktadır 
(Foto: 6). Eser, Yukarı Cizre ile Suriye Cizresi (Deşte Hessına) arasındaki 
bağlantıyı sağlayan bir köprüdür. Saklan Çayı üzerinde doğu-batı doğ-
rultusunda uzanan yapı, bu güzergâhta inşa edilen dört köprüden biri-
dir. Köprünün üzerinde veya kaynaklarda, yapının inşa tarihi hakkında 
herhangi bir bilgi yoktur. Yapı inşa tekniği ve malzemesi bakımından Os-
manlı döneminin izlerini taşımaktadır. Eserin üzerinde bulunduğu yol 
güzergâhının tarihte üstlendiği rol göz önüne alındığında ve diğer köprü-
lerin inşa dönemleri incelendiğinde, köprünün XII. yüzyılda Musul Zengi 
Atabeyliği döneminde inşa edildiği ve Osmanlı döneminde XVII.-XVIII. 
yüzyılda onarılarak bugünkü son şeklini aldığı söylenilebilir. Yapının sa-
dece ayakları günümüze ulaşmıştır. Kalan izlerden eserin dört gözlü ve 
yolu eğimli olan köprüler grubuna girdiği anlaşılmaktadır. Eser, siyah 
renkli kesme bazalt taştan inşa edilmiştir (Foto: 7). 

2.4. Yafes (Cezire-i İbni Ömer) Köprüsü7: Yapı, Dicle Nehri’nin Tür-
kiye sınırından Suriye topraklarına girdiği yerde, günümüzde Türkiye-
Suriye sınır güvenlik hattında ve Cizre’nin yaklaşık olarak 2 km güne-
yindedir (Foto: 8-9).8 Daha önce Cizre ilçesinin sınırları içerisinde yer 
alan köprü, Türkiye Suriye sınır hattını oluşturan Dicle Nehri’nin yatak 
değiştirmesi sonucunda günümüzde Suriye toprakları içerisinde kalmış-
tır. Köprünün üzerinde kesin yapım tarihini verebilecek herhangi bir ya-
zıt yoktur. Bu nedenle eser, araştırmacılar tarafından farklı dönemlere 
tarihlendirilmiştir. Bazı araştırmacılar köprüyü Sasani dönemine tarih-
lendirirken, bir kısım araştırmacı da köprünün Zengi veya Artuklu döne-
minde inşa edildiğini ileri sürmektedir. Hüsamettin Aksu, köprünün Sa-
saniler devrinde yapıldığını belirtmektedir. Buna gerekçe olarak, eski 
kaynaklarda böyle bilgilerin geçtiğini ileri sürmektedir. Fakat kaynakla-
rın ismini vermemektedir. Aksu, yapının Roma ve Bizans dönemlerinde 
tahkim edildiğini de ifade etmektedir.9 
                                                           
7 Yakınındaki köyden dolayı “Yafes Köprüsü” olarak bilinen eser Cezire-i İbn-i Ömer Köprü-
sü, Dicle Köprüsü, Bazıbda Köprüsü ve Bafit Köprüsü gibi isimlerle de anılmaktadır. 
8 Mehmet Top, a.g.e., s. 172. 
9 Hüsamettin Aksu, “Cezîre-i İbn Ömer Köprüsü”, Hz. Nuh’tan Günümüze Cizre Sempozyu-
mu, s. 157, İstanbul, 1999. 
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M. Yusuf Gandur, Cizre’deki tarihi eserlerin özellikle Sâsâni ve Roma 
dönemlerine ait olduklarını belirttikten sonra bazılarının Selçuklular ve 
Atabegler zamanında yapıldığını, özellikle bazı köprülerin inşasında Ar-
tuklu sanatının izlerinin açıkça görüldüğünü, buradaki renkli taş işçiliği 
ile mimaride figürlerin kullanımı Zengi-Artuklu sanatlarının tipik özellik-
lerini yansıttığını kaydetmektedir.10 

İbn-i Esir, köprünün VI.-XII. yüzyılda Musul Hakimi Kutbüddin (ö. 
566/1170) adına Cemaleddin İsfahani (ö. 559/1164) tarafından yapıldı-
ğını söylemektedir.11 Gandur, İbn-i Esir’in inşa tarihi olarak verdiği bu 
bilgilerin köprünün onarım tarihi olduğunu belirtmektedir.12 

Eser üzerine araştırmalar yapan Fügen İlter, köprünün, gerek mi-
mari özellikleri ve coğrafi konumu, gerekse kabartmaları ve figürlerin 
üslupları bakımından, bir Artuklu yapısı olduğunu dile getirmektedir. 
Ayrıca mimari özellikleri yanında, özellikle köprünün süslemeleri ara-
sındaki gezegen motifinin, Artuklu el sanatlarında çok görülmesi, 
köprünün Artuklular’a ait olabileceğini desteklediğini ifade etmekte-
dir.13 

Yapı hakkında bilgi veren Cevdet Çulpan, Diyarbakır (Amida) da, Ulu 
Camii kapısındaki 559/1164 tarihli kitabeye ve güvenilir tarihçilerin ver-
diği bilgilerden Musul Zengilerinden Kutbeddin Mevdudun (544/1144) 
vezirlerinden Cemaleddin Mehmed Asfahani’nin (ö. 559/1164) Cizre ci-
varında, Dicle Nehri üzerinde büyük bir taş köprü inşa ettirdiğinden 
bahsedildiğini ileri sürerek eserin VI.-XII. yüzyılda inşa edildiğini belirt-
mektedir.14 

Eser hakkında çeşitli araştırmalar yapan Gülgün Tunç da, Çulpa’nın 
verdiği bilgilere benzer bilgiler aktararak, köprünün VI.-XII. yüzyılda 
Zengiler döneminde inşa edildiğini belirtmektedir.15 

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşıldığı gibi araştırmacılar köprünün ke-
sin yapım tarihi ve kim tarafından inşa edildiğine dair farklı görüşler or-
taya koymuşlardır. Kaynaklardan verilen bilgilerden ve bölgenin kozmo-
politik ve stratejik durumu göz önüne alınaraktan Sasani döneminde 
burada bir köprünün inşa edilmiş olması ihtimali çok yüksektir. Dolayı-
sıyla Cezire-i İbni Ömer Köprüsünün Sasaniler döneminde inşa edildiği-
ni, daha sonraki dönemde çeşitli nedenlerden dolayı yıkılan köprünün, 
Zengilerin Musul Hâkimi Kutbeddin Mevdud adına Veziri Cemaleddin İs-
fahani tarafından yeniden yapıldığını söyleyebiliriz. 
                                                           
10 Muhammed Yusuf Gandur, Tarihu Cezireti İbn Ömer: Munzu Te’sishâ Hatte’l Fethi’l Os-
mani (200-920/815-1515), s. 308-309, Beyrut, 1990. 
11 İbn-i Esir, El-Kâmil Fi’t-Tarih, s. 308, Beyrut, 1979. 
12 Muhammed Yusuf Gandur, a.g.e., s. 308. 
13 Fügen İlter, Osmanlılara Kadar Anadolu Türk Köprüleri, s. 61, Ankara, 1978. 
14 Cevdet Çulpan, Türk Taş Köprüleri, s. 45, Ankara, 2002. 
15 Gülgün Tunç, Taş Köprülerimiz, s. 47, Ankara, 1978. 
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Yapı günümüzde kısmen yıkılmış olup batıdaki ayak, onu izleyen orta 
ayaklar ve aralarındaki kemer ile daha ilerideki ayak günümüzde mev-
cuttur. İki renkli düzgün kesme taş malzemeden inşa edilen köprü, çok 
gözlü, sivri kemerli, yolunun eğimli olduğu köprüler grubuna girmekte-
dir (Foto: 10). Köprünün ayaklarından birinin üzerinde bulunan burç ve 
gezegen tasvirleri ile ma’kili hatla yazılmış olan Arapça ibareler önemli-
dir. 

5 gözlü yapının orta gözü daha büyük ve yüksek tutulmuş, yan gözle-
ri ise daha küçük tutulmuştur (Foto: 11). Köprünün, uzunluğu 141 m. 
genişliği 8.50 m.’dir. Yapının ortadaki büyük gözü 28 m. yanlardaki göz-
ler ise 15-20 m. arasındaki ölçülere sahiptir. Kalan izlerden köprünün 
ilk gözünün 15.50 m., ikinci gözünün 21.60 m., ortadaki büyük gözün 
28.00 m., dördüncü gözün 21.60 m.; son göz ise 15.50 m. genişliğinde 
olduğu tespit edilmiştir.16 

 

Çizim 2: Yafes Köprüsü’nün Planı ve Mansap Görünüşü (F. İlter’den) 

Yapı, üzerindeki kabartmalarla önem arz etmektedir. Taş malzemeye 
kabartma tekniğinde yapılan rölyefler, astroloji ile ilgili olup burçları 
temsil etmektedir. Köprüde sekiz gezegen ve on iki burç kabartması var-
dır (Foto: 12-13). Bu kabartmaların aralarında celi sülüs karakterde ya-
zılan çeşitli yazılar mevcuttur. Ayrıca panolar halinde “Eshab-ı Keyf’ten 
Yemliha’nın” adının yazılı olduğu ma’kili yazı süslemeleri de köprü üze-
rinde görülmektedir (Foto: 14). 

Bu kabartmaların bulunduğu köprünün güney bölümündeki batı 
ayağı 1.00 x 1.20 m. boyutlarında dikdörtgen sekiz panoya bölünmüş-
tür.17 Beyaz kalker taşı üzerinde yüksek kabartma tekniğindeki panolar-
da birer gezegen ve burç atributu yer almaktadır. Panoların bölümüne 
                                                           
16 Ertekin, a.g.e., s. 61-62. 
17 Gönül Öney, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, s. 33, Ankara, 1988. 
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her bir gezegenin ya da burcun adı Arapça olarak yazılmıştır18 (Foto: 12-
13). 

Köprü üzerinde bulunan burçlar hakkında araştırma yapan Ahmet 
Çaycı kabartmalar hakkında şu bilgileri vermektedir: 

Batıda I. Pano: Panoda, iki figür seçilebilmektedir. Sağdaki bağdaş 
kurarak oturan figür cepheden betimlenmiştir. Figürün başının üstünde 
yer alan terazinin kefeleri, figürün sağ ve solundan aşağıya doğru sarka-
rak dizlerinin üzerine kadar ulaşmaktadır. Solda yine bağdaş kurarak 
oturan figür profilden verilmiştir. Figürün gür saçlı ve çenesinden aşağı-
ya doğru sarkan sakalı seçilebilmektedir. Göğüs hizasında yukarı kaldır-
mış olduğu kollarıyla bir obje tutmaktadır. Panonun üst bölümüne me-
toplar içine “el-mizan şerrefe zuhal” (Terazi burcu, Satürn’ü şereflendirir) 
ibaresi sülüs yazıyla yazılmıştır. Bu panoda Satürn gezegeni ve Terazi 
burcu betimlenmiştir. 

Batıda 2. Pano: Panonun sağında başı aşağıya doğru yerleştirilmiş yen-
geç figürü, solunda ise bağdaş kurarak oturan sakallı bir figür yer almakta-
dır. Figürün örgülü saçları aşağıya doğru sarkmaktadır. Cepheden tasvir 
edilen figürün elleri belindedir. Panonun üst bölümüne sülüs yazı ile “es-Se-
ratanü şerefe el-Müşteri” (Yengeç, Jüpiter’i şereflendirir) ibaresi yer almakta-
dır. Bu panoda, Yengeç burcu ile Jüpiter gezegeni betimlenmiştir. 

Batıda 3. Pano: Panonun sağında atlı bir süvari, solunda ise boynuz-
lu bir hayvan figürü yer almaktadır. Cepheden tasvir edilen süvari figürü 
sağ elindeki kılıcı başının üstünde, sol elindeki kesik insan başını ise gö-
ğüs hizasında tutmaktadır. At ise öne doğru hamle yapar vaziyette tasvir 
edilmiştir. Süvarinin önündeki ikinci figür, ön ayaklarını havaya kaldıra-
rak, arka ayakları üzerine şahlanan, boynuzları geriye doğru uzanan ke-
çi veya oğlak figürüdür. 

 

Çizim 3: Yafes Köprüsü’ndeki Mars Gezegeni ve Oğlak Burcu Figürleri (A. Çaycı’dan) 
                                                           
18 Ahmet Çaycı, Anadolu Selçuklu Sanatı’nda Gezegen ve Burç Tasvirleri, s. 60, Ankara, 2002. 
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Panonun üst bölümünde sülüs yazı ile “el-Kahr şerefe el-Cüda” (Mars 
gezegeni, Oğlak burcunu şereflendirir) ibaresi yer almaktadır. 

Batıdan 4. Pano: Panoda aslan, güneş diski tasvir edilmiştir. Aslan 
ileri doğru hareket halindedir. Aslanın arka bacakları arasından yukarı-
da doğru kıvrılan kuyruğu dikkat çekmektedir. Aslan figürünün gövdesi 
profilden, başı cepheden verilmiştir. Dolgun yüz detayları ve başından çı-
kan yeleleri savrulmaktadır. Aslan gövdesinin üstüne Güneş diski yer-
leştirilmiştir. Diskin içinde kollarını yukarıya kaldırarak güneşi kavrayan 
bir figür yer almaktadır. 

 

Çizim 4: Yafes Köprüsü’ndeki Güneş Gezegeni ve Aslan Burcu Figürleri (A. Çaycı’dan) 

Panonun üst bölümünde sülüs yazı ile “eş-Şemsü şerefe el-Esede” 
(Güneş, aslanı şereflendirir) cümlesi yer almıştır. 

Batıdan 5. Pano: Panonun sağında bağdaş kurarak oturan bir figür, 
solunda ise balık figürü yer almaktadır. Bağdaş kurarak oturan figürün 
üst kısmı tahrip olmuştur. Figürün kolları yandan kıvrık vaziyettedir. 
Balık figürü “C” şeklinde bir kıvrım oluşturur. Panonun üst bölümünde 
sülüs yazı ile “el-hut” (Balık burcu) ifadesi yer almaktadır. Kırık olan bö-
lümde “ez-Zehra şerefe hâ” (Venüs, onu şereflendirir) tabirinin hakkedil-
diği belirtilmektedir. Bu bilgiye göre, panoda Venüs gezegeni ile Balık 
burcunun tasvir edildiği anlaşılmaktadır. 

Batıdan 6. Pano: Panoda bağdaş kurarak oturan iki figür yer almış-
tır. Figürlerin yüzleri çok net seçilememektedir. Figürlerin her ikisi de 
aynı pozisyonda ve cepheden tasvir edilmiştir. Figürlerin koldan hafif 
bükülen sağ elleri dizlerinin üstündedir. Sol kolları ise dirsek seviyesin-
den 90 derece kıvrılarak göğüs altına yerleştirilmiştir. İki figürün kafaları 
arasında kalan boşluğu sülüs yazı ile “es-Sünbüle şerrefet utarid” (Başak 
burcu, Merkürü şereflendirir) açıklaması yer almaktadır. 

45



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 10 

Batıdan 7. Pano: Panoda yürüyen bir boğa figürü ve üzerinde hilal 
yer almaktadır. Profilden verilen boğanın başı ve kuyruğu tahrip ol-
muştur. Hilal diliminin içinde bir insan büstü yer almaktadır. Kompo-
zisyonun sağ üst köşesinde sülüs yazı ile “el-kamer” (Ay) ibaresi yazıl-
mıştır. Yazının devamının “el-Kamer şerefe hâ es-Sevr” (Ay, boğa bur-
cunu şereflendirir) şeklinde olduğu belirtilmektedir. Bu bilgilere göre, 
bu panoda Boğa burcu ile Ay gezegeninin tasvir edildiği anlaşılmakta-
dır. 

Batıdan 8. pano: Panonun sağında kentaur, solunda ise ejder figürü 
yer almaktadır. Gövdesi ve ayakları çok iyi seçilmeyen kentaurun başı 
daha iyi durumdadır. Başı geriye dönük, yay geren figür profilden veril-
miştir. Ejder figürü bağımsız, yekpare bir figür gibi algılanmaktadır. Sivri 
kulaklı, açık ağzından ateş çıkan ejderin gövdesi düğüm yapmıştır. Pa-
nonun üst bölümünde sülüs yazı ile “el-cevzahir” ibaresi okunmaktadır. 
Panonun devamı okunmamaktadır.19 

Köprünün batıdaki orta ayağında, ma’kili yazıyla “Yemliha” ibaresine 
yer verilmiştir. Bu isim Ashab-Kehf’teki Yemliha’nın ismini çağrıştırmak-
tadır. Eshab-ı Keyf’in isimlerinden Yemliha’nın isminin köprünün üze-
rinde yazılmasının amacı, köprüyü ve köprüde geçenleri korumaya yöne-
lik bir tılsım olarak düşünülebilir. 

3. Değerlendirme ve Sonuç: 

Kervanların, orduların ve insanların nehirler üzerinden kolayca ge-
çebilmeleri amacıyla inşa edilen köprülerin ilk örnekleri ahşaptan ya-
pılmıştır. Özellikle Anadolu’da Romalılar döneminden itibaren taş mal-
zemeden köprüler inşa edilmeye başlanmıştır. Tarihi İpek Yolu’nun 
canlanmasıyla birlikte Anadolu’dan Mezopotamya’ya kadar birçok köp-
rü inşa edilmiştir. Yükselen ekonomik refah ve geliştirilen tekniklerle 
birlikte geniş açıklıklı, süslemeli muazzam köprüler yapılmaya başlan-
mıştır. 

Anadolu’yu Kuzey Mezopotamya’ya bağlayan bir geçitte yer alan Cizre 
ve çevresinde de çeşitli dönemlerde birçok köprü inşa edilmiştir. İnşa 
edilen bu köprülerden sadece dört tanesi kısmen günümüze ulaşmıştır. 
Bu köprülerden Bürücek ve Saklan köprülerinin sadece ayakları günü-
müze ulaşmıştır. Yafes Köprüsü’nün ise ortadaki kemer gözü ile ayakları 
günümüzde sağlamdır. 1900’lü yılların başında kısmen yıkılan Deşt köp-
rüsü ise geçirdiği onarımlar sonucu özgün yapısını kaybederek günümü-
ze ulaşmıştır. 

Cizre’deki köprülerin hepsi çok gözlü köprü olması bakımından ben-
zerlik göstermektedir. Bürücek Köprüsü 8 gözlü, Yafes ve Deşt köprüleri 
5 gözlü, Saklan Köprüsü ise 4 gözlüdür. Yafes Köprüsü, yolu eğimli (dik) 
                                                           
19 Ahmet Çaycı, a.g.e., s. 60-61. 
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olan köprülerdendir. Deşt, Bürücek ve Saklan köprüleri yolu hafif eğimli 
olan köprülerdir. Kemer özelliği bakımından köprüleri incelediğimizde 
Yafes Köprüsü’nde sivri kemer, Deşt Köprüsü’nde ise yuvarlak kemer 
kullanılmıştır. Bürücek ve Saklan köprülerinin kemerleri günümüze ula-
şamadığından bu köprülerde ne tür bir kemer kullanıldığını tespit etmek 
mümkün değildir. 

Deşt ve Yafes köprüleri beş gözlü bir planlama göstermektedir. 
Benzer uygulama Anadolu’da Kızıltepe Dunaysır Köprüsü’nde (XIII. 
yüzyıl)20, Hasankeyf Dicle Köprüsü’nde (1116), Tokat Yeşil Irmak Köp-
rüsü’nde (1250), Edirne Yeni Köprü’de (1842), Çorlu Kara Mustafa 
Paşa Köprüsü’nde (XVII. yüzyıl), Konya Hortu Köprüsü’nde, Hatay Pa-
yas Çayı Köprüsü’nde (XVI. yüzyıl), Mersin Sarı Köprü’de, Kırklareli 
Sinanlı Mehmet Paşa Köprüsü’nde, Uziçe Mehmet Paşa Köprüsü’nde 
(1627)21, Diyarbakır Kara Köprü’de (1208)22, Afyon Kurşunlu Köprü’de 
(XIII. yüzyıl)23, Denizli Çivril Çıtak Köprüsü (19. yüzyıl)’nde de görül-
mektedir.24 

Deşt Köprüsü’nde yuvarlak kemer kullanılmıştır. Köprü, bu özelliği 
bakımından Savur Sürgücü Ahmet Ağa Köprüsü, Diyarbakır Kara Köp-
rü, Artvin Avcılar Köyü Kemer Köprüsü, Artvin Berta Köprüsü25 ile ben-
zerlik göstermektedir. 

Yafes Köprüsü’nün orta gözü diğer gözlere göre daha geniş ve yük-
sek tutulmuştur. Bazı araştırmacılar bu tür köprüleri ana gözlü köp-
rüler olarak adlandırmışlardır. Orta gözün daha geniş tutulması özel-
liği Artuklu devri köprülerinde de görülmektedir. Benzer uygulama 
Hasankeyf Dicle (1116), Silvan Malabadi (1147), Çermik Haburman 
(1198-99) ve Çermik Sinek (XII. yüzyıl) köprülerinde karşımıza çık-
maktadır.26 

Cizre’deki tarihi köprüler kullanılan malzeme bakımından benzerlik 
arz etmektedir. Her dört köprü de düzgün kesme taş malzemeden inşa 
edilmiştir. Yafes Köprüsü iki renkli kesme taştan inşa edilmesi özelliği ile 
                                                           
20 İrfan Yıldız-Erkan Koç, “Mardin’in Kızıltepe İlçesindeki Artuklu Dönemi Köprüleri”, Artuk-
lular II, s. 283-94, Mardin, 2007; İrfan Yıldız, Mardin’deki Su Yapıları, Yayınlanmamış Dok-
tora Tezi, s. 165, Van, 2008. 
21 İrfan Yıldız, Savur’daki Tarihi Eserler, s. 244, İstanbul, 2011. 
22 Evindar Yeşilbaş, Diyarbakır’da Su Mimarisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 38, Konya, 2007. 
23 Osman Eravşar, “Afyon Köprüleri”, VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi 
Araştırmaları Sempozyumu, 214-15, Sakarya, 2005. 
24 Saim Cirtil, “Denizli Çivril Su Yapıları”, Uluçam Armağanı, s. 71-98, Ankara, 2008. 
25 Osman Aytekin, “Çoruh Vadisi Deriner Baraj Alanında Bulunan Kültür Varlıkları”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Oktay Aslanapa Özel Sayısı, Sayı: 183, Kasım-Aralık, 
s. 395-96, İstanbul, 2009. 
26 Cevdet Çulpan, “XII. Yüzyıl Artukoğulları Devri Taş Köprüleri ve Özellikleri”, Sanat Tarihi 
Yıllığı, Sayı: III, s. 31-77, 1969-70; Neslihan Dalkılıç-F. Meral Halifeoğlu, “Diyarbakır Merkez 
ve İlçelerinde Bulunan Tarihi Köprüler”, Nebiler, Sahabiler, Azizler ve Krallar Kenti Diyarba-
kır, s. 367-81, Ankara, 2009. 
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diğer köprülerden farklı bir özellik göstermektedir. İki renkli taş kulanı-
mı Zengi Sanatı’nın karakteristik özelliğidir. 

İncelediğimiz köprülerden Saklan ve Bürücek köprüleri sade yapılar-
dır. Yafes ve Deşt köprülerinde ise çeşitli süslemeler mevcuttur. Her iki 
köprüde de figürlü süslemeler ve yazı vardır. Deşt ve Yafes köprüleri 
üzerinde bulunan oğlak ve aslan kabartmalarıyla benzerlik göstermekte-
dir. Aslan figürü Silvan Malabadi Köprüsü’nde ve Diyarbakır On Gözlü 
Köprüsü’nde de görülmektedir. 

Cizre köprülerindeki insan ve hayvan tasvirleri Mezopotamya kültü-
rünün etkisini yansıtmaktadır. Yafes Köprüsü’nde görülen astrolojik fi-
gürler, geçmiş devirlerde yaşayan kavimlerde görülen falcılık, kehanet 
vb. halk inançlarının mimariye yansımasının bir göstergesi olmalıdır. 

Sonuç olarak, hem Anadolu hem de Mezopotamya sanatının izlerini 
üzerinde taşıyan ve yapıldıkları dönemin kültürel, sosyal, ekonomik 
durumunun birer canlı şahidi olan bu köprüleri onarıp gelecek nesille-
re ulaştırmak temel gayemiz olmalıdır. Özellikle üzerinde barındırdığı 
tasvirleriyle Türk ve dünya köprü mimarisi içerisinde ayrı bir öneme 
sahip olan ve kaderi Dicle Nehri’nin yatak değiştirmesine bağlı olan 
nehrin yatak değiştirmesiyle bazen Suriye, bazen de Türkiye sınırları 
içerisinde kalan Yafes Köprüsü’nün Türkiye ve Suriye devletlerinin or-
taklaşa iş birliği çerçevesinde bir an önce onarılıp eski haline kavuştu-
rulması gerekir. 

Fotoğraflar 

 

Foto 1: Deşt Köprüsü’nün Genel Görünüşü 
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Foto 2: Deşt Köprüsü’nün Mansap Cephesi 

 

Foto 3: Deşt Köprüsü’ndeki Kabartma ve Kitabe  
(1900’lü Yılların Başı Cizre Belediyesi Arşivinden) 
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Foto 4: Bürücek Köprüsü’nün Genel Görünüşü 

 

Foto 5: Bürücek Köprüsü’nün Ayakları 
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Foto 6: Saklan Köprüsü’nün Genel Görünüşü 

 

Foto 7: Saklan Köprüsü’nün Menba Görünüşü 
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Foto 8: Yafes Köprüsü’nün Genel Görünüşü (M. Top’dan) 

 

Foto 9: Yafes Köprüsü’nün Genel Görünüşü (G. Bell’den) 

 

Foto 10: Yafes Köprüsü’nün Günümüzdeki Görünümü (M. Top’dan) 

 

Foto 11: Yafes Köprüsü’nün Sağlam Kalan Gözü (G. Bell’den) 
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Foto 12: Yafes Köprüsü’ndeki Gezegen ve Burç Tasvirleri (G. Bell’den) 

 

Foto 13: Yafes Köprüsü’ndeki Gezegen ve Burç Tasvirleri (G. Bell’den) 

 

Foto 14: Yafes Köprüsü’ndeki Ma’kili Yazı Panoları (G. Bell’den) 
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I. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDEKİ 
POLİTİK KİMLİĞİ İLE RIZA TEVFİK 

Yrd. Doç. Dr. Turhan ADA* 

Öz 

I. Dünya Savaşı’ndan önce, daha çok, İzmir ve çevresinde düzenle-

nen açık hava toplantılarını ve Talat Paşa nezdindeki itibarını kullana-

rak savaş karşıtı etkinliklere katkı sağlayan Rıza Tevfik, geniş toplum 

kesimleri tarafından takdir edilen bu rolünü savaşla birlikte değiştirmiş 

ve İTC’yi hedef alan eleştirel bir kimliğe bürünmüştür. Edindiği bilgiler 

ve aldığı istihbarata rağmen Alman İttifakı’nı değil, daima İngiltere’yi 

desteklemiş ve bu dönemin her iki aşamasında da, yazılı ve sözlü pro-

paganda noktasındaki üstün becerisinden olabildiğince faydalanmaya 

çalışarak, kamuoyunu aydınlatmaya çalışmıştır. Kendisini bu tarz bir 

yaklaşıma iten temel neden ise bağımsız kişiliğinden beslenen İTC kar-

şıtı yaklaşım tarzıdır. 

Anahtar kelimeler: I. Dünya Savaşı, Rıza Tevfik, İttihad ve Terakki 

Cemiyeti, Alman İttifakı, Kamuoyu. 

Abstract 

Rıza Tevfik With his Political Identity in I. World War Process 

Rıza Tevfik, who made a contribution to anti-war activities by use of 

his credit before Talat Pasha and the open air meetings held moostly aro-

und İzmir before I. World War, changed his role appreciated by masses 

and adopted a crititical role aiming at İTC. In spite of the information and 

Intelligence he got, he supported the British Alliance not the German Alli-

ance. He tried to enlighten public opinion making use of his superior skill 

in all kinds of propaganda. The root cause that forced him to that of atti-
                                                           
* Rize Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. Tarihi ABD Başkanı, turhanada@yahoo.com 
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tude was his anti-İTC manner of approaching arising from his indepen-

dent character. 

Key words: Rıza Tevfik, I. World War, Committee of Union and Prog-

ress, German Alliance, Public Union. 

Yaşamının daha çok siyasi yönünü gündeme getiren etkinlikler bağla-
mında, 1914 yılında, milliyetçi Türk Bilgi Derneği İslamiyet Şubesi’nde 
görev alan Rıza Tevfik1, bizzat kaleme aldığı bir makalesinde de belirttiği 
üzere, ülkesinin I. Dünya Savaşı’na sürüklenmemesi için elinden gelen 
bütün gayreti göstererek başta Veliahd Vahideddin ve Damat Ferit Paşa 
olmak üzere toplumun bütün kesimlerinin takdirlerini kazanmıştı.2 Al-
manya ve İngiltere arasındaki rekabeti öteden beri bilen bir aydın olarak3 
ortaya koyduğu bu etkinlikler çerçevesinde, Uşşakizade Muammer Bey’in 
yönlendirmesiyle, İzmir, Urla4, Manisa ve Tire gibi riskli bölgelerde verdi-
ği konferanslarla5 aydınlatıcı olmaya çalışmış, İTC (İttihad ve Terakki Ce-
miyeti) önderlerinin kendi inisiyatifleriyle ülkeyi yok oluşun eşiğine getir-
                                                           
1 Bilgi Mecmuası, No: 6, Nisan 1330 (1914), s. 547; Ayrıca bkz. Abdullah Uçman, “Bilgi Mec-
muası Üzerine”, Tarih ve Toplum, Sayı: 237, s. 4-6, Eylül 2003. 
2 Rıza Tevfik Bölükbaşı, Biraz da Ben Konuşayım, (Edit.: Abdullah Uçman), II. Baskı, İleti-
şim Yayınları, s. 38, İstanbul, 2008. Aynı dönemde, Rıza Tevfik ile benzeri endişeleri taşıyan 
ve harbi kamuoyunun desteğinden yoksun sonuçsuz kalmaya mahkum tehlikeli bir macera 
olarak gören birçok aydın vardı. Örnek olması açısından bkz. 

“Balkan Harbi büyük telefata ve sarı hastalıklar mühim zayiata sebeb olmuş; istilaya uğ-
rayan yuvalarını terk eden Türk ailelerinin anavatana ilticaları hasebiyle bu zavallıların he-
nüz yerleşmeleri imkânı bile temin edilmemişken, memlekette yeni bir harb badiresi yarat-
mak akl-ı selim karı mı idi? 

Ba-husus ziyana uğrayan esliha, cephane ve mühimmat-ı harbiye gibi kısa bir zamanda 
telafisi mümkün olmayan ihtiyaçlarla, daha doğrusu sür’at ve tekniğe büyük kıymet verilen 
bu asırda kem alat ve noksan edevatla lüzumsuz yere harbe girmek budalalık sayılmaz mı? 

Harb esnasında icab eden mevki ve mıntıkalara silah, mühimmat-ı harbiye ve yardımcı 
asker sevk ve irsali için yollarımız, şimendiferlerimiz ve diğer nakil vasıtalarımız eksik ve eri-
yecek kuvvetlerin telafi ve tecdidi mefkud iken bu harbe iştirakimiz eblehane bir hareket ol-
maz mı? 

Hatta Almanların ve Avusturyalıların Trablusgarp tecavüzünde İtalyanları destekledikleri 
ve Balkan Harbi’nde hasımlarımıza müzaheretleri malum iken onlar lehine ve İtilaf Devletle-
ri aleyhine harbe kıyam, bir eser-i hamakat addedilemez mi? 

Bi-taraf kaldığımız takdirde sürekli harblerden mutazarrır ve bitkin bir hale duçar olmuş 
bulunan milletimizin yaralarını sarmak, iktisaden memleketin refahını temine çare aramak 
şıkkı dururken, Mısır’ın istilasını düşünmek caiz miydi?” Ahmed Bedevi Kuran, Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nda İnkılâp Hareketleri ve Milli Mücadele, Baha Matbaası, s. 605, İstanbul, 1956. 
3 Biraz da Ben Konuşayım, s. 189. 
4 Rıza Tevfik Urla’da vereceği konferansa giderken, ahalisi çoğunlukla Rumlardan oluşan 
bu kıyı kasabasında ikamet etmekte olan bir grup ile karşılaşmış ve kendisine saygı ile yak-
laşan gruba mensup okuma yazma bile bilmeyen üç kişiden, eski Yunan filozoflarından 
Anaksagoryon’a ithaf edilen bir Rum okulunun açılışına gittiklerini öğrenmişti. Bununla bir-
likte, ulusal kültürlerine sahip çıktıkları için kendisini etkileyen bu yerlilerin sorduğu soru-
lara verdikleri doyurucu cevaplar edindiği izlenimi daha da derinleştirmiş ve ancak kültürel 
değerlerine bağlı olan milletlerin kimliklerini koruyabilecekleri gerçeği ile yüz yüze geldiğini 
fark etmişti. Ayrıntılı bilgi için bkz. a.g.e., 101, 102. 
İzmir ve civarındaki Rum azınlığın bahsi geçen dönemdeki etnik niteliği hakkında ayrıntılı 

bilgi için bkz. Nurettin Gülmez, “Mondros Mütarekesi Sürecinde Batı Anadolu’da Osmanlı-
Azınlık İlişkileri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 160, s. 49-58, Şubat 2006. 
5 A.g.e., s. 101. 
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diklerini ifade etmişti. Arkadaşı Cavit Bey’in6 yanı sıra Abdullah Cevdet’in 
de makaleleriyle iştirak ettiği bu savaş karşıtı etkinliklerini7 oldukça rea-
list bir zemine oturttuğunun da farkında idi. Çünkü, sonucunu tam ola-
rak kestirememekle birlikte esas mücadelenin Osmanlı vatanı ekseninde 
cereyan edeceğini çok iyi biliyor, Alman İmparatoru II. Wilhelm’in8, Sul-
tan II. Abdülhamid’i Bağdat Demiryolu’nun9 inşasına ikna ettiğini, Os-
manlı sarayındaki yakınları vasıtasıyla öğrendiği için10 mevcut tabloyu 
berrak bir gözle görebiliyordu.11 

Fakat, bu ve benzeri bilgilere ulaşması hiç de kolay olmamıştı. Said 
Halim ve Talat Paşa’lar ile onların atadığı şeyhülislamdan oluşan gizli bir 
komisyon, hanedan mensuplarını ülke yönetiminden uzak tutabilmek 
için padişaha onaylattıkları bir iç tüzüğü uygulamaya koymuşlardı. Bu-
na göre, hanedan üyeleri siyasette faal rol oynayamayacaklar, siyasal bir 
partinin tarafını tutmayacaklar ve komisyonun ve padişahın izni olmak-
sızın seyahat edemeyeceklerdi.12 

Ancak, Rıza Tevfik sağduyulu bir yaklaşımla ortaya koyduğu bütün 
çabalara rağmen, savaşın kaçınılmaz olduğunu iddia eden hâkim görü-
                                                           
6 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, C. III, Hürriyet Vakfı Yayınları, s. 331, İs-
tanbul, 1989. 
7 Abdullah Cevdet, “Bir Türk, Bu Muharebeden Ne Kazanabilir?”, İçtihad, No: 124, s. 427-
428, 11 Kanun-ı Evvel 1330. 
8 Wilhelm II (1859-1941) daha çok militarist yaklaşımı ve kararsız politikalarıyla tanınan Al-
man devlet adamıdır. Hem II. Abdülhamid ile hem de İTC ile yakın ilişkiler içine girerek “si-
yasi” bir tavır göstermiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Hüseyin Cahit Yalçın, Tanıdıklarım, s. 
175-177, İstanbul, 2001. 
9 Bağdat Demiryolu, XIX. yüzyılın sonlarıyla XX. yüzyılın başlarında bir Alman şirketi tara-
fından inşa edilen ulaşım hattıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. İsmail Yıldırım, “Osmanlı Demiryo-
lu Projelerine Bir Bakış”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. XII, Sayı: 1, s. 315-324, 
Elazığ, 2002. 

“Almanlar, Bağdat hattının imtiyazını elde edebilmek için işi gayet sıkı tutmuşlardır. Daha 
önce, 1889’da İstanbul’u ziyaret etmiş olan Kayzer II. Wilhelm, bu sefer Ekim-Kasım 1898’-
de, Osmanlı Devleti’ne tantanalı bir resmi ziyaret yapmış, bu arada Filistin ve Suriye’ye de 
gitmiş, Abdülhamid’in ve genel olarak Müslümanların dostu olduğunu ilan etmişti. Hiçbir 
büyük devletin reisi, Abdülhamid’in hükümdarlığı sırasında Osmanlı Devleti’ni ziyaret etme-
miş ve etmeyecekken, Kayzer’in böyle bir ziyaret yapması Abdülhamid’i muhakkak çok etki-
lemiş olmalıdır.” Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, III. Baskı, İmge Kitabevi, s. 55, 
Ankara, 2001. 
10 “Ben buna inanmıştım. Çünkü sarayda bu muhavere bir öğle yemeğinden sonra geç-
miş olduğu için, mabeyn mensupları arasında şayi olmuştu. Zaten Sultan Hamid sarayda 
bu gibi şeylerin gizli kalmasını istemezdi. Hatta iyi tahkik ettiğime göre, kendisine verilen 
jurnallerin bile kimler tarafımdan ve kimler vasıtasıyla takdim olunduğunu mutlaka teş-
hir ettirirmiş. Bundan da maksat, jurnalcilikle hizmet eden büyük küçük memurların bu-
runlarını kırmak ve haysiyetlerini tezlil etmek imiş.” Bkz. Biraz da Ben Konuşayım, s. 
101. 
11 A.g.e., s. 100. 
12 Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki (1908-1914), (Çev.: Nuran Yavuz), II. Baskı, s. 220’den 
naklen, İstanbul, 1984. İngiliz Büyükelçisi Sir Louis du Pan Mallet’den (1864-1936) Grey’e, 
İstanbul mahreçli, 25 Ocak 1914 tarih ve 47 sayılı gizli yazı (İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ka-
yıt No: 371/2128/4586). Maliye Nazırı Cavid Bey, bu günlerde hanedan üyeleri için bir tah-
sisat önerisinde bulunacak ve bir süre sonra göreceğimiz istifasında bu gelişmeyi de dikkate 
alacaktı. Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, C. III, s. 157, 37. dipnot. 
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şü13 değiştiremediği gibi, dönemin Dahiliye Nazırı Talat Paşa’nın, Polis 
Müdürü Bedri Bey vasıtasıyla ilettiği üstü kapalı ve nazik görünüşlü “hu-
susi odada istirahat” tehdidine de muhatap olmuştu. 

Olaydan iki gün sonra, Babıâli’deki makam odasına giderek Talat Pa-
şa ile görüşen Rıza Tevfik, jeopolitik ve jeo-stratejik özellikleri nedeniyle 
Türkiye’nin taraf olduğu bir savaşın uluslararası boyuta taşınacağını ve 
ülkenin sınaî-teknolojik alt yapısının bunu kaldıracak güçte olmaktan 
çok uzak olduğunu açık sözlülükle dile getirdi. 

Karşı kampta yer alan İngiltere’nin dostça uyarılarına14 ve Sadrazam 
Said Halim Paşa’nın, tarafsız kalınmasına ilişkin tüm ısrarlarına rağ-
men, ülkesini sonuçsuz kalmaya mahkûm bir maceraya atmakta bir be-
is görmeyen Talat Paşa15 ise kendisine cevap verirken, Osmanlı Devleti’-
nin, ister istemez sürüklendiği bir savaşın tarafı olduğunu ve tüm ihti-
yaçlarının, yetmiş milyonluk nüfusu, ağır sanayisi ve üstün teknolojisi 
ile rakiplerinin tamamından üstün konumda bulunan Almanya tarafın-
dan karşılanacağını ifade etti; sözlerinin arasında “Rica ederim, halkın 
cesaretini ve ümidini kırma! bozgunculuk etme!... Şüphe yok ki, bu niye-
timde hulusuma inanırsın kardeş…” diyerek asıl maksadını dillendirmeyi 
de unutmadı. 

Bununla birlikte meselenin gözden kaçan bir de duygusal tarafı vardı: 
İTC’nin belkemiğini oluşturan mektepli subaylar arasında Almanya’da 
tahsil görmüş ve Osmanlı ordusunu düzene sokmak için uzun yıllar Os-
manlı hizmetinde bulunmuş olan Alman Generali Goltz tarafından yetiş-
tirilmiş ya da onunla çalışmış olan çok sayıda subay mevcuttu. Ülkesin-
de Comlar Baron Von Der Goltz (1843-1916) olarak anılan ve savaş teo-
rileriyle tanınan bu Alman askeri, 1883 yılında “üç aylığına” Türkiye’ye 
gelmiş, fakat ülkesine ancak on iki yıl sonra dönmüştü. Başlangıçta 
Mekteb-i Harbiye ve Erkan-ı Harp Mektebi’nin yönetimiyle, bir süre son-
ra da Osmanlı ordularının reorganizasyonu ile ilgilenmişti. Bu bakım-
                                                           
13 Konuyla ilgili ayrıntılı ve tatminkâr bilgi için bkz. Cemal Paşa, s. 125-148; Ali Fuad Türk-
geldi, Görüp İşittiklerim, IV. Baskı, TTK Basımevi, s. 114, Ankara, 1987. 
14 “Londra sefaret memurlarından ve Rıza Tevfik’in yakın dostlarından Nureddin Ferruh 
Bey ile görüşen İngiliz diplomatlarından Alexandr White, her bakımdan tam bir yıkım içinde 
olan Osmanlı Devleti’ni yok oluşan eşiğine getiren İTC idaresi altında girilecek bir harbin 
Anadolu Türklüğü için tam bir felaket olacağını ifade etmiş ve İngiltere’nin böyle bir ülkeyle 
işbirliğine gitmesinin mümkün olmadığını vurgulamıştı. Bu sırada, Türk sefaretinin, iki ülke 
arasındaki diplomatik görüşmeler hakkında en küçük bir malumatı bile yoktu.” Bkz. Kuran, 
a.g.e., s. 576. 
15 Sadrazam Said Halim Paşa, Mondros Mütarekesi’nden sonra toplanan Divan-ı Ali’de bu 
gerçeği şu etkileyici cümleleriyle dile getirecekti: 

“…Vükelayı ve Merkez-i Umumi azasını davet ettim. ‘Hiç olmazsa bitaraf kalalım, tecavüz 
ve taarruz etmeyelim. Turan ve Mısır fütuhatını, Tunus, Trablus, Cezayir v.s. gibi amali, rica 
ederim, bırakalım. Her milletin üç devri vardır. Fütuhat, tevakkuf, inhitat… Bizimki inşallah 
inhitat devri değildir, fakat herhalde fütuhat devri de olmadığı bedihidir!’ dedim.” Said Halim 
ve Talat Paşa Kabinelerinin Divan-ı Ali’ye Sevkleri Hakkında Divaniye Mebusu Fuad Bey Mer-
hum Tarafından Verilen Takrir Üzerine Bera-yı Tahkikat Kur’a İsabet Eden BEŞİNCİ ŞUBE Ta-
rafından İcra Olunan Tahkikat ve Zapt Edilen İfadatı Muhtevidir, Meclis-i Mebusan Matbaası, 
s. 11, İstanbul, 1334. 
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dan, Osmanlı harbiyesine çok şey kazandırmış ve bir sonraki dönemde 
askeri yetkiyi devralan komuta kademesinin oluşumunda etkili olmuştu. 
Türk-Alman ilişkilerindeki işlevi ise Kayser Wilhelm’in Orta Asya, İran ve 
Hindistan’ı etki alanı olarak kabul eden dış politikasının (Drach Nach 
Osten) Türkiye’deki askeri ayağı olmasından ileri geliyordu. Meşrutiyet 
ilan edildiğinde Goltz, Osmanlı hizmetinde değildi; buna rağmen, Os-
manlı subayları ile ilişkilerini sürdürmüş, hatta Hürriyetin ilanından bir-
kaç ay önce İstanbul’daki eski dostlarını ziyaret etmişti. Hürriyetin ila-
nında ise Mahmud Şevket Paşa, olayı telgrafla Goltz’a müjdelemişti. Bu-
na karşılık Goltz, eski öğrenci ve çalışma arkadaşlarına tavsiyelerini ek-
sik etmediği gibi, Meşrutiyet yönetimini ve İTC’yi yazdığı yazılarla ve ver-
diği konferanslarla savunmaktan da geri kalmamıştı.16 

Bu noktada söyleyecek bir şeyi kalmayan Rıza Tevfik muhatabının iyi ni-
yetine inandığını belirttikten sonra Talat Paşa’yı her alanda Avrupa’ya bağımlı 
hale gelen Türkiye’nin savaş sürecinde yaşamak zorunda kalacağı kıtlık ve 
karaborsa konusunda uyardı ve “iş bu kerteye geldikten sonra sahiden Al-
lah’ın inayetinden başka bir iş kalmaz. İnşallah sonu hayırlı olur” diyerek geç-
mişte yaşanan olumsuzlukları unutturan bir temenni cümlesiyle görüşmeyi 
sonlandırdı. Böylece iki ismin olumlu atmosfer altında başlayan görüşmeleri 
aynı şekilde ve karşılıklı iyi niyet temennileri ile sonuçlanmış oldu.17 

Nitekim, Rıza Tevfik, bundan sonra herhangi bir baskıya maruz kal-
madığı gibi iç politik tartışmaların yükselişe geçtiği dönemlerde kendisi-
ne yakınlık gösteren Talat Paşa ve arkadaşları tarafından sık sık Cavid 
Bey’in Şişli’deki evine davet edildi.18 

Taraflar arasında böylesine bir yakınlaşma süreci yaşanırken, Talat 
Paşa ile yaptığı konuşma Rıza Tevfik’in aklından çıkmamakta ve geleceğe 
güvenle bakmasını sağlamaktaydı. Çünkü o gün duydukları, yakın dos-
tu Sir Scawen Blunt’un kendisine hitaben kaleme aldığı 19 Teşrin-i Ev-
vel 1910 tarihli mektubunda vurguladığı gerçeklerle bire bir örtüşmek-
teydi. Aralarında Winston Churchill’in de bulunduğu önde gelen birçok 
devlet ve siyaset adamına yakınlığı ile bilinen bu İngiliz politika adamı, 
mektubunda, kendisine verdiği söze sadakat göstererek yetki sahibi İngi-
liz devlet adamlarıyla görüştüğünü ve Mısır’daki varlığını da kapsayacak 
biçimde yayılmacı bir dış politika izleyen Londra’nın, Halifelik kurumu-
nu da hedef alan bu temel yaklaşım tarzında herhangi bir eksen değişik-
liği gitmeyeceğini ifade etmekte, Türkiye için ise en doğru seçenek olarak 
Alman ittifakına işaret etmekteydi.19 
                                                           
16 Golç Paşa’nın Hatıratı, (Edit.: Salih Mayakuşu), İstanbul, 1932; Burhan Oğuz, Yüzyıllar 
Boyunca Alman Gerçeği ve Türkler, İstanbul, 1983; Akşin, a.g.e., s. 203-204. 
17 Görüşme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Biraz da Ben Konuşayım, s. 103-104; Feridun 
Kandemir, Kendi Ağzından Rıza Tevfik, s. 123, İstanbul, 1943. 
18 Biraz da Ben Konuşayım, s. 104. 
19 A.g.e., s. 104-106, 181. 
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Tabii meselenin bir de şiddetle ihtiyaç duyulan dış borçlarla ilgili boyu-
tu vardı. Alman Genel Karargahı, savaşa girmek şartıyla Osmanlı Devleti’-
ne hatırı sayılır miktarda borç verileceğini taahhüt etmişlerdi ki bu meblağ 
Türk lirası baz alındığında beş milyon liraya tekabül ediyordu. Nitekim sa-
vaştan sonra Cemal Paşa’yı ziyaret ederek “bu maceraya neden girildiğini” 
soran Yakup Kadri, Fuad Paşa’nın “Bu devlet istikrazsız yaşayamaz” şek-
lindeki çarpıcı sözünü çağrıştıran şu cevaba muhatap olacaktı: 

“Aylık vermek için!”20 
Ancak, Rıza Tevfik, İngilizlerin hararetle karşı çıktıklarını bildiği halde 

Osmanlı Devletinin, öncelikle İngiltere ile ittifak kurmasını istemekte ve 
bunun ulusal çıkarların temini noktasında daha faydalı olacağını dü-
şünmekteydi.21 

Kamuoyunda bu tartışmalar yapılırken savaşın uzaması durumunda 
hammadde kıtlığı çekecek olan Berlin’in desteğine güvenilmeyeceği hu-
susu ve İngiltere’nin doğal müttefiki olan ABD’nin bu denkleme girebile-
ceği ihtimali de söz sahibi çevrelerde istenilen ölçüde dikkat çekmemek-
te, bu da sağduyulu aydınların endişelenmesine neden olmaktaydı. 

Nitekim, birkaç ay içinde patlak veren I. Dünya Savaşı, hiç de tahmin 
edildiği gibi bir gelişme göstermedi ve Osmanlı Devleti ve müttefiklerinin 
mağlup olacakları anlaşılınca, coğrafyası sonu belirsiz çok yönlü bir bu-
nalım ortamına sürüklendi.22 Sanayilerine kaynak, ürünlerine pazar ara-
yan Batılı devletler ve özellikle kendisini Avrupa içine sıkışmış bir mer-
kez devleti olarak gören Almanya tarafından başlatılan savaşa23 taraf 
olan Osmanlı Devleti’nin az gelişmiş sosyal yapısı ve sömürge görüntüsü 
veren genel durumu ile sonu belirsiz bir maceraya girdiği gerçeği bütün 
çarpıcılığı ile ortaya çıkmıştı. 

Bazı isimlere göre, ortaya çıkan bu sonucun yegane sorumlusu, ülke 
üzerinde tam hakimiyet kurmak için Osmanlı ordularını savaşa sokmak-
tan çekinmeyen ve mağlup olmaları durumunda “inkıraza mahkum bir 
ülkeyi kurtarmak istediklerini” söyleyerek kendilerine savunmaya hazır-
lanmış olan İTC önderleri idi.24 

7 Kasım 1917 tarihinde başarıya ulaşan Komünist Bolşevik Devrimi 
nedeniyle yeni lider Lenin tarafından savaş dışına çekilen ve 15 Aralık 
1917 tarihli Brest-Litovsk Antlaşmasıyla Doğu Anadolu ve Karadeniz 
üzerindeki projelerini donduran Rusya’ya25 rağmen bu süreç aynı şekilde 
                                                           
20 Akşin, a.g.e., s. 415. 
21 Biraz da Ben Konuşayım, s. 213. 
22 A.g.e., s. 38. 
23 Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, C. III, s. 492. 
24 Hüseyin Kazım Kadri, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Hatıralarım, (Edit: Prof. Dr. İsmail Ka-
ra), II. baskı, Dergah Yayınları, s. 158, İstanbul, 2000. Biz, bu yorumda zayıfta olsa bir hak-
lılık payı olduğunu zannediyoruz. 
25 A.g.e., s. 429. 
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işlemeye ve Türk tarafının kayıpları gün geçtikçe artmaya devam etti. 
Kaldı ki, Rusya’yı kaybeden İtilaf Devletleri (Entente) aynı süreç içinde 
savaşa taraf olarak 6 Mart 1917 tarihinde attığı imza ile kendileriyle aynı 
safta yer almaya başlayan ABD’nin desteğiyle oldukça ferahlamışlar ve 
artık savaşı kesin olarak kazandıklarını bile düşünmeye başlamışlardı.26 
Bugünlerde, aralarında Cavid Bey’in de yer aldığı birçok İTC sempatizanı 
ismin ABD ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini talep eden Almanya’yı 
tepkiyle karşıladıkları görülmekteydi.27 

Gerçi, kısa süre içinde karşılaşılacak bozgunun tüm ağırlığını omuz-
larında hisseden Enver Paşa, General Falkenhein tarafından gönderilen 
Askeri Ataşe Lossow ile istişare ettikten sonra, Almanya ve Avusturya’yı 
Türk tarafına daha fazla yaklaştıracağını zannettiği bir antlaşmayı yü-
rürlüğe sokmayı başarmıştı. Ancak gelinen noktada 28 Eylül 1916 tari-
hinde akdedilen bu antlaşma da işlevsiz kalmaktaydı.28 

Cephelerde bunlar yaşanırken iktidarı hala elinde bulunduran İTC, 
bir yandan Arap isyanını suiistimal etmek suretiyle Mehmed Akif (Ersoy) 
Bey’in de yazar kadrosu arasında yer aldığı Sebilürreşad gibi muhafaza-
kar yayın organlarını kapalı tutmakta, bir yandan da Türkçülüğü, Laik-
likle mezceden bir yaklaşımla ve Şeyhülislam Musa Kazım’ın “dinde re-
form” projesinden29 aldığı ilhamla Şer’iyye Mahkemelerini Meşihat’tan 
kopararak Adliye Nezareti’ne bağlamakta, Rumi takvimi işlevsiz hale ge-
tirmekte ve 2 Nisan 1917 tarihinde çıkarttığı “Medaris-i İlmiye Hakkında 
Kanun” ile Maarif Nezareti’ne bağlanan medreselerin İslami ilimleri değil, 
pozitif bilimleri esas alan bir müfredatı takip etmelerini sağlamaktaydı.30 
Oysa yapılması gereken birbirinden ayrılması mümkün olmayan bu iki 
ekolü birleştirerek hem dini taassuba hem de bu taassuba karşı tepki 
olarak gelişen pozitivist/materyalist yaklaşıma set çekmekti. 

Ufukta görünmeye başlayan büyük bozgun karşısındaki ilk tepkisini 
geçmişe özlem temalı şiirleriyle ortaya koyan Rıza Tevfik31, söz konusu 
                                                           
26 A.g.e., s. 430. 
27 A.g.e., s. 452. 
28 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, III. Baskı, C. III/III, TTK Basımevi, s. 478, An-
kara, 1991. 
29 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, (Edit.: Ahmet Kuyaş), Yapı Kredi Yayınları, s. 
420, İstanbul, 2002. Reformist görüşler, o dönemde çoğunlukla projenin at başı konumun-
daki “İslam” isimli dergide seslendirilmekteydi. Ayrıntılı bilgi için bkz. Tarık Zafer Tunaya, 
İslamcılık Cereyanı, s. 109, İstanbul, 1962. 
30 Akşin, a.g.e., s. 455-457. Bu ve benzeri icraatlar 1916 yılında, yani I. Dünya Savaşı’nın 
en hareketli günlerinde toplanan İTC kongresinde görüşülerek karara bağlamış maddelerin 
uygulamaya geçirildiğini gösteriyordu. Türkgeldi, a.g.e., s. 118-119; Tunaya, Türkiye’de Si-
yasal Partiler, C. III, s. 237-238. 
31 Örnek olması açısından bkz. Rıza Tevfik Bölükbaşı, “Harap Mabed”, Serab-ı Ömrüm, Ke-
nan Matbaası, s. 68, İstanbul, 1949. Rıza Tevfik, 1914’te kaleme aldığı ve Mihrimah Sultan 
Camii’ne ithaf ettiği bu şiirinin son kıtasında şöyle bir vurgulamada bulunuyor: 

“Hey Rıza secdeye baş koy da inle! 
Taşlar dile gelsin senin derdinle! 
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süreç içinde oldukça radikal tavırlar içine girdi. En ciddi tepkisini de ya-
şanan toprak kayıpları32 ve artan yolsuzluk olayları karşısında gösterdi. 
Bu nedenle savaş esnasında kendisine verilen fahri süvari mülazımlığı 
ve fahri miralaylık rütbeleriyle fotoğraf çektirerek basına dağıtan Talat 
Paşa’yı, Cavid Bey’e dikte ettirdiği: 

“Üniforma giymiş bak şu… 
 Teneke üstündeki kalayı seyret!” şeklindeki mısralarıyla eleştirdi. 

Olayı “Ben pas tutan, kalaylanacak cinsten değilim” diyerek pişkince ge-
çiştirmeye çalışan Talat Paşa’ya da “İyi ya, ben de senin üstünde kalayı 
lüzumsuz gördüm de onun için yazdım!” cevabını verdi.33 Takınmış oldu-
ğu tavrın altında yıllarca aynı ideale inanmış olmaktan doğan yakınlığın 
verdiği bir cesaret de vardı. Bu nedenle aynı dönemde son derece sıkıntı-
lı günler yaşayan Paşa’yı ziyaret edebiliyordu.34 Bir imtiyaz addedilebile-
cek bu konumu nedeniyle, 1915 kışında aldığı ölüm tehditleri üzerine 
gazetesi İçtihadı kapatmak zorunda kalan dava arkadaşı Abdullah Cev-
det’e göre, fikirlerini çok daha bir ortamda açıklayabiliyordu.35 

Tabii bu tepkiyi ortaya koyarken yaşanan usulsüzlüklerin tek sorum-
lusu olarak yalnızca yönetimi ele geçiren İTC önderlerini görmemekte, 
ortada toplumun genelini ilgilendiren bir sorun olduğunu düşünmektey-
di. Nitekim, bugünlerde yazdığı bir şiirinde, gittikçe artan irtikap olayları 
                                                                                                                                        

Efsane söyleyim; ağla, hem dinle, 
O şerefli mazi meğer masalmış!...” 

Rıza Tevfik’in, Edirne mebusu sıfatıyla, doğduğu Cisr-i Mustafa Paşa kazasına giderken, 
üç gün, üç gece konakladığı Sel Büküm Köyü’nde kaleme aldığı, ancak, 4 Eylül 1331 
(1915)’de yayınlamayı uygun bulduğu ünlü şiiri Koca Hasan Dayı da bu bağlamda iyi bir ör-
nektir. Yaşanmış bir olayın hikâyesi olan bu şiir hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Rıza Tevfik 
Bölükbaşı, “Koca Hasan Dayı”, Serab-ı Ömrüm, s. 150-155. Şiirin son bölümü oldukça duy-
gusal: 

“Aslan gibi üç oğlumu kurban ettim uğrunda; 
Çifti sattım, evi barkı viran ettim uğrunda. 

Altmış sene oldu belki ben bu köyden çıkamadım; 
Ormanından, deresinden, kuşlarından bıkmadım. 

Oğul!... Arzum budur benim: Burada ölmek isterim! 
Yadellerde neylerim?!” 

32 “Hey Rıza’ ah etsem şu taşlar erir, 
Talihim ne acib cilve gösterir. 
Vatan Hasreti ile bana ses verir, 
Söğütlü dereler, dumanlı dağlar.” Son kıtasını aktardığımız, bu şiir hakkında ayrıntılı bil-

gi için bkz. Rıza Tevfik Bölükbaşı, “Divan-ı Hasret”, Serab-ı Ömrüm, s. 74-75, (Bebek/İstan-
bul, 2 Ocak 1906). Anlaşılacağı üzere Rıza Tevfik, memleketi Edirne’ye duyduğu hasreti di-
zelere döktüğü ve çok daha önce yazdığı bu şiiri, bu dönemde tekrar kullanmayı uygun bul-
muş. Ayrıca bkz. Rıza Tevfik Bölükbaşı, “Şam-ı Gariban”, Serab-ı Ömrüm, s. 61-63, (14 Ni-
san 1917). 

Refi Cevat Ulunay’a göre, “Şam-ı Gariban” teşbih be tasvir kudretinin en çarpıcı örnekle-
rinden biridir. Refi’ Cevat Ulunay, Rıza Tevfik-Şiirleri ve Mektupları, Semih Lütfi Kitabevi, s. 
53, İstanbul. 
33 Filozof Rıza Tevfik, Hayatı Hatıraları, Şiirleri, (Edit.: Hilmi Yücebaş), V. Baskı, Milliyet Da-
ğıtım, s. 100, İstanbul, 1978. 
34 Kandemir, Kendi Ağzından Rıza Tevfik, s. 123. 
35 Abdullah Cevdet, Karlı Dağdan Ses, İçtihad’ın Kitapları: No: 59, Orhaniye Matbaası, s. 
21, İstanbul, 1931. 
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karşısında kendisini safdil bir insan gibi hissetmeye başladığını, ancak, 
Avrupa’daki ekonomik rekabet nedeniyle patlak veren I. Dünya Savaşı 
yüzünden bu duruma düşen Türk toplumunun zalim yöneticiler eliyle 
ilahi cezaya uğramaktan kurtulamayacağını ifade etmişti. Kur’an-ı Ke-
rim’i referans göstererek güçlendirdiği bu yorumuna örnek olarak da 
Çarlık Rusya’sını göstermiş ve ancak ölenlerin kurtulup gerçekleri fark 
edebileceği bir toplum düzeninin hâkim olacağını vurgulamıştı.36 

Rıza Tevfik, bu bağlamdaki diğer bir tepkisini ortaya koyarken, ülkeyi 
tam bir ekonomik açmaza sürükleyen İTC hükümetinin piyasaya sürdür-
düğü iç borç tahvillerini gündeme getirdi ve Darülfünun konferans salo-
nunda konuya temas ederken anlattığı bir fıkra ile oldukça etkili oldu.37 

Tabii, bu arada savaşla birlikte ortaya çıkan ağır ekonomik krizi de 
benzer bir üslupla kaleme aldığı manzumeleriyle mercek altına almayı ve 
İTC hükümetini ağır biçimde tenkit etmeyi de unutmadı.38 

Ancak 1917 kışı geldiğinde, mevcut tablo, açlık, kıtlık ve yalnızlaşma 
olgusuyla büsbütün karardı ve sokaklar bir parça ekmek bulabilmek 
için çöpleri karıştıran yarı çıplak öksüz çocuklarla doldu. Rıza Tevfik, bu 
günlerde de susmadı ve sürecin sorumlularını tenkit ederken, bizzat 
kendisini de eleştirdi ve felsefi çalışmalarıyla hakikati ararken, ancak 
çıplak gözle fark edebildiği bu manzara karşısında kuvveden fiile geçirile-
meyen tüm dini ve felsefi düşüncelerin birer fanteziden ibaret kaldığını 
düşündü.39 
                                                           
36 Rıza Tevfik (Bölükbaşı), “Şöyle Bir Hasbihal”, Ati, Kanun-ı Sani (Ocak) 1334 (1918). Şiirin 
seçtiğimiz iki dörtlüğünü önemli gördüğümüz için alıntılayalım: 

“İster tüccar ol, istersen paşa, 
Kıskanmam şahbazım, aklınla yaşa! 
Devlet kuşu konmaz beyinsiz başa 
O sersem kör talih yar olmadıkça. 

Zulümden şikayet, haksızdır gerçek! 
Münafık bir kavme bir zalim gerek. 
Bugünkü Moskoflar ne kötü örnek! 
Yaşar mı bu millet çar olmadıkça.” 

37 Rıza Tevfik, ironik bir üslupla konuya temas ettiği bu fıkrasında, Edirne’ye yeni tayin edi-
len bir valinin, makamına getirttiği bir keçi hakkında abes sorular sorarak her tebeadan 
farklı haraçlar istediğini son gelen Yahudi’nin ise kendi şivesiyle “Vallahi Paşa hazretleri, bu 
ne keçidir, ne de koyundur… Bu Allah’ın bir belasıdır… İrade buyurunuz, ne takdir edeceksi-
niz verip çıkalım” dediğini, ifade etmişti. Filozof Rıza Tevfik, Hayatı Hatıraları, Şiirleri, s. 101, 
103. 
38 A.g.e., s. 111. 

“Milletin feryadı sarsarken arşı, 
Bana boru gelir hürriyet marşı! 
Hükümet değil bu, Aynalı çarşı, 
Orada sırıtan birkaç simadır.”  

Yusuf Ziya Ortaç, Portreler, Yeni Matbaa, s. 55, İstanbul, 1960. 
39 “...Arnavutköy’de rıhtım üstünde 
      Böyle bir zamanda, böyle bir günde 
      Ben, kütüphanemde zihin yoruyordum: 
                                Felsefe yapıyordum, 
      Hakikati arıyordum ve Hakka tapıyordum. 
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I. Dünya Savaşı doğal olarak yalnızca yolsuzlukları değil, toplumu derin-
den sarsan başka konuları da gündeme getirmişti. Rıza Tevfik bu konular 
karşısında da susmamış ve oldukça radikal bir yaklaşım içine girmişti. 

Örneğin, aralarında bazı valilerin yanı sıra üst düzey bürokratların da 
bulunduğu karaborsacıları40, halkın vefatlarından sonra kendilerinden in-
tikam alacağını söyleyerek uyarmış ve haksız kazanca iltifat etmediği ve 
kimseye tasannu’da bulunmadığı için yoksulluk içinde geçen gençlik yılla-
rından pişman olmadığını belirtmişti.41 Ayrıca, İstanbul’daki azınlıkların 
kimyasal silah tehdidi karşısındaki abartılı korkularını ve en küçük bir 
gaz kokusu hissettiklerinde ellerindeki gaz lambalarıyla Ebussuud Cadde-
si’ni dolduracak kadar ileri gitmelerini gündemine almış ve aşağılayıcı ifa-
delerle eleştirmişti.42 Fakat akıllarda en çok kalan, erkeği cephede şehit 
düşen genç bir hanıma atfen yazdığı duygu dolu şu dizeler olmuştu: 

“Çiylerle bezenmiş gülzar-ı hüsnün, 
Ağladın mı bilmem sen de ben gibi?! 
Mehtaba benzemiş bahar-ı hüsnün, 
Solmuş dudakların yasemen gibi.”43 

                                                                                                                                        
      … 
      Benzi uçuk 
      Bir çocuk, 
      Kimsesiz bir yavrucuk 
      O havada yalın ayak, 
      Çırılçıplak başı kabak, 
      Soğuk taşlar üzerinde yavaş, yavaş yürüyordu, 
      Çok halsizdi ve hastaydı, pek fena öksürüyordu. 
      Alçak zalimlerin pis günahını, 
      Öcü alınmayan ana ahını, 
      Murdar sokaklarda sürüklüyordu. 
      Süprüntülükte bir şey bulup yiyordu. 
      … 
      Bu felaket dersinde hakla batılı seçtim 
                        Felsefeden vazgeçtim!.. 
      Ben bu sürgün öksüzle anladım ki hemderdim; 
                                   Çağırdım ekmek verdim.”  

Rıza Tevfik Bölükbaşı, “Katre Katre Vicdanıma Damlayan Acıklı Bir Hatıra”, Serab-ı Öm-
rüm, s. 142-145. 
40 “Valiler ve büyük memurlar, halkın ihtiyacını düşünecek yerde şirketler teşkil ederek 
gaz, şeker ve buğday gibi birinci derecede elzem maddeleri inhisarların altına almağa ve ceb-
lerini doldurmağa koyulmuşlardır. Daha evvel bahsi geçen ipek ticareti meselesini tarif ve 
tasvir etmek ise mümkün değildir!” Kuran, a.g.e., s. 597. 
41 Filozof Rıza Tevfik, Hayatı Hatıraları, Şiirleri, s. 261. Rıza Tevfik, bu referansa esas olan “Bir Kara-
borsacıya” başlıklı şiirinin son dörtlüğünde kısmen sansürlediğimiz şu ifadelerin altını çiziyor: 

“Bakmadın şu halkın hiç gözyaşına, 
Ne çoraplar ördün garip başına, 
İ…erler senin de bir gün taşına, 

Mezarın çiğnenip dümdüz olunca…” 
Bu bağlamda Abdullah Cevdet’in de benzeri hakikatlere vurgu yaptığı görülmektedir. Ör-

nek olması açısından bkz. Abdullah Cevdet, “Süleyman Nazif Bey’e Abdullah Cevdet Bey’in 
Cevabı”, Yeni İstanbul, 22 Safer 1337 (27 Teşrin-i Sani 1918). 
42 Orhan Seyfi Orhon, “Gaz Koşmasından”, Son Havadis, 10 Ağustos 1958. 
43 Rıza Tevfik Bölükbaşı, “Genç Dul”, Serab-ı Ömrüm, s. 86-87, (4 Eylül 1915). Rıza Tev-
fik, eserin son kısmında, bu hanımı, Bahçekapı fırınının yanında, dönemin ünlü mağazası 
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Savaş sürecindeki tepkilerini bu ve benzeri biçimde ortaya koyan Rıza 
Tevfik, ağır bir mütarekenin ufukta belirmeye başladığı bu dönemde, ka-
leme aldığı ilk şiirlerinden birinde, hala iktidarda bulunan hükümeti: 

“Evler yıkılmasa salaş olmazdı, 
Orman kesilmese talaş olmazdı, 
Tramvayda böyle dalaş olmazdı, 
Tasmasız bir sürü it olmasaydı”44 

diyerek eleştirdi. Fakat bu arada egemen konjonktürün doğal sonucu ola-
rak, nispeten de olsa özgüvenini kaybetmişti; adil olduğu için kıymetinin 
bilinmediğini düşünmekte ve yıllar süren ilmi çalışmalarından pişmanlık 
duymaktaydı. Zorlukların insan karakteri üzerindeki geliştirici etkisine 
inanmasına rağmen bir zamanlar inandığı idealizmin iflas ettiğini üzüntüyle 
görüyor, devlet hazinesini yağmalamaktan başka bir başarıya imza atama-
yan İTC önderlerini tanıyamamış olduğu için kendisine kahrediyordu.45 

Bununla birlikte, farklı kıtalarda kolları olan çok uluslu bir yapıdan 
Anadolu eksenli bir dar bir coğrafyaya doğru gidildiğini fark etmiş, bir-
çok aydın gibi komplekse girerek, yeni konsepti milliyetçi bir tavırla ve 
“anayurt” kavramıyla yorumlamaya çalışmıştı.46 Yaşanan gerçekler kar-
şısında daha farklı bir tutum takınması da pek mümkün gözükmüyor-
du. Çünkü, gelinen nokta son derece dramatikti. Trablusgarp, Balkanlar 
ve adalardan sonra bir milyon km²lik zengin bir coğrafyaya ve Çanakkale 
savaşında bile Türklerle aynı idealler uğruna can veren bir kavmin top-
raklarına veda edilmişti. Silah altına çağrılan iki milyon sekiz yüz elli bin 
kişilik “yarı aç, yarı çıplak” bir ordu, nüfusu yirmi milyona, yüz ölçümü 
iki milyon km²’ye yaklaşan Osmanlı ülkesinin korunması için dokuz cep-
heye sevk edilmişti. Bunların altısı ülke içinde (Kafkas, Çanakkale, Irak, 
Sina, Filistin, Hicaz, Yemen), üçü de ülke dışındaydı (Romanya, Galiçya, 
                                                                                                                                        
Mehpare’de gördüğünü ve yazdığı bu şiirinden hiçbir zaman haberdar etmediğini belirti-
yor. 
44 Rıza Tevfik (Bölükbaşı), “Olmasaydı”, Diken, 14 Kasım 1334 (1918). 
45 Rıza Tevfik (Bölükbaşı), “Olur mu ya?”, Ati, 4 Şubat 1334 (1918). Rıza Tevfik, bu şiirin 
özet mahiyetindeki son dörtlüğünde şu ifadelere dikkat çekiyor: 

“Hey Rıza, alemi kasdın kavurdun, 
Saçma düzdün ama hikmet savurdun! 

Kah çivisine, kah nalına vurdun. 
Yabani katıra nal olur mu ya?” 

46 Örnek olması açısından bkz. 
“Anadolu! Sultan Osman’ın yurdu 
Tuğrul Bey’in konağıdır o eller!... 
Milletimiz orda doğdu, büyüdü; 

Bize ana kucağıdır o eller!” 
Rıza Tevfik Bölükbaşı, “Anadolu”, Serab-ı Ömrüm, s. 72-73, (1917). Rıza Tevfik’in eserin al-

tına düştüğü nota göre bu şiir daha sonra Peyam-ı Edebi gazetesinde yayınlanmış. Ayrıca bkz.: 
“Tutuşup kül olan hep ocağındı… 
Çiğnenip bozulan kendi bağındı, 
Bugün seni döğen dün uşağındı, 

Sen ondan kişisin, ondan yamansın!” 
Rıza Tevfik Bölükbaşı, “Baba Nasihati”, Serab-ı Ömrüm, s. 104. 
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Makedonya).47 Önemli bir bölümü eğitim çağında olan 550.000 Osmanlı 
askerinin değersiz birer eşya gibi bilinçsizce feda edilmiş olmaları ve an-
cak yarıya yakınının evlerine dönebildiği, 2.000.000’a yakın yaralının 
mevcudiyeti, istikballerinden endişe edilen 130.000 civarındaki Türk su-
bayı48 ve yoksul halktan toplanan vergilerle temin edilen astronomik de-
ğerdeki askeri araç ve malzemenin heba edilmiş olması49 tevekkül sahibi 
Osmanlı aydınlarını bile isyana sevk etmekteydi. Bu aydınlardan biri 
olan Cenab Şahabeddin Bey bir yazısında duyduğu infiali dile getirmiş 
ve Türk halkının duygularına tercüman olmuştu.50 

Rıza Tevfik, yaşanan bunca trajediden sonra, başta Abdullah Cevdet 
olmak üzere51, bir süredir farklı düzlemlerde yer aldığı farklı etnik kim-
liklere mensup “eski” dava arkadaşlarının da ayrılıkçı hareketler içinde 
olduklarını fark etmiş52, ancak Arnavut asıllı olmasına rağmen benzeri 
bir tavrı benimsemek yerine sağduyulu bir yaklaşımla üniter yapıya bağ-
lı kalmayı tercih etmişti. İşaret ettiğimiz tavrını yakın ilişki içinde olduğu 
İngiliz temsilcilerinin Kürt Teali Cemiyetine verdikleri desteğe rağmen 
sürdürmüş olması da ayrıca anlamlıydı.53 

Ancak meselenin dikkat çeken bir yanı daha vardı: Daha savaş başla-
madan önce görüş beyan eden basiretli fikir adamlarının ortaya çıkan bu 
netice ile ilgili öngörülerini açıkça ortaya koymaya başlamaları yaşanan 
bozgunu büsbütün dramatikleştirmekteydi. Söz konusu isimler arasında 
özellikle Mustafa Kemal Paşa54 ve Yusuf Hikmet (Yusuf Hikmet Bayur) 
Bey’in ön plana çıktığı görülmekteydi.55 
                                                           
47 Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmed Emin, Harb-i Umumi’de Osmanlı Cepheleri Vekayi, İstan-
bul, 1338. 
48 Pek bahsedilmeyen bu bilanço hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Fransız araştırmacı M. 
Larcher’in “La Guerre Turque dans la Guerre Mondiale” isimli eserinden naklen Tunaya, Tür-
kiye’de Siyasal Partiler, C. III, s. 522, 44. dipnot. 
49 Ayrıntılı bilgi için bkz. Cavid Bey’in bütçe ile ilgili açıklamaları: MM ZC (Meclis-i Mebusan 
Zabıt Ceridesi), (III. Devre), İçtima Senesi: 4, İçtima: 32, s. 384, 1334 (1918); aynı yer. 
50 “…Milletin kanına sabahleyin kendi yüzlerini yıkadıkları tuvalet suyundan fazla önem 
vermediler; birini lavabonun kovasına nasıl mübalatsız (saygısızca) döküyorlarsa, ötekini ay-
nı kayıtsızlıkla hudutlara boşalttılar; henüz bahçelerde top oynayacak çocuklar silahşör sı-
fatıyla top ağızlarına atıldı. Birkaç türedi, koca milleti öldürünceye kadar iktidar mevkiini 
salıvermedi”, Yeni Dünya, Sayı: 1, s. 2, 15 Haziran 1919. 
51 Abdullah Cevdet, “İttihad Yolu”, Roj-u Kürd, Aded: 2, s. 8-9, 6 Temmuz 1329; (Abdullah 
Cevdet), “Yemen İçin Bir Kelime”, İçtihad, No: 25, s. 747; Abdullah Cevdet, “Hetav-ı Kürd”, 
Hetav-ı Kürd, Aded: 1, s. 2; Bir Kürt (Abdullah Cevdet), “Kürdler Uykuda Değil”, Jin, No: 1, s. 
6, 8 Teşrin-i Sani 1334. 
52 Krş. Şükrü Hanioğlu, Dr. Abdullah Cevdet ve Dönemi, (Yayımlanmış Doktora Tezi), Üçdal 
Neşriyat, s. 321, İstanbul, 1981. 
53 Krş. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi, “Şubat Tamim ve Anadolu’ya Yazılan Raporların 
Defteri”, 39-16228, 5 Eylül 1337 tarihli rapor, s. 34; Mart 1338 tarihli rapor, s. 61. 
54 Ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa Kemâl (Atatürk), Nutuk-Söylev, (Edit.: İsmail Arar-Uluğ 
İğdemir-Sâmi Özerdim), III. Baskı, C. I-IV, TTK Basımevi, s. 1536, 1538, 1540, Ankara, 
1989. 
55 Bu isimlerden biri olan Yusuf Hikmet Bayur, Türk-Alman İtilafını, Osmanlı Devleti’nin yı-
kılmasına kapı açan bir gelişme olarak nitelendirmiş ve dış politikaya şekil veren İTC önder-
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Rıza Tevfik’in yakın dostlarından Mehmet Baki Bey ise kendisini te-
selli etmek için kaleme aldığı bir şiirinde, ülkesi için elinden geleni ya-
pan son derece değerli bir ilim adamı olarak, yaşanılan çok yönlü boz-
gunda herhangi bir sorumluğu olmadığını vurgulamaktaydı. Ancak, 
Mehmet Baki Bey, bir noktadan sonra daha eleştirel bir tutum içine gir-
mekte ve Rıza Tevfik’in, İTC döneminde yiğit bir dava adamıyken basit 
meseleler nedeniyle yanlış insanlarla dost olduğunu ve güçsüzden yana 
çıkarak olmayacak hayaller peşinde koştuğunu ifade etmekteydi.56 

Sonuç 

I. Dünya Savaşı’ndan önce, gerek İzmir ve çevresindeki açık hava toplan-
tıları ve gerekse Talat Paşa nezdindeki itibarını kullanarak Osmanlı Devleti’-
nin savaşa girmesine engel olmaya çalışan Rıza Tevfik, savaşın başlamasıy-
la birlikte İTC odaklı eleştirileriyle gündeme gelmeye başlamıştır. Aldığı is-
tihbarata ve edindiği malumata rağmen, ülkenin ister istemez sürüklendiği 
bu süreç içinde her zaman olduğu İngiliz yanlısı bir kalem olarak tanınmak-
tan da çekinmemiş ve yazdığı makale, şiir ve fıkralarla toplumu yönlendir-
meye çalışmıştır. Bu dönemde daha çok sosyal ve ekonomik sorunlar üze-
rinde yoğunlaşan tenkitlerinin ise oldukça sert ifadeler içerdiği ve kimi za-
man bir öz eleştiri düzeyine çıktığı da görülmektedir. Ancak Rıza Tevfik sü-
recin hiçbir evresinde ne partizanca bir tavır içine girmiş, ne de oldukça re-
vaçta olan ayrılıkçı hareketlere prim vermeyi düşünmüş, daima ülkesinin ve 
milletinin çıkarlarını gözeten bir dava adamı portresi çizmiştir. 
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ORTADOĞU’DA YAŞANAN ÖNEMLİ BİR SORUN: 
SÜVEYŞ BUNALIMI VE TÜRKİYE 

Aydın ÇAKMAK* 

Öz 

II. Dünya Savaşı sonrası, İngiltere ve Fransa gibi büyük devletlerin 

dünya politikasındaki güçlerini kaybetmeleri dünyayı, liderliklerini ABD 

ve SSCB’nin yaptığı iki kutuplu bir Soğuk Savaş ortamına sürüklemiştir. 

Soğuk Savaş sürecindeki güç mücadelesinin en önemli uygulanma alan-

larının başında ise, Türkiye’nin de içinde bulunduğu, Ortadoğu coğrafya-

sı gelmektedir. Bu dönemde, yeni kurulan İsrail ile Arap devletleri arasın-

da husumet oluşmaya başlarken taraflar, çeşitli sebeplerle birbirleriyle 

sıcak çatışmaların içerisine girmişlerdir. İşte bunlardan bir tanesi de, 

1956 yılında meydana gelen Süveyş Bunalımı’dır. 

Mısır’ın, Süveyş Kanalı’nı millileştirmesi ile ortaya çıkan bunalım, si-

yasi görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası, Mısır ile İsrail 

arasında bir savaşa neden olur. Bu savaşa, İngiltere ve Fransa’nın mü-

dahale etmesi ise bunalımı, bir dünya sorunu haline getirmiştir. Meydana 

gelen bu olaylar, yeni bir Arap-İsrail ve Doğu-Batı bloğu rekabetini de or-

taya çıkarmıştır. Bu süreçte Türkiye, bölgesinde hatırı sayılır bir devlet ol-

duğunu göstermiştir. Siyasi görüşmelerin hemen her aşamasında bulun-

muş olup tarafları uzlaştırmaya çalışan ve millileştirme kararının haklılı-

ğını savunan bir politika izlemiştir. 

Anahtar kelimeler: Süveyş, Mısır, Türkiye, İngiltere, Fransa, ABD, 

SSCB, İsrail, Birleşmiş Milletler. 

Abstract 

A Major Problem In The Middle East: Suez Crisis and Turkey 

After The Second World War, on loosing ground of great states such as 

French and England, the world has been drived into a bipolar Cold War at-
                                                           
* Araştırmacı, aydincakmak@mynet.com 
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mosphere under the leadership of United States of America and the Soviet 

Union. In the period of Cold War, the most outstanding materializing area of 

power conflict was the middle east which Turkey is included. In this period, 

an animosity between Arab states and a new-establishment state Israel 

was coming into being and parts was getting down to hot collisions on dif-

ferent causes. The Suez Crisis thar occured in 1956 was one of this. 

A crisis, appeared on nationalizing of the Suez Canal by Egypt, after 

the political negotiations resulting in failure has caused a war between Is-

rael and Egypt. Afterwards on interfering of England and France in this 

war this crisis has become a world affair. These affairs have started a new 

Arab-Israel and East-West Block competition. In the Suez Crisis, Turkey has 

shown that it’s a big wheel in its region. Also has shown great activity in 

every stage of the political negotiations, During the crisis it has endeavoured 

to mediate the parts and has stood for justness of nationalizing decision. 

Key words: The Suez, Egypt, Turkey, England, France, United States 

of America, The Soviet Union, Israel, The United Nations. 

Giriş 

Osmanlı Devleti, Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır’ı ele geçirerek 
üç kıtaya yayılan büyük bir imparatorluk haline gelmiştir. Mısır, Os-
manlı Devleti’nin siyasi ve ekonomik hayatında önemli bir yer tutmuş ve 
stratejik bir merkez olma özelliği taşımıştır. Ancak, zamanla devletin za-
yıflamaya başlaması toprak kayıplarını da beraberinde getirmiş; Fransız 
İhtilali sonrası milliyetçilik ve bağımsızlık düşüncelerinin etkisiyle çıkan 
isyanlar ise bu durumu hızlandırmıştır. Bu süreçte, ortaya çıkan Mısır 
Sorunu, bölgenin iç işlerinde bağımsız hareket eden özerk bir yapıya ka-
vuşmasına yol açmıştır. Üstelik Mısır’ın idaresi, bir soya dayalı Hidivle-
rin iş başına geldiği saltanat haline dönüşmüştür. Ancak, bu yönetim 
anlayışı da Mısır’da huzur ve istikrarı getirmemiş; Avrupa’dan büyük 
miktarda yapılan borçlanma ve bunların ödenememesi, Avrupa devletle-
rinin ekonomik nüfuzuna kapıyı aralamıştır. 

Aslında, 1869 yılında Fransız mühendis Lesseps tarafından açılan 
Süveyş Kanalı ve bunun işletilmesi için kurulan Süveyş Kanal Şirketi, 
Mısır için bir umut ışığı ve gelir kaynağı anlamına gelmekteydi. Ancak, 
burada hatırı sayılır bir hissesi bulunan Mısır yönetimi, Avrupa’ya olan 
borçlarını ödemek için hisselerini satınca, şirket İngiltere ve Fransa yö-
netimine dayalı bir hale gelir. İngiltere’nin 1882 yılında Mısır’ı işgali ile 
kâğıt üzerinde Osmanlı Devleti’ne bağlı ve Hidiv ailesinin başında bulun-
duğu ama fiilen İngiliz idaresinde bir dönem başlar. İngiliz idaresindeki 
dönemin en önemli olaylarından biri, 29 Ekim 1888 tarihinde imzalanan 
İstanbul Antlaşması’dır. Süveyş Kanalı’nın statüsünü belirleyen bu ant-
laşmaya göre; kanal, bütün devletlerin savaş ve ticaret gemilerine daima 
açık olacaktır. Ayrıca geçiş serbestîsini güvenlik altına almak için, kana-
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lın her iki tarafında üçer millik bir alanda hiçbir zaman askeri harekât 
veya silahlı bir çatışma yapılmayacak hükmü de kabul edilmiştir.1 I. 
Dünya Savaşı sonrasında Mısır’ın krallık yönetimi şeklinde bağımsızlığı-
na kavuşması ile dahi İngiltere, bölgedeki etkinliğini korumuş ve uzun 
süre kanal bölgesinde asker bulundurma hakkını elinde tutmuştur. 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere’nin dünya politikasındaki etkin-
liğini kaybetmesi, Ortadoğu’da yeni ve önemli gelişmeleri beraberinde ge-
tirir. 1948 yılında bağımsızlığını ilan eden İsrail ile Arap devletleri ara-
sındaki anlaşmazlık, aynı yıl tarafları savaşa sürüklemiştir. 1948-1949 
yılları arasında yaklaşık bir yıl süren bu savaşı İsrail’in kazanması, Arap 
devletleri ve bunların en güçlüsü olan Mısır’ı büyük bir kaos içine sok-
muştur. İşte böyle bir ortamda, askeri bir darbeyle yönetimi eline geçiren 
Cemal Abdünnasır (Nasır), zamanla Arap dünyasında önemli bir şahsiyet 
haline gelirken2 batılı ülkelerle ilişkilerde de yeni bir dönem başlar. Nasır 
liderliğindeki Mısır yönetimi, İsrail karşısında askeri ve ekonomik bakım-
dan güçlü bir duruma gelebilmek için bloklar arası bir denge politikası 
yürütmeye başlamıştır. Mısır’ın ekonomik bakımdan güçlü bir konuma 
gelebilmesi için büyük bir önem atfedilen Nil nehri üzerindeki Assuvan 
Baraj projesi3 için Amerika-İngiltere-Dünya Bankası ortak yardım vaa-
dinde bulunurken4 Sovyetler de düşük faizli ve vadeli karşı bir teklif ya-
parlar. İşte, görünürde bu baraj projesinin gerçekleştirilmesi etrafında be-
liren olaylar, Ortadoğu’da yeni bir bunalımın doğmasına neden olacaktır. 

Bunalıma Giden Yol 

Arap-İsrail münasebetleri 1956’nın ilk günlerinden itibaren yine ger-
ginleşmeye başlarken taraflar arasında savaş hazırlıkları ve tedbirleri 
artmıştır. Zaten tarafların, barış antlaşmalarının ileride yeniden bir ger-
ginlik doğuracağı bilinciyle çeşitli girişimlerde bulundukları da görül-
mektedir. Bu ortamda Suriye, Ürdün, Lübnan ve Mısır arasında İsrail’e 
karşı alınacak tedbirler konusunda görüşmeler yapılırken Irak Başbakanı 
Nuri Said Paşa, yaşanılan günlerin çok mühim olduğunu ifade etmiştir.5 
                                                           
1 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, s. 492-493, İstanbul, 2005. 
2 Ahmet Şükrü Esmer, “Abdünnasırın Beyanatı”, Ulus, 9 Nisan 1956. 
3 Projeye göre; baraj suları 60.000 km²’lik araziyi kaplayacak, tarıma elverişli topraklarını 
üçte bir oranında ve elektrik enerjisini de %50 oranında arttıracaktır. Bu baraj için Mısır 
hükümeti Amerika’dan 55 milyon dolar, İngiltere’den 15 milyon dolar ve Dünya Banka-
sı’ndan 200 milyon dolar olmak üzere toplam 270 milyon dolar yardım sözü almıştır. Bkz: 
Ömer Kürkçüoğlu, Türkiye’nin Arap Ortadoğu’suna Karşı Politikası, s. 81, Ankara, 1972; Fa-
hir Armaoğlu, Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları, Ankara, 1994, s. 149’da, kanalın ma-
liyetinin 1.3 milyar dolar olarak hesaplandığını ve bunun 1/3’ünün dış finansman yolu ile 
sağlanacağını belirtir. 
4 William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, (Çev. Mehmet Harmancı), s. 344-345, İstan-
bul, 2008; Antony Best vd., Uluslararası Siyasi Tarih-20. Yüzyıl, (Çev. Taciser Ulaş Belge-
Emel Kurt), s. 390, İstanbul, 2008. 
5 “Ortadoğu Çok Mühim Hadiselere Gebedir”, Cumhuriyet, 9 Mart 1956; “Güvenlik Konseyi 
Toplantıya Çağrıldı”, Cumhuriyet, 22 Mart 1956. 
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Arap devletleri etrafında bu gelişmeler olurken Mısır ile İsrail kuvvet-
leri arasında da sınır çatışmaları yaşanmaya başlar. Mısır kaynakları, İs-
rail saldırıları yüzünden birçok asker ve sivilin öldüğünü veya yaralandı-
ğını; bunun yanında hastane ve pazar yeri gibi sivil yerleşimlerin hasar 
gördüğünü, İsrail bu şekilde saldırılara devam ettiği takdirde çatışmanın 
bütün cephelere yayılacağını belirtir.6 İsrail kaynaklarının bildirdiğine 
göre ise, Arap komandoları Nagef ve Aşkelon gibi bölgelerde İsrail sınırla-
rına girerek saldırılarda bulunmuşlar ve İsrail-Mısır sınırı üzerinde bir 
hava çarpışması meydana gelmiştir.7 Silahlı mücadelenin yaşandığı böy-
le bir dönemde İsrail Cumhurbaşkanı Ben Zvi, ülkesinin 8. kuruluş yıl-
dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, ‘dış tehlike arttı, komşularımız 
topraklarımızı zapt etmek istiyor’ ifadelerini kullanmıştır.8 Bu sırada İn-
giltere, Amerika ve Fransa’ya da iletilen, Arap-İsrail devletleri arasındaki 
savaşı önlemek için yeni bir plan hazırlamıştır. Bu konuda, İngiliz Dışiş-
leri Bakanlığı sözcüsü; 

‘Araplarla Yahudiler arasında harb çıktığı takdirde derhal harekete 

geçmemizi sağlayacak bir plan hazırlanmıştır. Bu plan gerektiği tak-

dirde Ortadoğu’daki kuvvetlerimizden nasıl istifade edebileceğimizi 

tespit etmektedir. Müdahalenin BM tarafından yapılmasını tercih 

ederiz. Fakat 1950 üçlü deklarasyonu ile üç batılı devlet -İngiltere, 

Fransa, Birleşik Amerika- tecavüze uğrayan tarafı müdafaayı taah-

hüd etmişlerdir’9 

tarzında büyük devletlerin bölge hakkındaki planlarını gösteren bir açık-
lama yapmıştır. 

Washington’da Ortadoğu ile ilgili Amerika, İngiltere ve Fransa arasın-
da görüşmelerin yapıldığı dönemde10 Moskova ve Kahire hükümetleri 
arasında bir antlaşma yapıldığı açıklanır. Bu bağlamda, Sovyet hüküme-
ti tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahire’de atom araştırma labora-
tuarının kurulması için Mısır hükümetine gerekli malzemeler ve atom 
                                                           
6 “Gaza’da Bombardıman”, Cumhuriyet, 6 Nisan 1956; “Yeni Bir Arab-Yahudi Harbi Mi”, 
Cumhuriyet, 7 Nisan 1956. 
7 “Mısır-İsrail Hadiseleri Vehamet Kesbediyor”, Cumhuriyet, 9 Nisan 1956; “Mısır-İsrail Jet 
Uçakları Çarpıştı”, Milliyet, 13 Nisan 1956; “Mısır-İsrail Hava Çarpışması”, Cumhuriyet, 13 
Nisan 1956. 
8 “İsrail Endişede”, Cumhuriyet, 16 Nisan 1956; A.Ş. Esmer, “İsrail’in Yıldönümü”, Ulus, 16 
Nisan 1956. Bütün bu gelişmelerin yaşandığı bir zamanda, BM Genel Sekreteri’nin yaptığı 
temaslar neticesi daha önce imzalanan ateşkes hükümlerine uymayı amaçlayan bir antlaş-
ma yapılır. Bkz. A.Ş. Esmer, “Ateşkes Anlaşması”, Ulus, 21 Nisan 1956. 
9 “Londra Ürdün’e Yardım Ediyor”, Cumhuriyet, 24 Mart 1956. 
10 Ömer Sami Coşar, “Ortaşarkın Hali”, Cumhuriyet, 9 Şubat 1956. Yazıda, üç devletin ara-
larındaki müzakerelerden hiçbir şey beklenmeyeceği, çünkü ‘bu bölge ile alakalı politikalarını 
daha çok mevzii menfaatlere dayadıkları’ görüşü savunulmaktadır. Aynı yazar, “Ortaşark 
Karışırken”, Cumhuriyet, 7 Nisan 1956’daki yazısında, Ortadoğu’da bu gelişmeler meydana 
gelirken Batılı ülkelerin kendi aralarında kesin bir görüş birliğine varamadıklarını da belirt-
mektedir. 
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uzmanlarının temin olunacağı bildirilmiştir.11 İngiliz kaynaklarına dayalı 
haberlerde ise, 200 Mısırlı subayın Polonya’da bir üs içinde radar, uçak 
ve denizaltı eğitimi gördükleri; Mısırlı subayların Çekoslovakya ile silah 
anlaşması yapıldıktan sonra buraya gönderildikleri ve halen de Çek pa-
saportu taşıyan birçok subayın İskenderiye yakınlarında ders vermekte 
oldukları bildirilmektedir.12 Bu sırada, Mısır’ın komünist ülkelerden 200 
kadar Mig-15 tepkili av uçağı, 50 adet İlyuşkin jet bombardıman uçağı, 
200 kadar ağır ve orta tank, 6 denizaltı, bir hayli top ve birkaç devriye 
gemisi edindiği yolunda haberler yayınlanır.13 Yine, New York Times ga-
zetesine verdiği bir mülakatta Mısır lideri Nasır, batılılarla anlaşmak 
mümkün olmadığı takdirde daha önce Sovyet Rusya’nın yaptığı teklifi 
kabul edeceğini söylemiştir.14 

Mısır-Sovyet yakınlaşmasının arttığı sırada15 Mısır’daki son İngiliz 
birliklerinin çekilmesi ile ilgili törenler münasebetiyle yapılan kutlamala-
ra katılan Sovyet Dışişleri Bakanı Şepilof, Assuvan Barajı’nın yapımı için 
Mısır’a 60 sene vade ile faizsiz 1 milyar 120 milyon dolar vermeğe hazır 
olduklarını bildiren bir teklif daha yapmıştır. Mısır lideri Nasır ise, buna 
net bir cevap vermeyerek yaz sonunda Sovyetleri ziyareti sırasında görü-
şeceklerini söylemekle yetinmiştir.16 Sovyetlerle ilişkilerin gün geçtikçe art-
ması ve Mısır’ın doğu bloğuna kayması anlamına gelen bütün bu gelişmeler 
Mısır ile Batı bloğu ülkeleri arasındaki gerginliği daha da arttırmıştır. 

Bu dönemde Mısır’ın, askeri bütçesini arttırdığı da görülmektedir. 
1956-57 yılı içinde Milli Savunma masrafları 211 milyon dolara çıkarıl-
mış ve bu suretle 785 milyon dolarlık genel bütçenin 1/4’ünü aşmıştır.17 
Bu askeri harcamalar, çoğunlukla doğu bloğuyla yapılan alışverişlerde 
kullanılmaktadır. Bunun yanında siyasi alanda ise, 1956 yılının Tem-
muz ayı başında Mısır ile Suriye’nin birleşerek bir Arap Cumhuriyeti Fe-
derasyonu kuracakları açıklanır. Nasır, ‘Arap milliyetçiliğine samimi ola-
rak inanan ve bir tek Arap milleti meydana getirmeye çalışanların dilekle-
rini gerçekleştirme yolunda bir adım’ olarak nitelediği bu girişimden dola-
yı Suriye hükümetini tebrik etmiştir.18 
                                                           
11 “Rusya Mısır’a Atom Yardımı Yapacak”, Cumhuriyet, 12 Şubat 1956. 
12 “Londra Ürdün’e Yardım Ediyor”, Cumhuriyet, 24 Mart 1956. 
13 “Kahire’ye Gönderilen Rus Silahları”, Cumhuriyet, 12 Mayıs 1956. 
14 “Mısır Amerika’yı Tehdide Başladı”, Cumhuriyet, 3 Nisan 1956. Sovyet teklifini, batıya 
karşı tehdit veya blöf olarak kullanmadığını da belirten Nasır, Mısır’ın komünist memleket-
lere pamuk sattığı yolundaki bir soruya ‘Mısır’ın pamuk stokları seneden seneye artmakta-
dır. Bu itibarla kim alıcı olursa olsun satmakta mahzur görmüyoruz’ cevabını vermiştir. 
15 Hüseyin Cahit Yalçın, “Arap-Sovyet Flörtü”, Ulus, 11 Haziran 1956. 
16 “Rusya, Mrşl. Tito ve Mısır İle Anlaşıyor”, Milliyet, 19 Haziran 1956; “Rusya Mısır’a Faiz-
siz Yardım Teklifi Yaptı”, Cumhuriyet, 22 Haziran 1956; A.Ş. Esmer, “Şepilof’un Ziyaretleri”, 
Ulus, 2 Temmuz 1956. 
17 “Ortadoğu’da Yeni Bir Gerginlik”, Cumhuriyet, 5 Temmuz 1956. 
18 “Mısır Suriye Birliği”, Ulus, 7 Temmuz 1956; H.C. Yalçın, “Mısır-Suriye Federasyonu”, 
Ulus, 14 Temmuz 1956. 
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Siyasi Çözüm Arayışları 

Gelişen bütün bu olaylar karşısında Amerikan hükümetinin, Assuvan 
Barajı’nın yapımı işinde kendi payına düşen yardım taahhüdünden çe-
kildiğini bildirmesi sonrası diğer ortaklar da onu takip eder. Amerika’nın 
teklifini geri çekmesini Dışişleri Bakanı Dulles, Mısır ekonomisinin bu 
denli uzun vadeli bir plan için yeterince istikrarlı olmadığı şeklinde açık-
lamıştır.19 Ancak A.Ş. Esmer’in de belirttiği gibi, bu gerekçenin yanı sıra 
Amerika’nın Ortadoğu politikasının değişimi de burada etkili olmaktadır. 
Amerika’nın projeden çekilmesinde Mısır’ın, Çekoslovakya ile silah an-
laşması yapması, Sovyetler ile yakın ilişkilere girişmesi, Komünist Çin’i 
tanıması, Ortadoğu problemlerine karışması ve Amerikan seçimlerinin 
yaklaştığı günlerde Yahudi oylarının da etkisini göz önüne almak gere-
kir.20 

Bu gelişme üzerine Mısır, kanal şirketine tazminat da ödeyerek Sü-
veyş Kanalı’nın millileştirilmesi kararını alır. 26 Temmuz’da Büyük Bor-
sa Meydanı (veya Kurtuluş Meydanı) denilen alanda üç saat süreyle yak-
laşık 150.000 kişiye hitap eden Nasır, kanalın millileştirilmesini halka 
gayet neşeli bir şekilde aktarmıştır. Üstelik konuşması sırasında elindeki 
kâğıtları birer birer halka atarak onları kahkahalarla seyretmiştir. Nasır 
konuşmasında, ‘bugün Kanal Mısır’a döndü… Dört sene evvel Faruğu 
kovmuştunuz, bugünde kanal Mısır’a iade edildi… Süveyş Kanalı Assuan 
Barajı’nın finansmanını fazlasıyla karşılayacaktır. Şimdi artık Londra, 
Washington veya Moskova’dan dilenmeye ihtiyacımız kalmamıştır’21 ifa-
delerini kullanır. 

O döneme kadar Süveyş Kanalı uluslararası nitelikli bir şirket tara-
fından yönetilmiştir. Yarısı İngilizlerin elinde 800 bin hisseye sahip Sü-
veyş Kanal Şirketi’nin 32 kişilik idare heyetinde 16 Fransız, 9 İngiliz, 5 
Mısırlı birer de Amerikalı ve Hollandalı üye bulunmaktadır. 1869’da açı-
lan kanal şirketine 99 yıllık bir çalışma izni verilmiş olup sürenin bitme-
sine 17 Kasım 1968 sonu itibariyle 12 yıl bulunmaktadır. Kanal, Uzak-
doğu ile Avrupa arasındaki deniz yollarını beşte dört nispetinde yaklaştı-
ran, 1955 istatistiklerine göre 67 milyon tonu petrol geçişleri olmak üze-
re mal hacmi 107 milyon tona sahip bir deniz yoludur.22 Böyle önemli 
bir su yolunun tek taraflı bir kararla elden çıkmasına ise, Batılı ülkeler 
                                                           
19 Peter Mansfield, Osmanlı Sonrası Türkiye ve Arap Dünyası, (Çev. Nuran Ülken), s. 150, 
İstanbul, 1975; Ö. Kürkçüoğlu, a.g.e., s. 81-82. 
20 A.Ş. Esmer, “Amerika ve Ortadoğu”, Ulus, 23 Temmuz 1956. 
21 “Mısır’ın Süveyş Kanalına El Koyma Meselesi”, Zafer, 28 Temmuz 1956; A.Ş. Esmer, “Sü-
veyş Kanalı’nın Müsaderesi”, Ulus, 29 Temmuz 1956. 
22 Ö.S. Coşar, “Süveyş Kanalı Kozu”, Cumhuriyet, 28 Temmuz 1956. Ayrıca; Başbakanlık 
Cumhuriyet Arşivi (BCA), Fon Kodu: 030.01, Kutu No: 266, Dosya No: 798, Sıra No: 14’deki 
Dışişleri Bakanlığı’nın 1936 yılına ait bir belgesinde, Mısır ile kanal şirketi arasında bazı so-
runların halledilmesi için varılan anlaşma konu edilmiş olup Süveyş Kanalı ile ilgili bazı 
önemli istatistiki bilgiler de verilmiştir. 
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kendi menfaat ve politikaları oranında tepki göstermekte gecikmemişler-
dir. 

İngiltere kanaldan en çok yararlanan, bölgedeki otorite ve etkinliği 
açısından bunalımda öncelikli bir yer alırken Fransa ise, Kuzey Afrika si-
yasetinden dolayı kendisine yöneltilmiş tepkileri bertaraf edebilmek ve 
İngiltere ile dostluk bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla müdahaleye ta-
raftar görünmüştür.23 Bu gelişmeler sonrası iki devlet arasında uzun yıl-
lara dayanan dostluk bağları ve menfaat birliği Süveyş meselesinde de 
kendisini göstermiş24 ve bu iki devlet arasındaki yakınlaşma üst safhası-
na tırmanmıştır.25 İsrail, Ortadoğu’da varlığını ve etkinliğini devam ettir-
mek düşüncenin de etkisiyle, bunalım sırasında İngiltere ve Fransa’yla 
ortak bir politika izlemiştir. Amerika, müttefiklerinden ayrılarak askeri 
tedbirlerin alınmasına karşı daha çok iktisadi tedbirler yolu ile mesele-
nin halledilmesi düşüncesini savunmuştur.26 Sovyetlerin ise burada, ih-
tilafı arttırarak Arap ülkeleri yanında tavır alıp Soğuk Savaş sırasında 
elini güçlendirmeyi düşündüğü görülmektedir.27 

Mısır’ın kanalı millileştirme kararı ile ilgili olarak İngiltere Başbakanı 
Sir Anthony Eden, 27 Temmuz’da Amerikan başkanı Eisenhower’e çekti-
ği telgrafta, kabine üyelerinin ‘en son çare olarak, Nasır’ın aklını başına 
getirmek için, kuvvet kullanmaya hazır’ olduklarını belirtirken28 Avam 
Kamarası’nda yaptığı bir konuşmada ise, Mısır’a yapılmakta olan bütün 
savaş malzemesi ihracatının durdurulduğunu, Mısır hükümetinin kanal 
şirketi memurlarını çalışmaya zorlaması veya kendilerini rehin olarak 
tutmasını hiçbir suretle kabul edemeyeceğini ‘büyük bir milletlerarası de-
niz yolu olan Süveyş Kanalı’nın kontrolünü, son hadiselerin gösterdiği gibi 
sadece milliyetçi gayelere alet edecek bir tek milletin eline bırakacak bir 
hal çaresini İngiltere hükümeti kabul etmeyecektir’ gibi sert açıklamalarda 
bulunur. Ayrıca Lordlar Kamarası’nda, eski bakanlardan Lord Hore Be-
lisha, İsrail topraklarından geçecek yeni bir kanal açılması fikrini ileri 
sürmüştür. Fransa Başbakanı Guy Mollet ise, konuyla ilgili olarak Fran-
sa’nın enerjik bir şekilde karşılık vereceğini söyledikten sonra ‘şiddete 
gelince, gerçekten kuvvetli olanların kararlı soğukkanlılığı ile mukabele 
edeceğiz’ diye görüş belirtmiştir.29 

Bu beyanatların akabinde İngiliz, Fransız ve Amerikan Dışişleri Ba-
kanları Londra’da bir araya gelmişlerdir. Ancak kanalın uluslararası ge-
                                                           
23 A.Ş. Esmer, “Süveyş ve Fransa”, Ulus, 11 Eylül 1956. 
24 A.Ş. Esmer, “İngiltere Fransa”, Ulus, 4 Ekim 1956. 
25 M. Topalak, “Avrupalılar Arası Yakınlaşma”, Zafer, 1 Ekim 1956. 
26 A.Ş. Esmer, “Süveyş Meselesi ve Amerika”, Ulus, 8 Ağustos 1956. 
27 A.Ş. Esmer, “Süveyş Meselesi ve Sovyetler”, Ulus, 1 Eylül 1956. 
28 F. Armaoğlu, a.g.e., s. 153. 
29 “Süveyş’in Yeniden İşgali Muhtemel”, Ulus, 28 Temmuz 1956; “Mısır’a Karşı Tedbirler”, 
Cumhuriyet, 31 Temmuz 1956. 
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çişe açık olmasını30 savunan batılı üç büyük devlet arasında bir görüş 
birliğinin olmadığı; İngiltere ile Fransa’nın sert tedbirler alınmasını sa-
vunmasına karşın Amerika’nın buna yanaşmadığı toplantı sonunda gö-
rülür. İngiltere’nin bu dönemde Süveyş’in işgalini düşündüğü Fransa’nın 
da buna olumlu baktığı yerli ve yabancı gözlemciler tarafından da belir-
tilmiştir.31 Sonuçta yapılan bu toplantılarda, yirmi dört ülkenin katılaca-
ğı bir konferans toplanması kararlaştırılmıştır. Konferansa üye seçimin-
de 1888 İstanbul Antlaşmasını imzalayan ülkelerle kanalı kullananlar 
tercih edilmiştir. Hindistan, Pakistan ve Sovyet elçileriyle yaptığı uzun 
temaslar neticesi32 Mısır Cumhurbaşkanı Nasır, konferansa katılmaya-
cağını bunun yerine kanaldan geçiş serbestliğinin müzakeresi için daha 
geniş kapsamlı bir konferansın toplanması isteğini belirtmiştir.33 

16 Ağustos 1956 tarihinde toplanan I. Londra Konferansı’na; Avust-
ralya, Seylan, Danimarka, Habeşistan, Fransa, Batı Almanya, İngiltere, 
Hindistan, Endonezya, İran, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, 
Norveç, Pakistan, Portekiz, Sovyet Rusya, İspanya, İsveç, Amerika ve 
Türkiye’nin temsilcileri katılmışlardır. Yunanistan, yapılan daveti kabul 
etmemiş34 ve konferans, 22 ülkenin iştiraki ile başlamıştır. 

Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı millileştirmesi üzerine meydana gelen duru-
mu incelemek ve kanaldan geçiş serbestliğini uluslararası emniyet altına 
almak35 konularını inceleyen konferansta çağrıyı yapan İngiltere, Fransa 
ve Amerika kendi görüşlerini ihtiva eden ve Dulles Planı diye adlandırı-
lan bir vesikayı ilgili devletlere sunmuşlardır. Bu planın temel esasları 
arasında, Süveyş Kanalı için İstanbul Antlaşması şartları dâhilinde ulus-
lararası geçiş serbestliğini güvenlik altına alacak bir teşkilat kurulması 
ve kanalın sağlayacağı gelirden Mısır hükümetine de önemli bir pay ay-
rılması dikkati çeken noktalardır.36 Bağdat Paktı üyesi bazı devletlerin 
teklifleri ile tadil edilen bu plana karşılık Hindistan da bir plan ortaya at-
mıştır.37 Sonuçta, 16-23 Ağustos 1956 tarihleri arasında faaliyet göste-
                                                           
30 A.Ş. Esmer, “Yakındoğu Buhranı”, Ulus, 31 Temmuz 1956. 
31 Ö.S. Coşar, “Süveyş İşgal Mi Edilecek”, Cumhuriyet, 31 Temmuz 1956; A.Ş. Esmer, “Sü-
veyş Kanalı Meselesi”, Ulus, 2 Ağustos 1956; Ö.S. Coşar, “Süveyş’e Dair Karar”, Cumhuriyet, 
3 Ağustos 1956. 
32 Ö.S. Coşar, “Mısır’ın Geciken Cevabı”, Cumhuriyet, 8 Ağustos 1956; A.Ş. Esmer, “Geciken 
Cevap”, Ulus, 10 Ağustos 1956. 
33 A.Ş. Esmer, “Mısır’ın Cevabı”, Ulus, 15 Ağustos 1956. 
34 “Londra Konferansı Dün Sabah Açıldı”, Ulus, 17 Ağustos 1956; “Londra Konferansı Açıldı”, 
Cumhuriyet, 17 Ağustos 1956; A.Ş. Esmer, “Londra’da İlk Temaslar”, Ulus, 18 Ağustos 1956. 
35 A.Ş. Esmer, “Süveyş Konferansı”, Ulus, 16 Ağustos 1956; Burhan Felek, “Nasır’ın Politika 
Macerası”, Cumhuriyet, 16 Ağustos 1956 günkü yazısında, Nasır’ın millileştirme işinde hak-
sız olduğunu, dünya iktisat politikasında işbirliği içinde bulunmak isteyenlerin bu şekilde 
davranamayacağını, I. Londra Konferansının ‘diktatörlerce halkın hoşuna gitsin diye oluorta’ 
alınan kararları önlemek veya çare aramak üzerinde duracağından bahseder. 
36 A.Ş. Esmer, “Üçlerin Süveyş Projesi”, Ulus, 14 Ağustos 1956. 
37 Ö.S. Coşar, “Sona Eren Konferans”, Cumhuriyet, 24 Ağustos 1956. Aynı yazıda, konferans-
taki 17 ülkenin Dulles Planı’nı desteklediği, Hindistan’ın ortaya attığı planın ise ‘Mısır tarafın-
dan hazırlandığı muhakkak’ olduğunu ve Sovyetler Birliği tarafından desteklendiği belirtilir. 
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ren konferansta alınan kararları Mısır’a iletmek için Beşli Komite adında 
bir heyet tertip edilerek Nasır’la görüşmek üzere görevlendirilmiştir. 
Avustralya başbakanı Menzies’in adıyla anılan bu heyette; Amerikan Dış 
işleri bakan yardımcılarından Henderson, İsveç Dışişleri Bakanı Unden, 
İran Dışişleri Bakanı Ali Ardalan ve Habeşistan temsilcisi bulunmakta-
dır.38 Ancak, bu heyetin Nasır’la yaptığı temaslar olumlu bir netice ver-
memiş ve ‘Beşler komitesi Kahire’ye vardığı zaman Süveyş anlaşmazlığı 
ne safhada ise, ayrılırken de mesele aynı safha içinde bırakılmıştır.’39 

Bu arada, Batılı ülkeler arasında Mısır’ın konferans kararlarını kabul 
etmemesi üzerine bazı askeri ve ekonomik tedbirlere başvurulurken ön-
celikle kanalda çalışan beş yüzden fazla yabancı kılavuzdan %80’i ülkeyi 
terk etme yönünde görüş iletmeye başlamıştır. Ancak Mısır, buna karşı 
gerekirse doğu bloğundan veya Yunanistan gibi devletlerden kılavuz te-
min etme yoluna gideceğini beyan etmiştir.40 

I. Londra Konferansı’nın devam ettiği günlerde, siyasi çevrelerde yeni 
bir konferansın yapılması isteği görülmesi sonrası41 üç büyük batılı dev-
letin temasları neticesi, ilk konferansta Dulles Planı üzerinde mutabık 
kalmış olan on sekiz devletin yer alacağı yeni bir konferansın toplanması 
kararlaştırılır.42 19 Eylül’de görüşmelere başlayan II. Londra Konferansı’-
nın gündeminde, Süveyş Kanalı’nı Kullananlar Birliği adında bir teşkila-
tın kurulması, Beşler Komitesi’nin raporu ve Mısır’ın Süveyş meselesini 
müzakere etmek üzere uluslararası bir konferans teklif eden muhtırası 
yer almıştır. Ancak, ilk yapılan konferansta uyumlu bir çalışma yapan 
devletler arasında bu konferansta bazı görüş ayrılıkları belirmiş ve ku-
rulması düşünülen teşkilat hakkında farklı fikirler ortaya çıkmıştır. Kon-
feransa katılan devletlerin yeni plan hakkındaki durumunu şu şekilde 
açıklamak mümkündür: 

* Dulles Planı’nın Kabul Edenler: Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa, 
İngiltere, Batı Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz ve İspanya. 

* Aydınlatıcı Açıklama Bekleyenler ve İhtiyat Kaydı Koyanlar: Ja-
ponya, Türkiye, Habeşistan, İran. 

* Hükümetlerinin Durumunu Belirtmek İçin Geniş Yetkiye Sahip 
Olamadıklarını Öne Sürenler: Danimarka ve İsveç. 
                                                           
38 “Nasır-Beşler Mülakatı Bugün Kahire’de Başlıyor”, Cumhuriyet, 3 Eylül 1956; “Nasır-
Menzies Arasında Görüşme Başladı”, Ulus, 4 Eylül 1956; “Kahire Müzakereleri Dün Netice 
Vermeden Sona Erdi”, Cumhuriyet, 10 Eylül 1956. 
39 A.Ş. Esmer, “Süveyş Buhranı”, Ulus, 16 Eylül 1956. 
40 Ö.S. Coşar, “Süveyş Kapanıyor Mu”, Cumhuriyet, 12 Eylül 1956. Bu arada, bazı gazete 
haberlerine dayanarak, şunu da belirtmek gerekir ki, batılı ülkelerin Mısırla ilgili çeşitli siya-
si girişimlerde bulundukları da görülmektedir. Basına yansımalar için; “Kral Faruk-Tekrar 
Tahtıma Döneceğim Günler Yaklaştı Diyor”, Cumhuriyet, 9 Ağustos 1956; “Amerika Nasır 
Rejimini Devirmeği Planlamış”, Cumhuriyet, 3 Ekim 1956. 
41 Ö.S. Coşar, “Londra Konferansından Sonra”, Cumhuriyet, 22 Ağustos 1956. 
42 Ö.S. Coşar, “Batı Ne Yapıyor”, Cumhuriyet, 14 Eylül 1956; Mücahit Topalak, “İkinci Lon-
dra Konferansı”, Zafer, 16 Eylül 1956; A.Ş. Esmer, “Yeni Süveyş Konferansı”, Ulus, 20 Eylül 
1956. 

77



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 10 

* Reddedenler: Pakistan.43 
II. Londra Konferansı, yapılan üç günlük çalışma sonrası iki demeç 

yayınlayarak dağılır. Demeçlerin birincisinde, konferansın çalışmaları 
açıklanıp I. Londra Konferansı kararları teyid edildikten sonra ikincisin-
de, Süveyş Kanalı’nı Kullananlar Birliği’nin kuruluş sebepleri izah edil-
miştir.44 Buna göre, Süveyş Kanalı’nı Kullananlar Birliği’nin kuruluş se-
bepleri ve gayesi şu şekilde açıklanabilir: 

* Yetkili Mısır makamlarının işbirliğini de temine çalışmak suretiyle 
kanaldan geçişin emniyet içinde en az masrafla ve intizam içinde yapıl-
masını temin etmek, 

* Kanalın kullanılmasıyla ilgili her türlü hadiseyi tetkik etmek, 
* İhtiyari bir madde olarak geçiş hakkı ve diğer ücretleri toplamak, 
* Üye ülkelerin kanal yerine diğer yollardan faydalanmaları çarelerini 

tetkik etmek, 
* Meselenin geçici veya kati olarak hallini sağlayacak bir hal çaresinin 

bulunmasına yardım edecek her türlü tedbirleri kolaylaştırmak, 
* Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından kabul edilecek her türlü hal 

çaresinin tatbik mevkiine konmasını kolaylaştırmak. 
Aynı şekilde birliğin bünyesinde bütün devletlerin temsil olunacakları 

bir konsey ve konsey tarafından seçilecek idare heyeti ile bir idareci de 
bulunacaktır.45 Bu şekilde çalışmalarını bitiren II. Londra Konferansı ka-
rarlarını, Mısır’ın kabul etmemesi yanı sıra Lübnan ve Suriye’de çeşitli 
itirazlarda bulunmuşlardır. Mısır siyasi çevrelerinin sözcüsü sayılan El-
Cumhuriye gazetesi, konuyla ilgili olarak, önerilen planın kâğıt üzerinde 
kalmaya mahkûm bir fiyasko olduğunu yazarken Lübnan Dışişleri Baka-
nı Selim Lahud ise, planın ölü doğmuş olduğunu belirtir.46 

Bu itiraz ve tepkilere rağmen 1 Ekim tarihinde büyükelçiler düzeyin-
de III. Londra Konferansı toplanmıştır. Süveyş Kanalı meselesini müza-
kere etmek, kanalı işletecek resmi bir teşkilat kurarak icra ve idare he-
yetlerinin seçimi gibi konuların görüşüldüğü konferansa yine on sekiz 
devlet temsilcisi katılmıştır. Konferansın ilk oturumu sonunda Pakistan, 
Japonya ve Habeşistan hariç diğer on beş devletin katılımıyla Süveyş Ka-
nalı’nı Kullananlar Birliği adlı teşkilat kurulurken47 konu ile ilgili bir 
açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Lloyd, teşkilatın bu birliğe dâ-
                                                           
43 “Süveyş Konferansında Türkiye Dulles Teklifini Destekledi”, Cumhuriyet, 21 Eylül 1956. 
Ö.S. Coşar, “Ümidsizlik”, Cumhuriyet, 20 Eylül 1956’daki makalesinde, ‘II. Londra Konferan-
sı teklifini de Mısır’ın kabul etmemesi üzerine ümitsizliği daha da arttırmadan ya hemen Bir-
leşmiş Milletlere veya Mısır’la görüşmelere gidilmesi ve bu hususta süratle bir karara varılma-
sı’ gerekir diyerek konferansın başarısız olabileceğini önceden belirtmiştir. 
44 M. Topalak, “II. Konferansın Sonu”, Zafer, 23 Eylül 1956. 
45 “Londra Konferansı”, Zafer, 22 Eylül 1956. 
46 “Mısır, Yeni Süveyş Planını Kabul Etmeyeceğini Açıkladı”, Cumhuriyet, 23 Eylül 1956. 
47 “Üçüncü Süveyş Konferansı Bugün Londra’da Açılıyor”, Cumhuriyet, 1 Ekim 1956; M. To-
palak, “Üçüncü Londra Konferansı”, Zafer, 2 Ekim 1956. 
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hil devletlere ait gemileri kendi parası ve kılavuzları ile kanaldan geçir-
meye çalışacağını, başarılı olamadığı takdirde anlaşma çareleri arayaca-
ğını söyledikten sonra birliğin çalışmalarıyla ilgilenecek üç ayrı komisyon 
kurulduğu ve ileride bu birliğe daha başka katılımların da olabileceğini 
ifade etmiştir.48 

Ayrıca konferanslar ve temaslardan olumlu bir netice alınamaması 
dolayısıyla konu, İngiltere-Fransa ve Mısır’ın başvuruları üzerine, 23 Ey-
lül tarihinde Birleşmiş Milletlere de taşınır. İngiltere ve Fransa’nın yap-
tıkları ortak başvuruda, kanal için İstanbul Antlaşması ile ‘teyit edilen ve 
tamamlanan milletlerarası işletme sistemini’ bozmuş olmakla Mısır so-
rumlu tutulurken; Mısır ise, birtakım hareketleriyle barışı ve güvenliği 
tehlikeye düşürmüş olmaları sebebiyle bu devletler hakkında konseye şi-
kâyette bulunmuştur. Amerika, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği ve 
Çin’in daimi; Avustralya, Belçika, İran, Peru, Küba ve Yugoslavya’nın ise 
geçici üye olarak bulundukları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 5-
12 Ekim tarihleri arasında toplantılarını gerçekleştirir.49 Konseyin bu gö-
rüşmeleri için Amerikan basını ‘Kore Harbi’nden bu yana en ciddi ve en 
tehlikeli toplantı’ tanımlamasında bulunmuştur.50 Gerçekten de konsey-
de, Doğu ve Batı blokları arasındaki kutuplaşmanın gün yüzüne çıkması 
yanı sıra batı bloğu arasında da Amerika, diğer müttefiklerinden farklı 
bir politika takip etmiştir.51 Güvenlik Konseyi’nde yapılan görüşmelerde, 
İngiltere ve Fransa’nın üzerinde ısrarla durdukları konular, çeşitli itiraz-
lara uğrayarak Sovyetlerin (78.) vetosuna takılmış52 ve şu altı nokta üze-
rinde karara varılmıştır: 

1- Fark gözetmeksizin kanal bütün gemilere açık olacaktır. 
2- Mısır’ın hükümranlığına saygı gösterilecektir. 
3- Kanalın kullanılmasına hiçbir devletin politikası hâkim olmayacak-

tır. 
4- Kanaldan geçiş ücretleri Mısır’la kanalı kullananlar arasında varı-

lacak antlaşma ile tespit edilecektir. 
5- Gelirin münasip miktarı Kanalın ıslahına tahsis edilecektir. 
6- Devletleştirilen şirket hissedarlarıyla Mısır arasında çıkacak anlaş-

mazlıklar hakem yoluyla çözülecektir. 
Prensip itibariyle, İngiltere ve Fransa’nın ısrar ettikleri uluslararası 

kontrol ve işletmeden bahsedilmeyen BM kararında, Mısır’ı bağlayacak 
bir müeyyide de yoktur. Bu kararlar, genel olarak I. Londra Konferan-
                                                           
48 “Kanalı Kullananlar Birliği Resmen Teşekkül Etti”, Milliyet, 2 Ekim 1956; “Türkiye’nin de 
Katıldığı Kanaldan Faydalananlar Birliği Kuruluyor”, Hürriyet, 2 Ekim 1956. 
49 A.Ş. Esmer, “Güvenlik Konseyinde”, Ulus, 5 Ekim 1956. 
50 “Amerika’da Dulles’e Hücumlar”, Cumhuriyet, 5 Ekim 1956. 
51 Ö.S. Coşar, “Amerika-Avrupa Bağları”, Cumhuriyet, 4 Ekim 1956. 
52 “B. Milletler Güvenlik Konseyi Dün Kanal İşinde Anlaşmaya Varamadı”, Hürriyet, 10 
Ekim 1956; “Rusya 78.nci Vetosunu Süveyş’e Kullandı”, Ulus, 15 Ekim 1956; “Süveyş Dava-
sında Rus Vetosu”, Cumhuriyet, 15 Ekim 1956. 
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sı’nda Hindistan’ın sunduğu plana benzemektedir.53 Sonuç olarak, İngil-
tere ve Fransa’nın daha bunalımın başından itibaren meseleyi Birleşmiş 
Milletlere götürmekten kaçınarak uluslararası görüşmeler yoluyla çöz-
mek istemesindeki örtülü neden burada belirmiş ve kendi düşüncelerine 
aykırı bir kararla karşı karşıya kalmışlardır. 

Süveyş Kanalı’nın İşgali 

Mısır’ın, Süveyş Kanalı’nı millileştirme kararını almasından işgalin 
başladığı güne kadar geçen dönemde İngiltere ve Fransa, herhangi bir 
durumda işgali başlatabilmek amacıyla askeri hazırlıklara başlamışlar-
dır. Ağustos’un ilk günlerinde Kraliçe Elizabeth, bir beyanname ile ola-
ğanüstü hal ilan ederek bazı ihtiyatların silâhaltına alınacağını ve asker-
lik hizmeti sona ermekte olanların bırakılmayacaklarını açıklamıştır. İn-
giliz ve Fransız siyasetçilerinin ağızlarından son çare olarak savaşa baş-
vurulacağı birçok defa ifade edilirken bazı İngiliz savaş gemilerinin Akde-
niz’e hareket ettikleri, Malta ve Kıbrıs limanlarının üs olarak kullanıldığı 
üstelik Fransa’nın da buraya asker sevk ettiği görülmektedir.54 

Mısır ise, doğu bloğu ülkelerinden silah ve cephane alımını sürdürür-
ken55 Sovyetler, Hindistan ve Arap ülkeleriyle olan irtibatını arttırıp batı 
bloğuna karşı bir denge oluşturmayı amaçlamaktadır. Mısır’da milis güç-
lerinden oluşan Kurtuluş Ordusu’nun başkumandanı Kemalettin Hüse-
yin bir beyanatında, Mısır’ın savaşla ilgili düşünce ve hazırlıklarını şöyle 
açıklamıştır: 

‘Mısır, İngiliz ve Fransız silahlı kuvvetlerinin taarruzuna uğradığı tak-

dirde bütün Arap memleketleri onun yardımına koşmağa hazırlanmak-

tadırlar. Dünyanın her tarafında saflarımızda gönüllü olarak çarpış-

mak için teklifler alıyoruz. Bu arada eski Afgan kralı da Kurtuluş Ordu-

su’nda gönüllü olarak çarpışmak için müracaat da bulunmuştur. Şim-

diden Sudanlılar ve Yunanlılardan mürekkep gönüllü alayları kurduk. 

Mısır’da yaşayan bütün anasır vatanlarını korumağa azmetmiştir. 

Kurtuluş ordusunun silahları muvazzaf ordununkinden farksızdır.’56 

Bu sırada, Ürdün ile İsrail arasında çatışmalar yeniden başlarken 
Irak, Ürdün’e yardım etmek amacıyla asker göndereceğini açıklar. Ayrıca 
Ürdün, Suriye ve Mısır ortak harekât etme noktasında müzakerelere gi-
                                                           
53 A.Ş. Esmer, “Süveyş Meselesi ve B. Milletler”, Ulus, 21 Ekim 1956; M.H. Zal, “Yatıştırma 
Zaferi”, Vatan, 29 Ekim 1956. 
54 “İngiltere, Fransa ve Mısır’da Harb Hazırlığı”, Ulus, 3 Ağustos 1956; “Süveyş’e Dair Konfe-
rans”, Cumhuriyet, 5 Ağustos 1956; “İngiltere ve Fransa Dün Malta’da Çıkarma Manevraları 
Yaptılar”, Cumhuriyet, 17 Eylül 1956. 
55 “Rus Harp Gemileri İskenderiye Önünde”, Zafer, 13 Ağustos 1956 günkü haberde, Mısır 
eski Milli İstikamet Vekili Salah Salim’in sahibi bulunduğu El Şahab gazetesinin verdiği bir 
habere dayanarak, beş büyük harp gemisinin Sovyetler Birliği’nden İskenderiye limanına 
geldiği ve gemilerin Mısır bayrağı taşıdığı yazılıdır. 
56 “Mısır’da Harb Hazırlıkları”, Ulus, 3 Eylül 1956. 
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rişmişlerdir. İsrail ise, kısmi seferberlik ilan etmiştir.57 Bütün bunlara 
baktığımızda, Ortadoğu yeniden İsrail ile Arap ülkeleri arasında bir sa-
vaş tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. 

Bu gelişmelerin olduğu bir sırada dünya, doğu bloğundan gelen ha-
berlerle çalkalanır. Öncelikle Polonya’da Sovyetler Birliği’ne karşı bir is-
yan çıkar. Rus birliklerinin isyanı bastırmak için hemen harekâta girişti-
ği sırada diğer Doğu Avrupa ülkelerinde de Sovyetlere karşı faaliyetler 
başlamakta gecikmeyecektir. Bunun ardından ise, Macar İhtilali patlak 
verir ve Sovyet kuvvetleri Macaristan’a girerek ihtilalcilerle kanlı çarpışma-
lara girişirler. Macaristan’ın dünya ile bağlantısını kesen Sovyetler, tank 
ve hava kuvvetleri desteğinde ihtilalcilerin üzerine gider.58 İsrail ve Ürdün 
arasındaki çatışmalar yanında Polonya ve Macaristan’da Sovyet nüfuzu 
sebebiyle çıkan ihtilaller dünyayı tedirgin etmiştir. Özellikle Sovyetlerin 
Macar İhtilali sırasında ölçüsüz bir şekilde güç kullanması ve sivil halka 
yapılan sert müdahale kaos ortamı doğurmuştur. Dünyanın bu gelişme-
lerle ilgilendiği bir sırada ise, İsrail’in Mısır’a saldırısı ve hemen akabinde 
İngiltere ve Fransa’nın Süveyş Kanalı’nı işgali olayları meydana gelir.59 

İsrail, 29 Ekim’de Mısır’a saldırarak kısa zamanda başarılı bir harekâtla 
kanal bölgesine kadar ilerler.60 Bu sırada müttefikler, her iki tarafa da bir 
ültimatom göndererek Süveyş Kanalı’nın tehlikede olduğunu ve ateşkes ya-
pılmasını isterler. İngiltere başbakanı Eden tarafından yapılan açıklamada; 

‘Bu ültimatom gereğince İsrail ve Mısır kuvvetleri, 12 saat içinde mu-

harebelere son verip bulundukları yerlerden 10’ar mil geri çekilme-

dikleri takdirde İngiliz ve Fransız kuvvetleri derhal Süveyş’teki stra-

tejik bölgeleri muvakkaten işgal edecekler ve Süveyş’in emniyetini 

sağlayacaklardır’61 
                                                           
57 “İsrael 5000 Kişi İle Ürdün’e Taarruz Etti”, Cumhuriyet, 27 Eylül 1956; M. Topalak, “İsra-
il-Ürdün Çatışması”, Zafer, 28 Eylül 1956; “Ürdün’le İsrail Çarpıştılar”, Milliyet, 12 Ekim 
1956; “Ortadoğu’da Harb Tehlikesi”, Milliyet, 16 Ekim 1956; A.Ş. Esmer, “Süveyş’ten Ürdü-
ne”, Ulus, 19 Ekim 1956; Ö.S. Coşar, “Ürdün Ordusu Mısır Komutası Altında”, Cumhuriyet, 
25 Ekim 1956. 
58 “Polonya Dün Moskova’ya Karşı Başkaldırdı”, Cumhuriyet, 21 Ekim 1956; “Polonya Batılı-
lardan İktisadi Yardım İstedi”, Milliyet, 23 Ekim 1956; “Macaristan’da da Talebeler Hükümete 
Karşı Ayaklandı”, Cumhuriyet, 22 Ekim 1956; “Peşte’de Patlak Veren Kanlı İhtilal”, Cumhuriyet, 
25 Ekim 1956; “Macaristan’da İhtilalciler Hükümet Kurdu”, Hürriyet, 27 Ekim 1956. 
59 M. Tanju Akad, “1956’da Nasır, Süveyş Kanalı’nı Millileştirince İngiltere ve Fransa Silah-
şör Harekâtı’nı Başlatır”, Popüler Tarih, Sayı: 43, Mart 2004, s. 62’deki makalesinde, İsrail 
Genelkurmay Başkanı Moşe Dayan’ın anılarına atfen, 1 Eylül günü ortak harekât teklifinin 
Fransa’dan geldiğini; bir ay boyunca yapılan temaslar neticesinde askeri harekât planlarının 
hazırlandığını belirtir. Aynı makalenin 63. sayfasında, harekâtın ismi için, önce Kadeş ve 
Hamilton tabirleri düşünülüp daha sonra Silahşör’ün benimsendiği de yazılıdır. 
60 “İsrail Mısır Topraklarına 125 km Girdi”, Vatan, 30 Ekim 1956; “İsrail Ordusu Mısır Top-
raklarına Girdi”, Hürriyet, 30 Ekim 1956; “İsrail Mısır Topraklarına Saldırdı”, Milliyet, 30 
Ekim 1956; “İsrail Kuvvetleri Mısır’a Hücum Etti”, Ulus, 30 Ekim 1956. 
61 Ahmet Emin Yalman, “Anglo-Saksonlar’ın Müdahalesi”, Vatan, 31 Ekim 1956; Ö.S. Co-
şar, “Ortadoğu’da Harb”, Cumhuriyet, 31 Ekim 1956; “İngiltere ve Fransa Süveyş’i İşgal Edi-
yor”, Milliyet, 31 Ekim 1956; “İngiltere, Fransa Süveyş’e Asker Çıkarıyor”, Hürriyet, 31 Ekim 
1956; M. Topalak, “Çifte Veto”, Zafer, 1 Kasım 1956. 
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denilmektedir. 
Ültimatomu İsrail’in kabul ve Mısır’ın reddetmesi üzerine İngiltere ve 

Fransa kanal bölgesindeki Kahire, Port Said, Port Fuad ve İsmailiye gibi 
şehirleri bombalamaya başlamıştır. Müttefik birlikleri 42 hava akınında 
121 Mısır uçağını tahrip ederlerken uçaklardan, Mısır topraklarına ağır 
tahripli bombalar atılmıştır.62 Mısır ise, İsrail ve müttefik cephelerindeki 
savaşlarda pek bir şey yapamamış; kanal çevresine mevzilenerek Sovyet-
lerden aldığı uçak ve diğer silahları dahi kullanamadan bırakmak zorun-
da kalmıştır. Genel seferberlik ve mukaddes cihad etkili olmamış; müş-
terek Arap kumandanlığı adı altında birbirine bağlı olan Suudi Arabis-
tan, Yemen, Suriye ve Ürdün’den oluşan devletler önemli bir yardımda 
bulunmamışlardır.63 

Bu sırada Birleşmiş Milletler ve Bağdat Paktı gibi teşkilatlardan çatış-
manın bitirilmesi ve ateşkes yapılması çağrıları gelir. Ancak müttefikler, 
Birleşmiş Milletlerin ateşkes kararını dikkate almayarak64 5 Kasım’da, 
havadan ve denizden kanal bölgesine çıkartma başlatırlar. Müttefikler 
önceden planlanan yerlere harekâtlarına devam ederken kanal, batırılan 
gemiler sebebiyle kapanmış bulunmaktadır. Müttefikler harekâtı dur-
durmak için Birleşmiş Milletlerin bölgeye kuvvet göndermesi, bir antlaş-
ma yapılması ve bu iş olana kadar müttefik işgalinin sürmesini şart koş-
muşlardır.65 

Sovyetler Birliği bunalımın ilk başladığı dönemde olduğu gibi işgal sı-
rasında da, Mısır ve Arap ülkelerinin yanında olduğunu beyan ederek iş-
galin sonlandırılması için İngiltere ve Fransa’ya, birlikte hareket etmek 
içinde Amerika’ya çeşitli notalar gönderir. Sovyet Başbakanı Bulganin 
tarafından ilk olarak ABD Başkanı Eisenhower’a gönderilen teklifle Rus 
ve Amerikan kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletler Kumandanlığı altında bir-
leşerek Süveyş Harekâtına müdahale etmeleri istenmiştir. İngiltere Baş-
bakanı Eden’e yollanan notada ise; 

‘B. Britanya, Mısır’dan daha kuvvetli bir devletin gemiler ve uçaklar-

la değil roket sistemiyle, taarruza girişmesi halinde tahaddüs edecek 

hadiseyi düşünmelidir. İngiltere’ye karşı roket silahlar kullanılacak 

olursa buna muhakkak ki barbarca bir hareket diyeceksiniz. Fakat 

böyle bir taarruzla, İngiltere ve Fransa’nın hazırlıksız Mısır’a karşı gi-
                                                           
62 Ö.S. Coşar, “Süveyş Bombalanırken”, Cumhuriyet, 1 Kasım 1956; P. Safa, “Üçüncü Bir 
Dünya Harbi Çıkabilir mi?”, Milliyet, 1 Kasım 1956; A.E. Yalman, “Önlenen Büyük Facia”, 
Vatan, 1 Kasım 1956; “İngiliz Uçakları Mısır’ı Bombaladı”, Milliyet, 1 Kasım 1956 (Bkz. Ek 1). 
63 Ö.S. Coşar, “Arap Ordularına Ne Oldu”, Cumhuriyet, 2 Kasım 1956; “Nasır Arapları İstik-
lal Savaşı’na Çağırdı”, Hürriyet, 2 Kasım 1956; M. Feridun Bellisar, “Mısır Faciası”, Hürriyet, 
5 Kasım 1956. 
64 Ö.S. Coşar, “Birleşmiş Milletlerin Kararı”, Cumhuriyet, 3 Kasım 1956; “İngiltere Ateşkes 
Kararına Uymadı”, Ulus, 3 Kasım 1956. 
65 “İngiltere 3 Şartla Süveyş’te Ateşi Kesecek”, Hürriyet, 4 Kasım 1956; “İngiliz ve Fransızlar 
Dün Mısır’a Çıkartma Yaptılar”, Ulus, 6 Kasım 1956. 
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riştikleri taarruz karşısında fark var mıdır? Mısır’a karşı girişilen 

harb diğer memleketlere de sirayet edebilir ve üçüncü dünya harbi 

mahiyetini alabilir. Kuvvete başvurmak suretiyle mütecavizi yenme-

ye ve Ortadoğu’daki savaşı durdurmaya azmetmiş bulunuyoruz. Bu 

nazik anda kâfi derecede makul hareket edeceğinizi ve bu mesajdan 

gerekli neticeleri çıkaracağınızı ümid ederiz’ 

denilmiştir.66 
İngiltere ve Fransa, bu harekâta başlarken Mısır’ın, Süveyş Kanalı’nı 

işgali ve sonrasında yapılan konferansların olumlu sonuç vermemesi, İs-
rail’in Mısır’a saldırısı sonucu Süveyş Kanalı’nın tehlikeye girmesi yanı 
sıra Polonya ve Macar İhtilalleri’nin doğu bloğunda sorunlar çıkarması, 
Sovyetlerin bu işle meşgul olmasından dolayı etkili bir şekilde kendileri-
ne müdahale edemeyeceğini hesaplamışlardır. Ancak S. Kohen’in de be-
lirttiği gibi, müttefiklerin bu harekâtı batı bloğu arasında ihtilaf doğurur-
ken Rusya’nın, Macaristan’da kuvvet kullanmasına ve bunu, Paris ile 
Londra’nın giriştiği hareketle mukayese ederek meşru göstermeğe kalkış-
masına neden olmuştur.67 

Bu sırada, Ortadoğu’daki savaş durumunun sona ermesi için yapılan 
teşebbüsler de hızlanmıştır. Bu amaçla, Bağdat Paktı üyeleri Tahran’da 
tertip edilen bir konferansta Mısır topraklarının boşaltılmasını isterken68 
acil gündemle toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Kanada’nın 
önerisiyle İngiltere, Fransa, İsrail, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın muha-
lefetine karşı 64 oyla, ateşkesin sağlanması ve bölgeye gönderilmek için 
polis kuvveti kurulması kararını almıştır.69 B.M.’nin daimi beş büyük 
devletin olmadığı ve Mısır ile müttefik birlikleri arasına, kanal bölgesine 
konuşlandırılması düşünülen bu polis kuvveti kararını Mısır, İngiliz-
Fransız ve İsrail kuvvetlerinin derhal geri çekilecekleri hususunda sağ-
                                                           
66 “Yeni Bir Dünya Harbine Doğru”, Milliyet, 6 Kasım 1956; “Rusya, İngiltere ve Fransa’yı 
Askeri Müdahale İle Tehdit Etti”, Cumhuriyet, 6 Kasım 1956; P. Safa, “Ültimatom mu Şantaj 
mı”, Milliyet, 7 Kasım 1956; “Ruslar Mısır’ı İkinci Bir Kore Yapmak Tehdidinde Bulundu”, 
Vatan, 12 Kasım 1956. 
67 Sami Kohen, “Kızışan Soğuk Harb”, Milliyet, 5 Kasım 1956. Süveyş Kanalı’nın işgali ve 
sonrasında gelişen olayların sorumluluğu konusunda Şükrü Kaya, “Süveyş Harbi ve Bir Hu-
kuk Mülahazası”, Hürriyet, 7 Kasım 1956 tarihli yazısında, Nasır’ın hatalarını sıraladıktan 
sonra O’nun yalnız olmadığını, Nasır’ın Batılılarla anlaşmasına mani olduğu için Rusya’nın, 
Sina’yı işgale kalkıştığı için İsrail’in, anlaşma imkânlarını tamamen denemeden askeri hare-
ketlere giriştikleri için İngiltere ve Fransa’nın Nasır kadar savaşın mesuliyetine sahip olduk-
larını ifade etmiştir. 
68 “Tahran Görüşmelerine Dair Resmi Tebliğ”, Zafer, 9 Kasım 1956. Aynı günlerde Irak, İs-
rail’in Mısır’a saldırısı üzerine bir tebliğ yayınlamıştır. Bu tebliğde genel olarak; saldırının 
ileride Ortadoğu için mühim olaylar oluşturabileceği ve barışsever ülkelerin bunu önlemeleri 
gerektiği, Irak’ın Mısır’a 200.000 sterlin yardım gönderdiği ve 1 milyon sterlin daha gönderil-
mesi için bir komite oluşturduğu yazılıdır. 14 Kasım 1956 tarihli tebliğ için bkz. BCA, Fon 
Kodu: 030.01, Kutu No: 133, Dosya No: 864, Sıra No: 2. 
69 “Birleşmiş Milletlerde Ateşkes Emri 64 Oyla Kabul Edildi”, Cumhuriyet, 3 Kasım 1956 
(Bkz. Ek-2); Mehmet Gönlübol-A. Haluk Ülman, “Birleşmiş Milletler Kuvveti Süveyş ve Kon-
go Olayları”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 16, No. 1, s. 145, Mart-
1961. 
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lam teminatlar verilmesi, B.M. kuvvetinin sadece geçici mahiyetle üsler 
kurması ve bu kuvvetlerin mevcudiyetinin Mısır’ın hükümran bir devlet 
olarak otoritesine hiçbir halel vermemesi şartlarıyla kabul etmiştir. Bu-
nun üzerine, 13 Kasım’da İtalya’nın Napoli kentinde toplanan ve komu-
tanlığını Kanadalı General Burns’un yaptığı birlikler bölgeye gönderilme-
ye başlanır. Bu kuvvetleri, aralıklarla gönderilecek Danimarka, Kolom-
biya, Hindistan, Kanada, Norveç, Pakistan, İsveç, Seylan, Çekoslovak-
ya, Finlandiya, Romanya, Yeni Zelanda, Brezilya, Birmanya, Endonez-
ya, Yugoslavya, İran ve Habeşistan’dan yaklaşık 1500 kişi oluşturmak-
tadır.70 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun İngiliz ve Fransız birliklerinin 
Süveyş’i derhal tahliye etmelerine dair aldığı karar ve Uluslararası Polis 
Kuvveti’nin gelmesinden sonra İsrail, işgal ettiği bir kısım toprakları bo-
şaltırken müttefik kuvvetleri de geri çekilmeye başlamıştır. Bunun yanı 
sıra, Süveyş Kanalı’nın süratle temizlenmesi için müzakerelerde bulun-
mak için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Dag Hammerskjold da ku-
rulca görevlendirilmiştir. Yapılan açıklamalara göre, işgal sırasında Sü-
veyş Kanalı’nda en az dokuz geminin batırılması kanalın tıkanmasına ve 
yaklaşık üç ay kapalı kalmasına sebep olacaktır. Zaten müttefikler ve 
özellikle İsrail ile yapılan görüşmeler 1957 yılının ilk aylarına kadar de-
vam etmiştir.71 

Bunalım Sonrası Gelişmeler 

Süveyş Bunalımı, Mısır devlet başkanı Nasır’ın, Mısır halkı ve Arap 
toplumu üzerindeki güç ve saygınlığının artmasında etkili olmuştur. Bel-
ki olması gerekenin tam aksine orduları yenilmiş, ülkesi işgal edilmiş bir 
ülkenin yöneticisi olmasına rağmen işgaldeki dik duruşu ve işgali, Soğuk 
Savaş ortamında yerinde kullanması sayesinde bunalımdan yararlanma-
sını bilmiştir. Arap ülkeleri nazarında O, mağrur bir kahraman haline 
gelmiştir; üstelik Süveyş Kanalı’nı millileştirmeyi de kabul ettirmiştir.72 
Bunalım, Arap dünyasında İngiltere ve Fransa’ya karşı zaten var olan 
tepkiyi iyice artar. Suriye ve Lübnan’da Ortadoğu petrol boru hatları tah-
rip edilirken Ortadoğu’dan İngiltere’ye giden petrol sevkiyatı da durdu-
                                                           
70 H.C. Yalçın, “Polis Kuvvetleri Arasında Türkler”, Ulus, 12 Kasım 1956; Ö.S. Coşar, “Bey-
nelmilel Polis”, Cumhuriyet, 13 Kasım 1956; “Mısır B. Milletler’in Polis Kuvvetlerini Kabul 
Etti”, Vatan, 13 Kasım 1956; “İlk Polis Kuvvetleri Bugün Mısır’a Çıkıyor”, Milliyet, 14 Kasım 
1956; M.H. Zal, “Mısır’ın Peki Demesi”, Vatan, 24 Kasım 1956. 
71 “Süveyş Kanalı En Az Üç Ayda Açılabilecek”, Ulus, 8 Kasım 1956; “Süveyş’in Tahliyesi 
Hızlanıyor”, Cumhuriyet, 26 Kasım 1956; “Süveyş’in Derhal Tahliyesi İstendi”, Milliyet, 26 
Kasım 1956; Ö.S. Coşar, “İsrail Çekilirken”, Cumhuriyet, 5 Mart 1957. 
72 Bülent Ecevit, “Suçlu Kim”, Ulus, 4 Kasım 1956; H.C. Yalçın, “Mısır’ın Tehdidi”, Ulus, 28 
Kasım 1956; S. Kohen, “Süveyş Bilançosu”, Milliyet, 10 Aralık 1956. Türk basınında bu li-
der: Ortadoğu’nun Hitler’i (Bkz: P. Safa, “Böyle Gelmiş Böyle Gider”, Milliyet, 3 Kasım 1956 
ile A.E. Yalman, “Bir Tek Adam Yüzünden”, Vatan, 22 Kasım 1956) ve Diktatör (Bkz: B. Fe-
lek, “Nasır’ın Macera…”; H.C. Yalçın, “Yağmurdan Kaçarken”, Ulus, 15 Ekim 1956 ve Refii 
Cevad Ulunay, “Abd-ün-nasıra Name”, Milliyet, 3 Kasım 1956) olarak da nitelendirilmiştir. 
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rulmuştur.73 Bu şekilde müttefiklerin Ortadoğu politikaları iflasın eşiği-
ne gelmiş ve uzun yıllara dayanan Ortadoğu menfaatleri ellerinden çık-
mış, belki de eski imparatorluk günlerinin özlemiyle yapılan bu harekât, 
gözlerinin önündeki sis perdesini ortadan kaldırmıştır. Bunun yanında, 
Arap dünyasında İsrail’e olan düşmanlık ve korku bir derece daha art-
mıştır. Bunda, Arap dünyasının en güçlü devleti gözüken Mısır’ın, hem 
de Rus silahları ile donatıldığı halde, kısa zamanda geri çekilmek duru-
munda kalması etkili olmuştur.74 

Süveyş Kanalı’nın işgali devam ederken müttefik ülkelerde de önemli 
olaylar meydana gelmiştir. Öncelikle İngiltere’de, Başbakan A. Eden’e ken-
di partisi, muhalif İşçi Partisi ve çeşitli çevrelerden istifayı dile getiren tep-
kiler yükselmeye başlar. İngiliz parlamentosunda sert tartışmalar yaşanır-
ken halk, işgale destek verenler ve tepki gösterenler olarak ikiye ayrılmış; 
sokaklarda gösteriler ve ‘harbi durdurun’ kampanyaları başlatılmıştır. Bu-
nun yanı sıra, işgalin İngiliz ekonomisinde de olumsuz etkileri görülmüş-
tür.75 Sonuçta, tepki ve gelişmelere daha fazla dayanamayan A. Eden, ön-
celikle başbakanlıktan geçici olarak çekilmiştir. Daha sonra ise, 9 Ocak’ta 
kraliçenin kontluk payesini dahi kabul etmeyerek, Başbakanlık ve millet-
vekilliği görevlerinden istifa etmiştir.76 Bu arada, 16 Ocak 1977 tarihli 
Sunday Times gazetesi A. Eden ve işgal kararı hakkında, ‘Kendisi İngiltere-
[nin] bir Büyük Devlet olduğuna inanan son, bir krizle karşılaşıp da bunun 
böyle olmadığını anlayan ilk İngiltere başbakanıdır’ diye yazacaktır.77 

Yine, İngiltere ve Fransa’nın bu hareketleri Sovyetleri, Arap ülkelerinde 
bir kurtarıcı konumuna getirmiştir. Sovyetler, bu dönemde kendisine kar-
şı yapılan olayları örtbas etmesi yanı sıra birçok Arap ülkesini de yanına 
çekme fırsatını yakalamıştır. Bunda, müttefik devletlere sert ve etkili tepki 
göstermesi, siyasi görüşmelerde Mısır’ın yanında yer alması ve asker-mal-
zeme yardımında bulunması gibi nedenler etkili olmuştur.78 Bu gelişmele-
                                                           
73 “Araplar, İngiltere ve Fransa’yı Petrolsüz Bırakmak İçin Dün Harekete Geçtiler”, Cumhuri-
yet, 4 Kasım 1956; “Ortadoğu’da İngilizlere Ait Petrol Sevkiyatı Durduruldu”, Hürriyet, 5 Ka-
sım 1956; “Suriye ve Lübnan’da Petrol Boruları Tahrip Ediliyor”, Zafer, 6 Kasım 1956; Feri-
dun Ergin, “Ortaşark Meselesi”, Cumhuriyet, 2 Aralık 1956. 
74 B. Ecevit, “İsrail Korkusu”, Ulus, 13 Kasım 1956; “Araplar Şimdi İsrail’den Daha Çok 
Korkuyorlar”, Cumhuriyet, 21 Aralık 1956. 
75 “Eden Hükümeti Güven Aldığı Halde”, Vatan, 3 Kasım 1956; “Eden Aleyhine Çok Şiddetli 
Kampanya”, Ulus, 3 Kasım 1956; “İngiliz Halkı İkiye Ayrıldı”, Cumhuriyet, 2 Kasım 1956; 
“Londra’da Dün Eden Aleyhinde Nümayişler”, Cumhuriyet, 5 Kasım 1956. 
76 “İngiliz Başbakanı Eden Muvakkaten Çekildi”, Cumhuriyet, 21 Kasım 1956; Ö.S. Coşar, 
“Eden’in İstifası”, Cumhuriyet, 10 Ocak 1957; “İngiltere’de Butler Değil, MacMillan Başbakan 
Oldu”, Cumhuriyet, 11 Ocak 1957; “Eden’in Siyasi Hayatı Sona Erdi”, Cumhuriyet, 12 Ocak 
1957; Hasan Ali Yücel, “Orta Yol”, Cumhuriyet, 21 Ocak 1957; H.A. Yücel, burada kendisine 
göre Eden’in başarılı olduğu, yeni göreve gelen MacMillan’ın aynı Churchill gibi anne tarafı-
nın Amerikalı olduğu, O’nun İngiliz yeni siyaset anlayışında Orta Yolu bırakıp Amerikan yo-
luna yakın bir çizgi izleyeceği düşüncelerini ileri sürer. 
77 W. Cleveland, a.g.e., s. 347. 
78 “Rusya Ortadoğu’da İngiltere ve Fransa’ya Karşı Harekâta Hazır”, Ulus, 6 Kasım 1956; 
“Rusların Mısır’daki Duruma Müdahale İhtimali Artıyor”, Vatan, 9 Kasım 1956; “Rusya’nın 
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re bakıldığında, bundan sonraki dünya hadiselerini etkilemekte gecikmemiş 
ve dünyanın yakın zamanda yeni bir dünya savaşına sürükleneceği düşün-
celeri belirmeye başlamıştır. Aynı zamanda, Birleşmiş Milletlerin olaylar 
karşısındaki durum, tutum ve etkinliği de sorgulanmaya başlamıştır.79 

Bu dönemde Amerika ile müttefiklerinin arası açılmış, Amerikan se-
çimlerinin yaklaştığı bir dönemde bu harekât tasvip görmemiştir. Baş-
kan Eisenhower bunalım sırasında, İngiltere ile Fransa’nın Süveyş bölge-
sine asker sevk etmek hususundaki kararlarının hatalı olduğunu, mese-
lenin derhal Birleşmiş Milletlere getirilmesini, harekatın kabul edilmiş 
olan Birleşmiş Milletler prensip ve gayeleri ile bağdaşmayacağını ve Ame-
rika’nın Ortadoğu savaşına katılmayacağını söylemiştir.80 Ayrıca, Orta-
doğu bölgesinde İngiltere ve Fransa’nın itibar kaybetmesi ile Sovyet nü-
fuzunun artması üzerine Amerika, Eisenhower Doktrini adıyla anılan bir 
bildiri yayınlar. Doktrini’nin başlıca hususları şunlardır; 

* Bağımsızlığını korumak için ekonomik kalkınma çabası içine giren 
Ortadoğu ülkelerine ekonomik yardım yapılması. 

* İsteyen ülkelere askeri yardım yapılması. 
* Bu ülkelerin istemeleri şartı ile ‘milletlerarası komünizmin kontrolü 

altında bulunan bir ülkeden gelecek açık silahlı saldırılar karşısında’ 
Amerikan silahlı kuvvetlerinin kullanılması.81 

Ö.S. Coşar’a göre, son beş gün içinde 12 defa değiştirildiği söylenen 
doktrinin, bölgede Sovyet yayılmacılığını tamamen sınırlandırabileceği 
söylenemez. Çünkü doktrinde de belirtildiği gibi, Ortadoğu memleketle-
rinden birinin hükümeti talepte bulunduğu takdirde Amerika harekete 
geçebilecektir.82 N. Menemencioğlu ise, bu doktrin ile Amerika’nın, Orta-
doğu ülkelerini kendi nam ve hesabına bir nüfuz mıntıkası haline getir-
mek ve uzun zamandan beri İngiltere ile aralarında mevcut olan rekabeti 
bu suretle kendi lehine halletmek fırsatını bulduğunu ileri sürmüştür.83 
                                                                                                                                        
Mısır ve Suriye’ye 200 Milyon Değerinde Silah Verdiği Açıklandı”, Cumhuriyet, 12 Kasım 
1956; “Kruşçev’in Anıları”, Milliyet, 2 Ocak 1971 tarihli yazıda; dönemin Sovyet liderlerinden 
Kruşçev’in bunalım hakkındaki düşünceleri görülmektedir. Burada Kruşçev; ‘bir tek ihtarı-
mız üzerine emperyalistler Mısır’a saldırılarını durdurdular. Bunalımı sona erdirmemiz bizim 
için büyük bir zafer oldu’ ifadelerini kullanır. Ayrıca, Ömer Osman Umar-Turgay Murat, “Sov-
yet Rusya’nın Mısır Üzerinden Ortadoğu’ya Girişi”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları 
Dergisi, C. VII, Sayı: 1, Elazığ, 2010, s. 133’te ‘Sovyetler Birliği Ortadoğu’daki anlaşmazlıklarda 
İsrail’i suçlayarak, bölgedeki Arapları kendi tarafına çekmeye çalışmıştır’ diye belirtilir. 
79 P. Safa, “Sovyetler Üçüncü Bir Dünya Harbini Göze Alabilirler Mi”, Milliyet, 22 Kasım 
1956; H.C. Yalçın, “Birleşmiş Milletler”, Ulus, 24 Aralık 1956. 
80 “Amerika Hükümeti Bu Harekâtı Tasvip Etmemesi, İki Tarafın Arası Açılıyor”, Cumhuri-
yet, 1 Kasım 1956; “Eisenhower’ın Sözleri”, Vatan, 2 Kasım 1956. 
81 F. Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, s. 502-503. Ayrıca, doktrinin basına yansımaları 
için bkz. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Ortadoğu, Amerika ve Türkiye”, Ulus, 30 Aralık 
1956; “Eisenhower Planı’nın İhtiva Ettiği Hususlar”, Zafer, 31 Aralık 1956; “Amerika Ortado-
ğu İçin Yeni Bir Plan Hazırlıyor”, Cumhuriyet, 31 Aralık 1956; Ö.S. Coşar, “Araplar Arasın-
da”, Cumhuriyet, 8 Ocak 1957. 
82 Ö.S. Coşar, “Eisenhower Planı”, Cumhuriyet, 6 Ocak 1957. 
83 Numan Menemencioğlu, “Eisenhower Doktrini”, Cumhuriyet, 7 Ocak 1957. 
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Bu doktrine karşı Sovyetler, altı maddeden oluşan bir teklifte bulun-
muşlardır. Buna göre; 

1- İhtilaflı meselelerin münhasıran müzakere yoluyla ve sulhen halli 
sureti ile Yakın ve Ortaşarkta sulhun muhafazası. 

2- Yakın ve Ortaşarkın içişlerine âdemi müdahale; bu memleketlerin 
hükümranlık ve istiklallerine hürmet. 

3- Bu devletleri büyük devletlerin dâhil bulundukları askeri bloklara 
sokmak hususundaki bütün teşebbüslerden feragat. 

4- Yakın ve Ortaşark memleketlerindeki bütün yabancı üslerin tasfi-
yesi ve yabancı askeri kuvvetlerin o memleketler topraklarından geri çe-
kilmeleri. 

5- Yakın ve Ortaşark memleketlerine silah verilmesinden mütekabilen 
feragat. 

6- Yakın ve Ortaşark memleketlerinin, şeref ve hükümranlıkları ile 
kabili telif olmayan siyasi, askeri ve diğer şartlar koşulmaksızın bu 
memleketlerin iktisaden gelişmeleri için işbirliği kurulması.84 

Süveyş’in müttefiklerce işgali ve Eisenhower Doktrini’ne karşı yapıldı-
ğı açıkça belli olan bu isteklerle, Ortadoğu’daki Sovyet nüfuzunun arttı-
rılması yanı sıra batılı ülkelerin harekâtlarını kötüleyip onları pasifize et-
mek amaçlanmış olmaktadır. Bu ise, bunalımın başından itibaren uygu-
lanan Sovyet politikasına uygun bir amaçtır. 

Bunalım ve Türkiye 

Türkiye, Süveyş Bunalımı sırasında etkili bir devlet olarak yerini al-
mıştır. Buna, bir Ortadoğu ülkesi olarak olaya yakınlığı bir yana eski ve 
yeni antlaşmalar yoluyla bunalımla bağlantısı da etki etmiştir. Yine, böl-
ge ülkeleri üzerindeki nüfuzu da sayılması gereken bir diğer faktör ola-
rak göze çarpar.85 Gelişen olaylar içinde Batılı ülkelerin, Assuvan Baraj 
Projesi’nden yardımlarını çekmesi ve Mısır’ın buna tepki olarak Süveyş 
Kanalı’nı millileştirmesi dünyayı kısa zamanda siyasi bir buhranın içine 
sürüklemiştir. Bu buhranın askeri bir müdahaleye dönüşmesini önle-
mek amacıyla Londra’da toplanması kararlaştırılan konferansa, kanalın 
yönetimiyle ilgili 1888 tarihli İstanbul Antlaşması’nı imzalaması (Osman-
lı Devleti tarafından) dolayısıyla Türkiye’de davet edilmiştir. 

Bundan sonra, İngiliz ve Fransız Büyükelçileri ile yapılan temaslar-
dan sonra Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakan Vekili Ethem 
                                                           
84 “Rusya’nın Ortadoğu İçin Yaptığı Yeni Teklifler”, Cumhuriyet, 13 Şubat 1957. BCA, Fon 
Kodu: 030.01, Kutu No: 131, Dosya No: 850, Sıra No: 2’de 16 Ocak 1957 tarihli Ethnikos 
Kiryx gazetesine dayalı bir belgede, Sovyetlerin Mısır ve diğer Arap ülkelerini atom silahlarıy-
la donatmayı önerdiği, bu teklifin ise ‘Hayzenhaver’in Orta-Doğuya Ait Doktrinine Karşılık 
Olmak Üzere Ortaya Atıldığı Müşahede Edilmiştir’ ifadeleri dikkati çeker. 
85 Ali Asmaz, “ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Rusya’nın Ortadoğu Politikaları ve 
Bu Politikalar İçinde Türkiye’nin Yeri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 86, Ekim, s. 
26-27, İstanbul, 1993. 
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Menderes ve Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi Muharrem Nuri Birgi ara-
sında bir toplantı yapılır. Bu toplantıda, konferansta takip edilecek poli-
tika ve Londra’ya gidecek Türk heyeti belirlenmiştir. Buna göre heyet, 
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi Muharrem Nuri Birgi başkanlığında 
Londra Büyükelçisi Suat Hayri Ürgüplü, Dışişleri Bakanlığı İkinci Daire 
Umum Müdürü Orhan Eralp, Umumi Kâtiplik Kalemi Müdürü Şefik Fen-
men, İkinci Daire Memurlarından Güner Türkmen ve Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi Devletler Umumi Hukuku Doçenti Seha Meray’dan oluşmuştur.86 

I. Londra Konferansı’nda genel hatlarıyla Dulles Planı’nı destekleyen 
Türkiye, bunun yanı sıra konferanstaki iki görüşü bağdaştırmak da iste-
miştir.87 Konferansta M.N. Birgi tarafından açıklanan Türk görüşü; 

‘eğer Londra konferansında Mısır’ın hükümranlık haklarına tevcih edil-

miş herhangi bir teşebbüs sezmiş olsa idik iştirak etmezdik. Biz Müslü-

man bir milletiz. Bu ve daha birçok sebeblerle Arab memleketlerinin 

dostuyuz ve onları severiz. Arab memleketlerinin, hürriyet ve bağımsız-

lıkları için yapmakta oldukları mücadelede onlarla beraberiz… (Ancak) 

bizce Dulles’in ileri sürdüğü plan, Süveyş Kanalı meselesine bir hal ça-

resi bulabilmek için müspet ve müsavat esasına dayanan temellerdir. 

Bu meselede hissiyata kapılmadan karar vermek icab eder’88 

şeklinde olmuştur. 
Heyet başkanı M.N. Birgi, I. Londra Konferansı hakkında verdiği baş-

ka bir röportajda ise; 

‘Batılıların muaddel beyannamesinde derpiş edilen beynelmilelleştir-

me, Süveyş Kanalı üzerindeki hükümranlığa değil, seyrüsefer ser-

bestîsine taalluk etmektedir… Batılıların muaddel beyannamesi in-

şallah, Süveyş kanalının müstakbel statüsünü tayin için bir müzake-

re esası teşkil eder… Bağdat paktı azaları devletler devamlı şekilde 

temasta idik. Londra konferansında, Bağdat Paktının ana umdeleri 

olan dünya sulhunu idame ve her memlekete müsavi muamele yapıl-

ması uğrunda mesai sarf ettik. Temaslarımız herkese açık idi. Habe-

şistan’da hüsnüniyetimize inanarak Türkiye, Pakistan ve İran’a ilti-

hak etti’ 

açıklamasında bulunmuştur.89 
                                                           
86 BCA, Fon Kodu: 030.18.01, Kutu No: 144, Dosya No: 70, Sıra No: 13 (18 Ağustos 1956 
tarihli kararname); Kazım Kip, “Türkiye ve Kanal Davası”, Cumhuriyet, 12 Ağustos 1956; 
“Londra’ya Gidecek Heyetimiz Açıklandı”, Cumhuriyet, 14 Ağustos 1956. 
87 Ö.S. Coşar, “Türkiye ve Süveyş”, Cumhuriyet, 19 Ağustos 1956. 
88 “Londra Konferansında Bizde Noktai Nazarımızı Söyledik”, Cumhuriyet, 18 Ağustos 1956; 
“Türkiye Amerika’nın Planını Destekliyor”, Ulus, 18 Ağustos 1956; “Türk Tezi’nin Tam Met-
ni”, Zafer, 19 Ağustos 1956. 
89 Kayhan Sağlamer, “Süveyş Meselesinin Dünyada Doğurduğu Gerginlik Azaldı”, Cumhuri-
yet, 27 Ağustos 1956. 
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Bu sıralarda Türkiye’yi ziyaret eden Libya Başbakanı Mustafa Ben 
Halim, Türkiye ile Arap âlemi arasındaki dostluğu ihya etmek istediğini 
söyledikten sonra ‘Süveyş kanalı meselesinde Türkiye, Arab memleketle-
rine yardım edebilir ve buna muktedirdir’ demiştir.90 Yine, Lübnan bü-
yükelçisi Muhammed Ali Hamade, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile yaptı-
ğı bir görüşmede, Türkiye’nin Süveyş meselesinde uyguladığı siyasetin 
Arap âleminde büyük sevinç uyandırdığını, Lübnan hükümetinin de 
bundan memnun ve müteşekkir bulunduğunu ifade etmiştir.91 

Bundan sonra, katıldığı II. ve III. Londra Konferansları’nda da92 genel 
itibariyle aynı çizgisini koruyan Türkiye, Süveyş Kanalı’nı Kullananlar 
Birliği’ne de kurucu üye olarak dâhil olmuştur. Bakanlar Kurulu tarafın-
dan birliğe katılış gerekçesi olarak ‘gerek memleketimizin dâhil bulundu-
ğu ittifakların prensiplerine gerek sulh ve istikrarın tesisi uğrunda daima 
faal şekilde tecelli etmiş olan siyasetimizin icabına uygun’93 görülmüş; so-
nuçta her yıl birliğe katılım hissesi olarak %1 oran üzerinden 2000 ster-
lin ödenmesi kararlaştırılmıştır.94 

Önce İsrail’in Sina bölgesine saldırıp kanal yönünde ilerlemesi, daha 
sonra ise İngiltere ve Fransa’dan oluşan müttefik kuvvetlerin, kanalın 
güvenliğinin tehlikede olması sebebiyle bölgeyi işgali karşısında Türkiye, 
barışın yeniden tesisine dayalı bir siyaset izlemiştir. Burada, NATO ve 
Bağdat Paktı üyesi olması sonucu savaşan iki grupla da yakın ilişkiler 
içerisinde olmasını göz önünde bulundurmak gerekir. 

Bölgede sıcak çatışmanın başlaması ile birlikte barışın yeniden temin 
edilmesi için Bağdat Paktı da aktif bir rol oynamıştır. Türkiye, İran, Irak 
ve Pakistan Başbakanları’nın katıldığı Tahran Konferansı’nda, İsrail ve 
müttefik askerlerinin derhal geri çekilmesi ve İsrail tarafından alınmış 
olan bütün Mısırlı esirlerin serbest bırakılması görüşleri dile getirilmiş-
tir. Bunun yanı sıra, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun İngiliz-Fransız 
kuvvetlerinin Mısır’a yapılan silahlı müdahalesi hakkındaki kararını 
onaylayıp meselenin Mısır’ın hükümranlık hakları, bağımsızlık ve toprak 
bütünlüğü göz önünde bulundurularak Birleşmiş Milletler tarafından çö-
                                                           
90 Kayhan Sağlamer, “Süveyş İhtilafında Türkiye’nin Rolü”, Cumhuriyet, 20 Ağustos 1956. 
91 BCA, Fon Kodu: 030.01, Kutu No: 62, Dosya No: 381, Sıra No: 5. (Dışişleri Bakanlığı 
Umumi Katip Muavini Kenan Gökart ile Lübnan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Ha-
made arasında 4 Eylül 1956 tarihli mülakat). Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Türkiye’-
nin bunalım sürecinde, Mısır’ın millileştirme kararını benimsemekle beraber, batıya yakın 
bir politika izlemesi Arap ülkeleri arasında tepki de çekmiştir. Bkz. Mustafa Albayrak, “Tür-
kiye’nin Ortadoğu Politikaları (1920-1960)”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergi-
si, C. III, Sayı: 2, s. 62, 2005. 
92 18 Eylül 1956 tarihinde başlayan II. Londra Konferansına katılacak heyetin listesi için 
bkz. BCA, Fon Kodu: 030.18.01, Kutu No: 144, Dosya No: 79, Sıra No: 22 (18 Eylül 1956 ta-
rihli kararname). 
93 BCA, Fon Kodu: 030.18.01, Kutu No: 144, Dosya No: 80, Sıra No: 3 (27 Eylül 1956 tarihli 
kararname, Bkz. Ek-3). 
94 BCA, Fon Kodu: 030.18.01, Kutu No: 146, Dosya No: 19, Sıra No: 11 (12 Nisan 1957 ta-
rihli kararname). 
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zümlenmesi ile kanaldan uluslararası geçişin temini meselesinin de hal-
ledilmesi gerektiği belirtilmiştir.95 Bu arada, Tahran Konferansı hakkın-
da İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü, yapılan girişimi takdirle 
karşıladıklarını, İngiltere’nin bu dostane ve yapıcı tavsiyeleri ‘büyük bir 
dikkatle ele almış’ olduğunu belirtmiştir.96 

Bundan birkaç gün sonra Türkiye, İran, Irak ve Pakistan arasında 
Bağdat’ta bunalımla ilgili yeni bir toplantı yapılır. Bu toplantı sonrası 
neşredilen tebliğin 3. maddesinde; tarafların, 16 Kasım 1956’da Arap 
devlet başkanları arasında yapılan Beyrut Konferansı’nın kararlarını ka-
bul ettikleri bildirilmiştir. Buna göre; Beyrut Konferansı kararlarında ol-
duğu gibi, İsrail ile birlikte İngiltere ve Fransa da mütecaviz olarak nite-
lenmiş ve Mısır topraklarındaki askerlerini geri çekmeleri istenmiştir.97 
Bundan sonra Bağdat Paktı’nın dört Müslüman üyesi, 1957 yılı Ocak 
ayında Ankara’da yaptıkları görüşmede, Eisenhower Doktrini’nin değer-
lendirilmesi, İngiltere ile yaşanan sorunlar ve diğer bölge meseleleri üze-
rinde durmuşlardır.98 

İsrail’in Mısır’a saldırısı sonrasında gelişen olaylar içinde Türkiye, İs-
rail’le olan ilişkilerini bir kez daha gözden geçirme gereği duymuştur. 
Bunda, Türk-İsrail ilişkilerinin Arap toplumunda rahatsızlık uyandırma-
sı yanı sıra İsrail’in giriştiği hareketin, Türkiye için olumsuz neticeler do-
ğurması da etkili olmuştur.99 Bu gelişmeler ışığında Türkiye, İsrail elçisi-
ni geri çağırmıştır.100 Siyasi çevrelerdeki kanaate göre, Türkiye bu hare-
keti Bağdat Paktı’nda onaylanan Beyrut Konferansı bildirisi sonrası İsra-
il’in 1948 Antlaşması’nın Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak 
yerine getirilmesine yönelik bir ihtar amacıyla yapmıştır.101 
                                                           
95 Ö.S. Coşar, “Bağdat Paktı’nın Kararı” ve aynı gazetedeki haber “Bağdat Paktı Devletleri 
Mısır Topraklarının Boşaltılmasını İstediler”, Cumhuriyet, 9 Kasım 1956; “Tahran Görüşme-
lerine Dair Resmi Tebliğ”, Zafer, 9 Kasım 1956. 
96 BCA, Fon Kodu: 030.01, Kutu No: 35, Dosya No: 215, Sıra No: 13 (9 Kasım 1956 tarihli 
İngiltere’deki gazete haberlerini içeren London Press Service adlı basın bülteni, Bkz. Ek-4). 
Aynı bültendeki ‘Nasır’ın İhtiraslarını Rusya Körüklemiştir’ adlı bir haber başlığı altında, 
Lordlar Kamarası Başkanı Lord Salisbury’in, bunalım için ‘dünyanın büyük bir kısmını zehir-
lemekte olan kanserin yeni bir tezahürüdür’ dediği yazılıdır. 
97 “Başvekil Menderes Bağdat’a Gidiyor”, Zafer, 17 Kasım 1956; Ö.S. Coşar, “Bağdat’ta Ne 
Oldu”, Cumhuriyet, 24 Kasım 1956; A.E. Yalman, “Ortadoğu’ya Saldırış”, Vatan, 26 Kasım 
1956; B. Felek, “Bağdad Paktı İçin”, Cumhuriyet, 26 Kasım 1956. 
98 Ö.S. Coşar, “Bağdad Paktı”, Cumhuriyet, 19 Ocak 1957; “Bağdat Paktı Toplantısı Dün 
Akşam Sona Erdi”, Cumhuriyet, 21 Ocak 1957. 
99 Ö.S. Coşar, “İsrail’le Münasebetler”, Cumhuriyet, 26 Kasım 1956. 
100 BCA, Fon Kodu: 030.01, Kutu No: 33, Dosya No: 862, Sıra No: 3’deki Londra’da yayınla-
nan 7 Aralık 1956 tarihli The Jewish Chronicle gazetesinde, Türkiye’nin bu kararının, 
TBMM ve Türk basınında tepki çektiği, ancak ilişkilerin kesilmesinin beklenmediği yazılıdır. 
101 “İsrail Elçimizi Geri Çektiğimiz Bildiriliyor”, Cumhuriyet, 24 Kasım 1956 (Bkz. Ek-5); “İs-
rail’le Olan Münasebetlerimize Dair Tezkere Yakında Meclise Getiriliyor”, Ulus, 25 Kasım 
1956 (Bkz. Ek-6); “Elçimizi Geri Çekmemiz Pek Hayret Uyandırmadı”, Ulus, 28 Kasım 1956. 
Bunalım sırasında İsrail ordusunda görevli daha önce Türkiye’de yaşamış İsrail askerleri 
için bkz. Ümit Deniz, “İsrail Cephesi’nde Gördüklerim”, Milliyet, 5 Kasım 1956 ve “İsrail As-
kerleri Cephede Üsküdar Şarkısını Söylüyor”, Milliyet, 11 Kasım 1956. 
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Türkiye’nin Süveyş Bunalımı ve Ortadoğu sorunları ile mecliste yaptı-
ğı bir konuşmada Dışişleri Bakan Vekili Ethem Menderes şu açıklamayı 
yapmıştır: 

‘Hiç şüphe yok ki son haftalar zarfında harici hadiseler, dünya sulhu 

bakımından çok ciddi endişeler uyandıracak bir mahiyet iktisap et-

miştir. Siyasi hadiselerin sıklet merkezi bölgemizde ve memleketimiz 

etrafındadır. Bu itibarla Ortaşark’taki vaziyetin Türkiye’yi ve Türki-

ye’nin dâhil bulunduğu geniş ittifak manzumesini pek yakından ala-

kalandırması tabiidir. Bu sebepledir ki hükümet, günü gününe ve an-

bean daha da büyük dikkatle takip etmektedir. Ayrıca, müttefikleri-

miz ve dostlarımızla, yalnız hadiseleri teşhis ve tahlil için değil, icap 

eden tedbirleri almak için de hiçbir zaman ve fırsatı kaybetmeksizin 

temas halindeyiz’.102 

Süveyş Bunalımı’nın sıcak günlerinde Ethem Menderes, Londra’ya gi-
derek meslektaşı Selwyn Lloyd ile görüşmüştür. Bu görüşmede; Süveyş 
bunalımı, Suriye’ye gönderilen Sovyet silahları meselesi, Suriye’de tahrip 
edilen petrol borularının Türkiye’den geçirilmesi ve Kıbrıs meselesi gibi 
konular üzerinde durulmuştur.103 Yine, Başbakan Adnan Menderes Or-
tadoğu gelişmeleri, Bağdat Paktı ve Eisenhower Doktrini hakkında ya-
bancı bir gazeteciyle yaptığı röportajda; Filistin meselesinin Ortadoğu’da 
huzur ve istikrarı bozucu önemli bir problem olduğunu, Sovyet yayılma-
cılığına karşı ilan edilen Eisenhower Doktrini’nin buna çözüm yolu bul-
mak için önemli bir fırsat oluşturduğunu, Bağdat Paktı devletlerinin bir-
liğe Amerika’nın üye olmasını ilk günden beri arzu ettiklerini belirtmiş-
tir.104 

Süveyş Bunalımı’nın Türkiye üzerindeki bir diğer etkisi, Boğazlar ve 
Kıbrıs sorunlarının bahis konusu olmasıdır. Özellikle bu gelişmeler sıra-
sında ve Kıbrıs’la ilgili Türk-Yunan ilişkilerinin gerginleştiği dönemde, 
bir oldu-bitti sonucu adayla ilgili İngiliz planlarında Türk toplumunun 
göz ardı edilmesi korkusu ağır basmaktadır. Bu bağlamda, Ö.S. Coşar, 
İngiltere’deki Eden hükümetinin Süveyş ve Kıbrıs meselelerinde, muha-
lefetin de etkisiyle, farklı politikalar izlediğini belirtmiştir.105 Süveyş gibi 
uluslararası bir suyolu olan Boğazların, konuyla kıyaslanması ve Boğaz-
ların ileride tekrar uluslararası gündemde yer alabileceği düşüncesi bu 
dönem Türk politikasının belirlenmesinde etkili olmuştur.106 Yine, Orta-
                                                           
102 “Ortadoğu Hadiselerini Dikkatle Takip Etmekteyiz”, Zafer, 17 Kasım 1956; B. Ecevit, 
“Türkiye’nin Ortadoğu Politikası Nedir”, Ulus, 30 Kasım 1956 (Bkz. Ek-7). 
103 “Türk-İngiliz Görüşmeleri Başladı”, Vatan, 1 Aralık 1956. 
104 “Menderesin Ortadoğu Durumu İçin Demeci”, Cumhuriyet, 10 Mart 1957. 
105 Ö.S. Coşar, “Kıbrıs’la Süveyş”, Cumhuriyet, 15 Eylül 1956. 
106 Ö.S. Coşar, “Boğazlar”, Cumhuriyet, 2 Eylül 1956; Ö.S. Coşar, “Boğazlardan Süveyş’e”, 
Cumhuriyet, 26 Eylül 1956. 
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doğu’daki istikrarsızlık, Türkiye’nin havacılık sektörünü olumlu etkileye-
rek İstanbul Yeşilköy Havaalanı dünyanın sayılı havaalanları arasına gir-
miştir. Bu itibarla, havaalanından günde ortalama 120 uçak geçmeye 
başlarken iki günde transit geçen yolcuların sayısı 5000’i bulmuştur.107 
Ayrıca, Ortadoğu’da yaşanan sorunlar ve petrol sevkiyatının aksaması 
gibi nedenlerle Türk topraklarının petrol boru hatları için kullanılması 
da bu sırada gündeme gelmiştir.108 

Bunun yanında bunalım, Türk ekonomisinde de etkisini göstermiştir. 
Ortadoğu’da meydana gelen olaylar yüzünden dünya piyasalarında başta 
pamuk olmak üzere bazı ürün fiyatlarının yükselmiştir. Bazı boruların 
patlatılması ve Süveyş Kanalı’nın tıkanması petrol stoku sorununu da 
beraberinde getirmiş; bu durum göz önünde tutularak petrol ürünleri 
satışında düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, ticaretin gelişmiş olduğu Ma-
caristan ve İsrail’deki karışıklıkların iç ve dış ticareti etkilemesi de muh-
temel bir gelişme olmuştur.109 Bütün bu hadiseler de göstermektedir ki 
Türkiye, Süveyş Bunalımı’ndan dolayı olumlu veya olumsuz birçok neti-
celer karşısında kalmıştır. 

Sonuç 

Uluslararası rekabetin kızıştığı ve dünyanın sıcak savaş tehlikesini 
hissetmeye başladığı bir dönemde ortaya çıkan Süveyş Bunalımı’nın 
kahramanlarını, bir tarafta Sovyet ve Arap ülkelerinin desteklediği Mısır 
ile diğer tarafta İsrail ve İngiliz-Fransız müttefik kuvvetleri oluşturur. 
Amerika ise bu sorunda, tarafsız ve uzlaştırıcı bir role sahiptir. Batı blo-
ğunun Assuvan Baraj projesinin yapımı için yaptığı yardım teklifini geri 
çekmesi ve buna tepki olarak Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı millileştirerek 
karşılık vermesi ile başlayan bunalım, ilk dönemlerde siyasi bir krize yol 
açmıştır. Bu krizin, barışçı yollarla aşılabilmesi için devletler arasında si-
yasi müzakereler başlamış; ancak bunlardan olumlu bir sonuç alınama-
mıştır. Bundan sonra Mısır’a karşı önce İsrail daha sonra ise İngiltere ve 
Fransa müttefik kuvvetlerinin yaptıkları askeri müdahale bunalımın 
önemli safhalarını oluşturur. 

Süveyş Kanalı’nın işgali ile sonuçlanan bu gelişmeler Birleşmiş Millet-
lerin olaya müdahalesi ve bölgeye barışçı amaçlarla polis kuvvetleri gön-
dermesi ile durum sakinleşmiştir. Ancak İsrail, İngiltere ve Fransa’nın 
bu hareketleri dünyada olumlu karşılanmamış; üstelik Arap dünyasında 
Sovyet yanlısı bir akımın doğmasına neden olmuştur. Böylece bunalım-
                                                           
107 “Dün Şehrimize Uçakla Binden Fazla Yolcu Geldi”, Cumhuriyet, 3 Kasım 1956; “Yeşil-
köy’e İnen Yabancı Uçak Sayısı Çoğaldı”, Vatan, 3 Kasım 1956; “Mısır’daki Harp Yüzünden 
Yeşilköy Orta Şark’ın Büyük Hava Limanı Oldu”, Hürriyet, 6 Kasım 1956. 
108 “İran ve Iraktan Bize Petrol Gönderilecek”, Cumhuriyet, 21 Aralık 1956; “Türkiye’den Ge-
çecek Petrol Boruları”, Cumhuriyet, 2 Ocak 1957. 
109 Haluk Cillov, “Dünya Hadiseleri ve Piyasa”, Milliyet, 14 Kasım 1956. 
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dan en karlı çıkan devletlerden biri, Sovyetler Birliği olmuştur. Mısır ve 
O’nun devlet başkanı Cemal Abdünnasır’da bunalımdan kendi lehine ya-
rarlanmasını bilmiştir. Orduları yenilmiş bir ülkenin lideri olmasına rağ-
men Arap dünyasında bir kahramanlık sembolü haline gelmiştir. Yaşa-
nan sorunlara rağmen Süveyş Kanalı’nı millileştirmesi ise, siyasi alanda-
ki bir başarısı olarak değerlendirilebilir. 

İngiltere ve Fransa, kanala yaptıkları bu müdahale ile hem Ortadoğu 
hem de dünya genelinde olumsuz bir sonuçla karşı karşıya kalmışlardır. 
Haklı gerekçelere dayanmayan ve eski günlerin özlemiyle yapılan bu iş-
gal düşüncesi onları, siyasi bir başarısızlıkla karşı karşıya bırakmıştır. 
Bu başarısızlıkta batı bloğunun lideri Amerika’nın onları desteklememesi 
ve bunalımın barışçı yollarla sonuçlanmasını istemesi de etkili olmuştur. 
Bu başarısızlık sonrasında ise, Ortadoğu’da müttefiklerin yerini (Sovyet-
lere karşı) Amerika almaya başlamıştır. İsrail ise, askeri alanda başarılı 
olmasına rağmen siyasi alanda önemli bir yenilgi almıştır. Bunalımın 
Arap devletleri üzerindeki en önemli etkisi ise, İsrail karşıtlığı ve korku-
sunun daha da artmış olmasıdır. 

Bunalım, Türk dış politikasının dikkatle takip edilen konuları ara-
sında yer almıştır. Bu dönemde, batı blokuna yakın ama Ortadoğu ül-
keleriyle de ilişkilerini geliştirmeye çalışan Türkiye, siyasi müzakerele-
rin hemen her aşamasında bulunması yanı sıra ikili görüşmelerle de 
sorunun halledilmesi için girişimlerde bulunmuştur. Yapılan temaslar-
da, millileştirme kararının haklılığı savunulurken kanaldan geçiş ser-
bestliğinin korunması, sıcak bir çatışmanın olmaması ve müdahale 
sonrası ise bu durumun bir an önce bitirilmesi düşünceleri benimsen-
miştir. 

Süveyş Bunalımı'nın, Türkiye için olumlu ve olumsuz anlamda etkile-
ri olmuştur. Öncelikle Boğazların, Süveyş Kanalı ile karşılaştırılarak ye-
niden dünya siyasi alanına yansıdığı görülür. Bu, Türkiye için hayati 
önemi olan ve dış politikasının belirleyici etkenleri arasında yer almıştır. 
Ayrıca, Akdeniz'in kritik bir bölgesinde bulunan ve bunalım sürecinin de 
içinde yer almış Kıbrıs adası ile ilgili konular da gündeme gelir. Yine bu-
nalım, Türkiye’nin ekonomik ve ticari hayatını da etkilemiş; bütün dün-
yada olduğu gibi, kısmi bir ekonomik dalgalanma meydana gelmiştir. 
Havacılık alanında önemli bir canlanma meydana gelirken Ortadoğu pet-
rol boru hatlarının Türkiye’den geçirilmesi düşüncesi de bu dönemde or-
taya çıkmıştır. Diplomasi alanında ise, uluslararası alanda söz sahibi, 
dikkate alınır ve gündem oluşturan bir devlet olmuştur. 

 
 
 
 

93



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 26 

EKLER: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ek-1: Milliyet,  
1 Kasım 1956. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ek-2: Cumhuriyet, 
3 Kasım 1956 

94



AYDIN ÇAKMAK / SÜVEYŞ BUNALIMI VE TÜRKİYE 27 

 

Ek-3: BCA, Fon Kodu: 030.18.01, Kutu No: 144, Dosya No: 80, Sıra No: 3, 

95



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 28 

 
Ek-4: BCA, Fon Kodu: 030.01, Kutu No: 35, Dosya No: 215, Sıra No: 13. 

96



AYDIN ÇAKMAK / SÜVEYŞ BUNALIMI VE TÜRKİYE 29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ek-5: Cumhuriyet, 
24 Kasım 1956. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ek-6: Ulus, 
25 Kasım 1956 

97



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ek-7: Bülent Ecevit, 
“Türkiye’nin Ortadoğu 

Politikası Nedir?”, 
Ulus, 30 Kasım 1956. 

Kaynaklar 

a- Arşiv**: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA). 

b- Süreli Yayınlar***: Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Ulus, Vatan, Zafer. 

c- Basılı Eserler: 

Akad, M. Tanju, “1956’da Nasır, Süveyş Kanalı’nı Millileştirince İngiltere ve Fransa 
Silahşör Harekatı’nı Başlatır”, Popüler Tarih, Sayı: 43, Mart 2004. 

Albayrak, Mustafa, “Türkiye’nin Ortadoğu Politikaları (1920-1960)”, Fırat Üniversi-
tesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, C. III, Sayı: 2, 2005. 

Armaoğlu, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2005. 
- Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, An-

kara, 1994. 
Asmaz, Ali, “ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Rusya’nın Ortadoğu Politi-

kaları ve Bu Politikalar İçinde Türkiye’nin Yeri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 86, Ekim 1993. 

Best, Antony, J.M. Hanhimaki, Joseph A. Maiolo, Kirsten E. Schule, Uluslararası Si-
yasi Tarih-20. Yüzyıl, (Çev. Taciser Ulaş Belge-Emel Kurt), Yayın Odası, İstanbul, 2008. 

Cleveland, William L., Modern Ortadoğu Tarihi, (Çev. Mehmet Harmancı), Agora Ki-
taplığı, İstanbul, 2008. 

Gönlübol, Mehmet-A. Haluk Ülman, “Birleşmiş Milletler Kuvveti Süveyş ve Kongo 
Olayları”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 16, No. 1, Mart-1961. 

Kürkçüoğlu, Ömer, Türkiye’nin Arap Ortadoğu’suna Karşı Politikası, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Yayınları, Ankara, 1972. 

Mansfield, Peter, Osmanlı Sonrası Türkiye ve Arap Dünyası, (Çev. Nuran Ülken), 
Sander Yayınları, İstanbul, 1975. 

Umar, Ömer Osman, Turgay Murat, “Sovyet Rusya’nın Mısır Üzerinden Ortadoğu’-
ya Girişi”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, C. VII, Sayı: 1, 2010. 
                                                           
** Kullanılan belgelerin numaraları dipnotlarda gösterilmiştir. 
*** Yararlanılan gazetelerin tarihleri dipnotlarda gösterilmiştir. 

98



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 

 Sayı: 194                 Ekim 2011 

 
 
 
 
 
 
 

KAYNAKLAR IŞIĞINDA SULTAN VAHİDETTİN 

Cahit ALPTEKİN* 

Öz 

Ülkemizde, özellikle son yıllarda, yakın tarih denilince üzerinde en 

fazla tartışma olan konulardan birisi de Mustafa Kemal Paşa ile Sultan 

Vahidettin arasındaki ilişkidir. 

Tartışmalar, Sultan Vahidettin’in, Mustafa Kemal Paşa’yı Anadolu’ya 

vatanı kurtarması için gönderdiği, onu gizlice görevlendirdiği, aslında Sul-

tan Vahidettin’in bir hain değil bir vatansever olduğu ve de zamanın şart-

ları gerektirdiği için hain olarak gösterildiği gibi iddialarda düğümlenip 

kalmaktadır. 

“Tarih yazılırken ve belgelenilirken gerçeklere mutlaka sadık kalınma-

lıdır” esasından hareketle, biz bu çalışmamızda Sultan Vahidettin’in Türk 

kurtuluş savaşındaki yerini tespite çalıştık. Daha doğrusu Sultan Vahi-

dettin’in Türk Kurtuluş Savaşı’ndaki rolünün ne olduğunu kaynaklar üze-

rinden, özellikle de İngiliz gözlemlerini temel alarak inceledik. 

Anahtar kelimeler: Mustafa Kemal Paşa, Sultan Vahidettin, Damat Fe-

rit, Calthorpe, Webb, Rumbold, Robeck, Lloyd George, Lord Curzon, İngiliz, İn-

giltere, İstanbul Hükümetleri, Hürriyet ve İtilaf, İngiliz Muhipleri Cemiyeti. 

Abstract 

Sultan Vahidettin: In The Light of Resources 

Especially in the last years in Turkey, there are lots of discussions on 

the most recent history is mentioned in one of the issues is the relation-

ship between Mustafa Kemal Pasha and Sultan Vahidettin. 

Discussions stuck with some claims as Sultan Vahidettin was not a 

traitor, rather he was a patriot. Some of historians claim that he was 

introduced as a traitor because of conditions of that period. They defend 
                                                           
* Tarihçi-Yazar. 
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that Sultan Vahidettin employed Mustafa Kemal Pasha secretly and send 

him to Anatolia for save the country. 

We endeavor to determine Sultan Vahidettin’s situation in Turkish In-

dependence War in this work. Particularly we use British observations 

and documents. We follow this fundamental: During writing down the 

history and proving it by documentary evidence, the writer should stick to 

the facts and remain true. 

Key words: Mustafa Kemal Pasha, Sultan Vahidettin, Damat Ferit, Calt-

horpe, Webb, Rumbold, Robeck, Lloyd George, Lord Curzon, British, Britain, 

Governments of Istanbul, Independence and Treaty, British Fans Community. 

Son yıllarda ülkemizde üzerinde en çok tartışma yapılan, akademik 
çerçeveden iyice sıyrılıp popüler bir söz dalaşı haline getirilmiş konular-
dan birisi de son Osmanlı Padişahı Sultan VI. Mehmet Vahidettin’in ger-
çekten bir vatan haini mi, yoksa tam tersi bir şekilde bir vatansever mi 
olduğudur. İddialar, Mustafa Kemal Paşa’yı, vatanı kurtarması için, gizli-
ce Sultan Vahidettin’in görevlendirdiği noktasına dek ulaşmıştır. 

Tarih üzerine çalışanların kaynaklara sadık kalmaları esasından ha-
reketle, Vahidettin’in icraatlarıyla ilgili çeşitli eserlerden aldığımız bilgile-
ri, yorumumuzu olabildiğince katmamaya gayret ederek, burada size su-
nuyor ve kararı size bırakıyoruz. Çalışmamızda, özellikle Vahidettin ve 
İstanbul Hükümetlerinin sıkı ilişkiler içerisinde oldukları İngilizlerin tes-
pitlerinden de sık sık faydalandığımızı belirtmek isteriz (Nispeten daha 
önemli gördüğümüz eserler yanında yine onlar kadar önemli olan ancak 
vakitsizlikten inceleme fırsatı bulamadığımız eserleri, siz alma imkânı bu-
lup inceleyesiniz diye, kaynakça kısmında belirtmeyi de gerekli gördük). 

İlk olarak Mondros Mütarekesinin hemen öncesine gidelim. Padişah 
Vahidettin, 4 Ekim 1918’de ajanı Rüştü Bey’i İsviçre’nin başkenti Bern’-
de bulunan ve daha sonra İngiliz Yüksek Komiseri olarak İstanbul’a ata-
nacak olan elçi Sir Horace Rumbold’la görüşmeye göndermiş; şu barış 
koşullarını gizlice öne sürmüştü: 

“Osmanlı Devleti’yle ayrı barış yapılırsa; Almanya’ya karşı İngiltere 

ile ittifak kurulursa, Irak, Filistin ve Mezopotamya’ya, padişahın ege-

menliği altında, İngiltere’nin 1882’den beri uygulamakta olduğu sis-

tem gibi yönetim gerçekleşirse; İngiltere, Mahmut Muhtar’ın önderliği 

altında, çoğu Osmanlı ordusundan kaçak olanlardan oluşan yeni bir 

ordunun kurulmasına yardımcı olacak; bu ordu, İngiliz güçleriyle bir-

likte İstanbul’a yürüyerek İttihat ve Terakki Partisini iktidardan dü-

şürecektir. Ondan sonra, Osmanlı illerinde İngiliz denetimi altında 

anayasa reformu yapılacaktır…”1 
                                                           
1 Salahi R. Sonyel, Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk Kül-
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, s. 2, Ankara, 2010. 
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Padişah Vahidettin’de ilk dikkat çeken yön özellikle kendi tahtının ve 
imparatorluğun yıkıntılarından ne kurtarabilirse onu kurtarmak için İn-
gilizlere yanaşmakta bir sakınca görmemesidir. Mondros’a gidecek kuru-
la verilen yönergelerde Halifelik, Sultanlık ve Osmanlı Hanedanının hak-
larının büsbütün güvence altına alınması ve herhangi bir Osmanlı iline 
özerklik verilirse, bunun siyasi değil, idari olmasının sağlanmaya çalışıl-
ması koşulunu öne sürmüştü. İzzet Paşa’ya göre, padişahın ileriye sür-
müş olduğu barış koşullarının bırakışma ile hiçbir ilgisi yoktu. Ancak, 
Padişah, savaş yenilgisini yaratmış olduğu kargaşa içinde Osmanlı Ha-
nedanlığı ve kuruluşlarının sönüp gitmesi olasılığından kaynaklanıyordu 
ve bu da, kendi tahtını kurtarmaktan başka bir şeye önem vermediğini 
gösteriyordu.2 İspanyol yazar Jorge Blanca Villalta bu konuda şu yoru-
mu yapar: 

“Osmanlı’nın kalbi Türk halkıyla, onların mutluluğuyla şanlı gelenek-

lerine saygı gösterilmesiyle ilgilenmiyordu. Vahidettin’in yeni bağlaşı-

ğı, istediği her şeyi kendisinden almıştı. Lloyde George, şimdi mem-

nun olarak ellerini ovuşturuyordu, çünkü Doğu sorunu İngiltere’nin 

yararına çözümlenmiş bulunuyordu”.3 

Padişah, 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgaliyle ilgili olarak İngiliz tem-
silcisine şu sözleri edebiliyordu: “İşgalden üzüntü duydum, ama işgalle il-
gili bildiride yetkilerimle ilgili güvenceyi takdir ettim”.4,5 15 ile 21 Mart 
1920 dönemini kapsayan İngiliz gizli istihbarat raporu da şöyle diyordu: 

‘İyi bilgiye sahip kaynaklara göre, Padişah, başkentteki Ulusçuların 

Bağlaşık Devletlerce ekarte edilmiş olmalarından çok sevinmiştir. 

Çünkü bunu yapmamış olsalardı onlara karşı bizzat Padişahın hare-

kete geçerek aynı şeyi yapması ve yetkisindeki az sayıda güçle ba-

şarısızlığa uğraması; böylece tahtından değilse bile saygınlığından 

yoksun kalması ihtimali vardı’.6 
                                                           
2 Sonyel, a.g.e., s. 3-4. 
3 Sonyel, a.g.e., s. 8-9. 
4 Cengiz Dönmez, Milli Mücadeleye Karşı Bir Cemiyet: İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, s. 50-51, Ankara 
2008. 
5 16 Mart sabahı Bağlaşıklar başkenti resmen işgal etmişlerdi. Bu münasebetle yayımladık-
ları resmi bildiride Kemalistleri eleştirmiş, ama Padişahın erkte kalmasını ve onun yetkileri-
ni desteklediklerini açıklamışlardı. İşgal haberi Fransa Yüksek Komiserliği temsilcisi M. Le-
doulx tarafından, Vahidettin’in mabeyincisi vasıtasıyla, bildirilince, Padişah, “Bağlaşık Dev-
letlerin temsilcileriyle her zaman işbirliği yapmayı dilediğini ve işgalden üzüntü duyduğunu 
bildirmiş; ama işgal bildirisinde kendi yetkisiyle ilgili güvenceyi takdir ettiğini; İstanbul’daki 
başlıca milliyetçi önderlerin tutuklanmasından rahatlık duyduğunu; Bağlaşık Devletler böyle 
bir karar almamış olsa, bunu bizzat kendisinin almak zorunda kalacağını” açıklamıştı. (Sala-
hi R. Sonyel, Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahidettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, s. 90, Ankara, 2010; Erol 
Ulubelen, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Cumhuriyet Kitapları, s. 245, İstanbul, 2006. 
6 Sonyel, a.g.e., s. 91. 
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Onun, İngiliz Yüksek Komiser Yardımcısı Amiral Richard Webb’le çe-
virdiği entrikalar, İngiliz yanlısı tutumunun ilk kanıtlarıdır. İttihat ve Te-
rakki Cemiyetine karşı harekete geçerek Osmanlı Mebusan Meclisini da-
ğıtmak kararını aldığı zaman, İngiliz hükümetinin desteğine güvenilip 
güvenilemeyeceğini İngiliz Yüksek Komiserliği aracılığıyla soruşturmuş-
tu.7 Yüksek Komiser Yardımcısı Webb, Vahidettin’i, “tamamen İngiliz yan-
lısı eğilimleri olan” bir padişah olarak nitelemekte tereddüt etmiyordu.8 

Vahidettin, 24 Kasım 1918’de The Daily Mail muhabiri G. Ward Pri-
ce’a şöyle diyordu: “İngiliz milletine kuvvetli sevgi ve hayranlık duyguları-
mı, babam Sultan Abdülmecit’ten aldım. Ermenilerin öldürülmeleri kalbimi 
çok yaralamıştır. Adalet çok geçmeden yerini bulacaktır”.9 Padişah, özel-
likle İngiltere’yi memnun etmek ve savaş dönemi Talat Paşa kabinesini 
kötülemek amacıyla 5 Kasımla 21 Aralık tarihleri arasında, Mebusan 
Meclisinin 5. Komitesi aracılığıyla, savaş suçlarından sanık olanları sap-
tamak için bir soruşturma komisyonu kurdurmuştu. Vahidettin, 16 Şu-
bat 1919’da yayınladığı bir iradeyle Olağanüstü Sıkıyönetim Mahkemesi-
ni kurdurarak, Rumlarla Ermenilerin tehciri sırasında onlara karşı kırım 
davranışlarında bulunmaktan sanık oldukları iddia edilen Osmanlı sivil 
ve askeri yetkililerini yargılatmaya başlayacaktı.10 

İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe ise 4 Aralık 1918 günlü ra-
porunda: “Sultan, Britanya’ya tam bir sempati besliyor”11 demekteydi. 

Karadeniz Ordusu Başkomutanı General Milne’in 16 Aralık 1918 
günlü raporunda ise: 

“Padişah, Sami Beyi Ordu Karargâhına göndererek Türkiye’nin ida-

resini mümkün olduğu kadar çabuk ele alması için Britanya Hükü-

metinden istirhamda bulundu. Barışın beklenilmesi halinde geç ka-

lınmış olacağını söyledi. Britanya memurlarının kontrol maksadıyla 

memleket dâhiline gönderilmesini ve … Britanya subaylarının idare-

ye yardımda bulunmalarını rica etti”12 

ifadelerini okumak ibretliktir. 
Yüksek Komiser Yardımcısı Amiral Webb’in 30 Aralık 1918 günlü ra-

porunda: “Hariciye Nazırı (M. Reşit Paşa), ‘kendim, kabinedeki arkadaşla-
rım, Sultan ve geniş bir halk kitlesi adına katiyet ve ciddiyetle temin ede-
rim ki umumun arzusu, İngiltere tarafından idare edilmekliğimizdir’ dediği 
belirtilmektedir.13 
                                                           
7 Sonyel, a.g.e., s. 9. 
8 Salahi R. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, s. 
43, Ankara, 1995. 
9 Turgut Özakman, Vahidettin, M. Kemal ve Milli Mücadele, Bilgi Yayınevi, s. 387, İstanbul, 2009. 
10 Sonyel, a.g.e., s. 13-15. 
11 Özakman, a.g.e., s. 387. 
12 Özakman, a.g.e., s. 387. 
13 Özakman, a.g.e., s. 387. 
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Vahidettin, henüz Sadrazamlığa getirmediği D. Ferit’i, 21 Ocak 1919’-
da, İngiliz Y. Komiserliğine gönderir ve tutuklamalar dolayısıyla gösterile-
bilecek tepkilerden çekindiğini bildirerek, böyle bir durumda İngilizlerin 
tutumunun ne olacağını bir daha öğrenmek ister; kısacası güvence talep 
eder. Calthorpe, Padişaha bu güvenceyi vermek için Londra’dan yetki ta-
lep eder. Yetki 5 Şubat 1919’da verilecektir.14 

6 Mart 1919’da Beyrut ili eski valisi ve o sırada Arnavut Kurulu Baş-
kanı bulunan Halil Paşa, ABD misyonerlerinden Dr. Howard Bliss’in ara-
cılığıyla İngiliz temsilcilerinden Sir Louis Mallet’le görüşerek, ona, Padi-
şahla Tevfik Paşa’dan bir mesaj aktarmıştı. Bu mesaja göre her iki Os-
manlı önderi, İngiltere’nin Türk İmparatorluğunu kurtarmasını ve gele-
cekte imparatorluğu kendi güvenliği altına alarak yol göstericisi olmasını 
dilemişlerdi. Onlara göre, kendi geleceklerini, en iyi İslam gücü olan İn-
giltere’ye emanet etmek tek çözüm yolu olacaktı. Halil Paşa, Osmanlı 
Devleti için merhamet dilemişti.15 

Amiral Calthorpe 6 Haziran 1919 günlü raporunda şöyle demektedir: 
“Padişahın yalnız kendi kişisel güvenliğini düşündüğü…”16 

1919 Temmuz ortalarında, R. Mümtaz Paşa ve saray mabeyincilerin-
den Emin Bey, Vahidettin’in talimatı ile İsviçre’deki İngiliz elçisine de, 
“İngiliz himayesini isteyen bir muhtıra” verirler.17 

30 Eylül 1919’da, Amiral de Robeck’ten Lord Curzon’a şöyle bir mesaj 
gider: “Sultan, İngiliz otoritelerinden, kuvvet kullanarak milliyetçileri dur-
durmalarını istedi.”18 

15 Aralık 1919 tarihinde ise, Amiral de Robeck’ten Lord Curzon’a: 
“Geçende sultan benimle görüşmek istedi, reddettim.” (dışişlerinin 24 Ara-
lık 1919’daki cevabı “İyi yaptınız!”) “Sultan kendisini bize teslim etti. Çün-
kü tek dayanağı İngiltere hükümetidir”19 ifadelerini içeren bir mesaj gön-
derilmiştir. 

30 Mayıs 1920, Albay Lawrens demecinde: “Türkiye’deki tek müttefiki-
miz Sultandır”20 demekteydi. 

14 Temmuz’da Paris’ten dönen Damat Ferit; görüşlerini Anadolu’daki 
‘aşırı eğilimlilere’ kabul ettirmesi için kendisine izin verilirse Sevr Antlaş-
masını imzalamaya gönüllü olduğunu açıklamış; antlaşmanın bir ‘ölüm 
kararı’ olduğunu ve Türklerin ilmiği kendi boyunlarına geçirmemeleri ge-
                                                           
14 Özakman, a.g.e., s. 388. 
15 Salahi R. Sonyel, Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, s. 19, Ankara, 
2010. 
16 Özakman, a.g.e., s. 391. 
17 Özakman, a.g.e., s. 391. 
18 Özakman, a.g.e., s. 394; Ulubelen, a.g.e., s. 193. 
19 Özakman, a.g.e., s. 394. 
20 Özakman, a.g.e., s. 395. 

103



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6 

rektiğini öne sürenleri ‘sorumsuz çılgınlar’ olarak nitelemiş; antlaşma im-
zalanmazsa Türkiye’nin mahvına yol açacağına inanmış; antlaşma imza-
landıktan sonra ülkeye düzeni geri getirmek için İngiltere Türk yönetimi-
ne yardımda bulunursa, başta Padişah olmak üzere ‘aklı başında herke-
sin’ antlaşmanın imzalanmasından yana olacağını Robeck’e bildirmişti. 
Ferit, barış antlaşmasını Ankara’nın onaylamayacağını anlayınca Padi-
şahı, 22 Temmuz’da Yıldız Sarayı’nda bir Saltanat Şurası çağırmaya ikna 
etmişti. Gerek Padişah gerekse Sadrazamı bu denli sert bir antlaşmayı 
imzalamak sorumluluğunu yüklenmeyi istemiyorlardı, ama ‘durumun, 
bu antlaşmanın imzalanmasını gerektirdiği’ özürünü öne sürerek bunun 
sorumluluğunu Saltanat Şurası aracılığıyla geniş bir kitleye yaymak yo-
luna gitmişlerdi. Aralarında birçok Osmanlı yetkilileri, bakanlar, sena-
törler ve generaller bulunan seçkin davetlilerden oluşan Şura’da Ferit 
Paşa tartışmaya veya eleştiri yapılmasına izin vermemiş; barış antlaşma-
sı imzalanmazsa Yunan ordusunun Anadolu’yu işgal edeceği uyarısında 
bulunarak, toplantıda hazır bulunanlara antlaşmayı kabul edip etmedik-
leri sorusuna yanıt vermekle yetinmelerini tembihlemişti. Şura’da hazır 
bulunan Vahidettin, antlaşmanın imzalanmasından yana olanların aya-
ğa kalkmasını istemiş; Mareşal Rıza Paşa dışında tüm davetliler ayağa 
kalkarak antlaşmayı kabullendiklerini belirtmişlerdi.21 

15 Temmuz 1920 tarihli İngiliz gizli istihbarat raporuna göre, Ulusçu-
ların eylemlerinden epeyi rahatsız olan Padişah, 25 Haziran’da Mustafa 
Kemal’e gönderdiği özel mektupta, onu, ülkenin ‘yüce çıkarlarını koru-
mak’ amacıyla hükümet tarafından alınmış olan kararlara riayet ederek, 
ülkeyi felakete sürüklemekte olan ayrılık ve düşmanlığı sona erdirmeye; 
askeri güçlerini hükümetin emrine vermeye çağırmıştı. Padişah, devletin 
o sırada yıkımının kaçınılmaz olmasına karşın, halkı, içine düşmüş ol-
duğu çıkmazdan kurtarmanın tarihi bir görev olduğunu vurgulayarak bu 
güç görevde Ulusçuları yardımcı olmaya; güçlükler çıkarmaktan sakın-
maya ve son başarıları (!) zedelememeye çağırmış; onların ‘kötü eylemleri-
ne’ karşın, pişmanlık duyan her uyruğuna sevgi ve genel af uygulamaya 
hazır olduğunu bildirmişti.22 

16 Temmuz 1920 günü ise D. Ferit, Amiral de Robeck’i ziyaret eder. O 
gün söylediklerinden bazı bölümler şunlardır: 

“Milliyetçiler yalnız Türk hükümetinin değil, aynı zamanda İngiltere’-

nin de düşmanıdır… Türk köylüsü, nereden gelirse gelsin, yapılacak 

bir barış teklifini kabule hazırdır… Eğer Yunanlılara Ankara’ya, hat-

ta Sivas’a kadar gitmeleri emredilirse, ilerleyişleri askeri bir yürüyüş 

niteliğinde olur, Erzurum’a kadar hiçbir direnme ile karşılaşmazlar… 
                                                           
21 Salahi R. Sonyel, Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, s. 106, Ankara, 
2010. 
22 Sonyel, a.g.e., s. 105. 
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İngiltere’nin, Türkiye’de düzenin yeniden sağlanmasına yardımcı ol-

mayı kabul etmesi şartı ile Padişahtan aşağıya doğru herkes, Sevr 

Antlaşmasının imzalanmasına taraftar bulunmaktadır”.23 

Sevr’in imzasından sonra Vahidettin’in fikirlerini öğrenmekte önemli-
dir. Y. Komiserler, Vahidettin’i ancak, Sevr Antlaşmasının Osmanlı tem-
silcileri tarafından imzalanmasından sonra 21 Ağustos 1920 günü ziya-
ret etmişlerdir. O güne kadar ilişkiler aracılar yardımıyla yürütülüyordu. 
Amiral de Robeck’in o günkü raporundan bazı parçalar: 

“Sultan, içinde bulunduğu anı, mesut geleceklerin ışıklı bir başlangıcı 

olarak kabul ettiğini söyledi. Macera düşkünü bir avuç insan tarafın-

dan memleketin felakete sürüklendiğini acı bir dille tenkit etti… Gele-

neksel İngiliz dostluğunu da çiğnemişlerdi… Türkiye, yaşayabilmek 

için bir dostun yardımına muhtaçtı. Bu yardım İngiltere’nin desteği 

şeklinde olmalıydı”.24 

11 Ekim 1920 günü, öteki Y. Komiserlerle birlikte Vahidettin ile görü-
şen Amiral de Robeck’in, 14 Ekim 1920 günlü raporunda: “Sultanın milli-
yetçiler aleyhinde konuştuğu... Milliyetçilerin iktidara gelmesinden ve ken-
di kişisel güvenliğinden kaygı duyduğu…” belirtilmektedir.25 
                                                           
23 Özakman, a.g.e., s. 395; Ulubelen, a.g.e., s. 253. 
24 Özakman, a.g.e., s. 396. 
25 Özakman, a.g.e., s. 396.; Robeck’in Raporu: ‘Padişah, 14 Ekim’de, öncelik hakkına göre 
ve sırasıyla Fransız, İngiliz ve İtalyan Yüksek Komiserlerini huzura kabul etti. Benimle 2 saat 
15 dakika görüştü. Bu görüşmenin sonlarına doğru tercüman Emin Bey’i uzaklaştırdı ve And-
rew Ryan’ın tercümanlık yapmasını rica etti. Padişah daha az asabiyet gösterdi. Ferit Paşa 
tarafından önceden bilgilendirilmiş olduğu anlaşılıyordu. Görünürde Ferit’e tamamen güven-
mektedir. Herhalde Ferit’le birlikte hazırlamış oldukları kısa notlardan yararlanıyordu. Padi-
şah, pek az karakter gücü olan ama zekâdan yoksun olmayan birisi olarak daha önce edin-
miş olduğum izlenimleri doğruladı. Arada sırada konudan konuya geçiyor ve onun görüşlerini 
izlemek bazen güç oluyordu; ama görüş beyan ettiği konularda kesin ve tutarlıydı. Padişah, 
Anadolu’ya Bağlaşıklarca bir kurul gönderilmesini ve bunu tinsel olarak desteklemeyi kabul-
lendi. Ancak, ulusçularla işleme girişirken uygulanacak plana ek olarak güç gösterisinin de 
birlikte kullanılmasının daha iyi olacağını ima etti. Bu nokta üzerinde pek durmamakla birlik-
te, kurulun, öteki yanın, görüşmelerde bulunulması veya koşullar öne sürmesi dileklerine fır-
sat vermeyerek, onları uyarmak ve biata çağırmak göreviyle Anadolu’ya gönderilmesi gereğini 
güçle vurguladı. Ona göre, Ulusçular biat etmezse, ne gibi önlemler alınması gerektiği konu-
sunda kesin anlaşma olmalıdır. Ulusçu önderlerin, Anadolu’daki kendi sadık uyruklarının bir-
çoklarının kişilik ve çıkarlarını zorbalıklara tabi tuttuklarını ve bu cürümlerin gerektireceği ce-
zalardan feragat etmenin güç olacağını vurguladı. Bağlaşıklardan mali yardım diledi. Halkının 
babası olarak konuştuğunu söyledi. Anadolu’ya gönderilecek kurulun üyelerinin kimler olması 
gerektiğini sordu. Kendi ülkesinin tek siyasasının İngiltere ile işbirliğine dayandığını belirtti ve 
bu konuda benden yardım ve yol göstericilik diledi. Ona, bu konuda danışmalarda bulunaca-
ğımı söyledim; ama bu konuda öteki meslektaşlarıma danışmama itiraz etti. Kendisine eşlik 
eden resmi yetkili görüşmeden çekildikten sonra Padişah, kişisel tutumu hakkında güvenle 
konuşmaya başladı. İngiltere’ye dayanma politikasının kendisine babasından miras kalmış 
olan ve 40 yıldan beri sürdürmekte olduğu kesin inançlara dayandığını; o sırada Ulusçuların 
erke geçmeleri tehlikesiyle karşılaştığını; onların İttihat ve Terakki’nin yeni biçimi olduklarını 
ve o kişilerle, kendi ilke ve onurundan feragat etmemekle çalışamayacağını söyledi; şunları 
ekledi: “Antlaşmayı onaylamaya Türkiye öncülük ederse, bu, Anadolu’daki kıvılcımlara petrol 
dökecek ve Ulusçular, hükümeti, Türkiye’yi birçok şeylerden mahrum eden bu antlaşmaya bo-
yun eğmekle suçlayacaklardır… Şu anda erke geçecek ılımlı herhangi bir kabine, daha sonra 
ulusçu bir kabinenin erke geçmesine ortam hazırlayacaktır”. Bu görüşmelerden sonra biz, 
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22 Ekim 1920, Amiral de Robeck’ten Lord Curzon’a giden mesajda: 
“Son zamanlarda Ferit Paşa’yı Padişah’tan başka destekleyen kalmadığı, 
Padişahın ise zayıf karakterli olduğu…”26 teşhisleri yer almaktadır. 

Vahidettin, anılarında, kendisini şöyle anlatmaktaydı: 

“Şahsen müstakil bir siyasetim yoktu, ama kurtuluşumuz için babam 

Abdülmecit Han’dan miras aldığım İtilaf devletlerine (galiplere) ya-

kınlık politikasını, İngilizlerin zıddına hareket etmemek ve Fransızlar-

la İngilizleri gücendirmemek şeklinde, uyuşmacı bir siyaseti seçmiş-

tim. Böylelikle antlaşma olmasa bile hiç olmazsa düşmanlıklarını, 

şiddet ve nefretlerini azaltmaya çalışıyordum”.27 

21 Mart 1921 günü Vahidettin’le görüşen Rumbold’un raporunda: 

“Padişahın, Ankara liderlerini şikâyet ettiği… Tahtını tehlikeye sok-

maya, otoritesini azaltmaya kalkıştıklarını söylediği… Rumbold’un, 

Türkiye’nin Padişah etrafında birleşmesini isteklerini belirttiği… Pa-

dişahın, M. Kemal ve yanındakilerden ‘eşkıyalar’ diye söz ettiği, 

Türk olmadıklarını iddia ettiği… Vahidettin’in, son olarak, kendisinin 

büsbütün çaresiz ve yalnız olduğunu, ancak onurunu ve tahtının çı-

karlarını, bir avuç eşkıyaya teslim etmek istemediğini söylediği…”28 

tespitleri geçmektedir. 
4 Nisan 1921 tarihli İngiliz Deniz İstihbaratı raporuna göre, araların-

da İzzet Paşa da olan Osmanlı kabinesi mensupları, II. İnönü zaferi üze-
rine, Padişahın elini öpmek ve zaferi kutlamak amacıyla Saraya gitmiş-
lerdi. Ancak, onların bu davranışı iyi karşılanmamıştı, çünkü o sırada 
Padişah Yunanlılardan çok Kemalistlerden korkuyordu.29 

27 Nisan 1921, İngiliz Y. Komiserliğinin ‘1920 Türkiye Yıllık Raporu’-
nun Vahidettin’le ilgili bölümünde ise; “Zeki, saltanatı korumak, ülkeye 
hizmet etmek isteyen bir kimse olmakla birlikte zayıf, pısırık ve temkinli ol-
duğu için hâkim rol oynayamadığı, ancak İngiltere’nin lütfünün Türkiye’yi 
kurtarabileceğine inandığı…”30 saptamaları yer almaktadır. 

23 Mayıs 1921 günü Vahidettin’le görüşen Rumbold’un raporunda: 
“Padişahın, Ankara liderlerini suçladığı… Kişisel emeller peşinde koştuk-
larını, Bolşeviklerle anlaştıklarını söylediği… Büyük devletlerin arabulucu-
                                                                                                                                        
Yüksek Komiserler, Padişahın Ferit Paşa’dan ayrılmayı dilemediği izlenimiyle ayrılmış bulu-
nuyoruz (Salahi R. Sonyel, Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, s. 112-
113, Ankara, 2010). 
26 Özakman, a.g.e., s. 397. 
27 Özakman, a.g.e., s. 398. 
28 Özakman, a.g.e., s. 405. 
29 Salahi R. Sonyel, Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, s. 133, Ankara 
2010. 
30 Özakman, a.g.e., s. 405. 
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luk değil baskı yapmalarını istediği… Trakya’da bir tampon devlet kurul-
masını önerdiği…”31 bilgileri yer alır. 

Vahidettin, 13 Ocak 1922 günü, yeğeni Sami’yi gizli olarak İngiliz Y. 
Komiserine gönderir ve kendisini ziyarete gelmesini ister. Sami’nin sözlü 
mesajına göre, ‘harekete geçmeye karar veren Sultan, Ankara’nın otoritesi 
yerine kendi otoritesini ikame etmek, bu amaçla da İngiltere’nin manevi 
desteğini sağlamak arzusundadır.’ Rumbold, Fransa ve İtalya’yı kuşku-
landırır düşüncesiyle bu sırada böyle bir görüşmeyi sakıncalı bulur, ile-
riki bir tarihte Padişahı ziyaret edeceğini bildirir.32 

Rumbold’un Vahidettin’i ziyarete gelmemesi üzerine Vahidettin 25 
Mart 1922 günü Tevfik Paşa’yı gizlice Rumbold’a yollar. Rumbold’un 
Lord Curzon’a yolladığı bu çarpıcı görüşme hakkındaki rapordan bazı 
bölümler şunlardır: 

“…Sadrazam, dünkü kabine toplantısından sonra Sultanın kendisini 

saraya çağırdığını bildirdi. Sultan kendisine aşağıdaki teklifi açmış 

ve size (Lord Curzon) sunmam ricasıyla teklifi bana duyurması için 

kendisine talimat vermiş. Sultanın teklifi şöyledir: İngiltere ile Türkiye 

arasında bir antlaşma akdedilecektir. Antlaşma gereğince Türkiye, 

bütün milletlerin yararına, tarafsız olarak Boğazların (İstanbul ve Ça-

nakkale) serbestliğinin korunmasını, İngiltere’ye verecektir. İngiltere 

bu amaçla kendi askerini ya da Türk jandarmasını kullanabilecektir. 

Türk Hükümeti, Türk Jandarmasını İngiltere’nin emrine verecektir. 

Hatta Boğazların serbestliğini korumak için gereken toprak şeridinin 

idaresi de İngiltere’nin eline verilecektir. Böyle bir antlaşma, İngilte-

re’nin Hilafete düşman olduğu ve Türkiye’yi yıkmak istediği yolunda 

Hindistan’da ve sair yerlerde yaygın olan kanıları hemen ve sonsuz 

kadar yıkacaktır. Antlaşma, bu kanıların doğru olmadığının parlak 

bir kanıtı olacak ve İngiltere’nin hilafetin hamisi ve ortağı olduğunu 

İslam dünyasına beyan edecektir. 

…Sadrazam, Sultanın teklif ettiği projeyi kendisinin de uygun bulduğu-

nu söyledi. Bu konuda bütün gece düşünmüş ve bugün bana gelmiş. 

Sultan, bu meselenin gizli olduğunu belirtmiş ve hatta İzzet Paşa da 

dâhil, öteki Nazırlara bu tekliften bahsetmemesini kendisinden iste-

miş… Sultan, belirtilen esaslar dâhilinde İngiltere ile bir antlaşmaya 

varılırsa, bunu derhal imzalayıp onaylayacağını beyan etmektedir”.33 

TBMM Bakanlar Kurulu, Türk tezinin tanıtılması için Dışişleri Bakanı 
Yusuf K. Tengirşenk’in, Roma, Paris ve Londra’da temaslarda bulunma-
sına karar vermişti. Y.K. Tengirşenk, Avrupa’ya hareket etmeden önce 
İstanbul’a uğrar ve Vahidettin’le görüşür (21 Şubat 1922). K. Tengir-
                                                           
31 Özakman, a.g.e., s. 405. 
32 Özakman, a.g.e., s. 406-407. 
33 Özakman, a.g.e., s. 407-408. 
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şenk’in TBMM’yi tanıması önerisine cevap bile vermeyen Vahidettin, Y. 
Kemal’in kâtibi Kemal Bey’in kayınpederinin evine bıraktığı çantasını 
gizlice açtırır, içindeki 6 gizli belgenin fotoğrafların çektirerek, bir saray 
görevlisi ile İngiliz Y. Komiseri Rumbold’a ulaştırır.34 Vahidettin, İngilizler 
hesabına ajanlık da yapmaktadır.35 

Vahidettin, 9 Nisan 1922’de İngiliz Y. Komiserliğine, adamlarından bi-
rini gönderir. Haberci şu mesajı iletir: “Sultan, kurtuluş için Türkiye’nin, 
                                                           
34 Özakman, a.g.e., s. 407. 
35 Türk heyetinin yanlarında taşıdıkları gizli belgelerin İngilizce çevirileri... Yapılacak pazar-
lığın gidişatını belirleyecek bu gizli belgeler, Türk heyeti gelmeden çok daha önce Londra’ya 
ulaşmış, üstelik İngilizceye bile çevrilmiştir. İlgili belgelerin en önemlileri şunlardı: 
    1. Batı Savaş Kesimi Komutanı General İsmet Paşa’dan Yusuf Kemal’e mektup, 1 Şubat 
1338 [1922]: ‘Kardeşim Yusuf Kemal Bey, bazı sorunların Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesini 
doğru bulmadım. Sizin suskunluğu sürdürmeniz çok iyi oldu. Şuna inanıyorum: Avrupa gezi-
sinden tek amaç, Misak-ı Milli’nin gerçekleştirilmesini sağlamak olmakla birlikte, Fransızların 
kucaklarına ahmakça düşmekten kaçınmalıyız. Çoğu kez belirtmiş olduğum gibi, Asya’dan 
başka koruyucu ve barınak bulamayız. Tanrı göstermesin, Rusların canını sıkarsak, bu, çök-
memize neden olabilir. Göz önünde bulundurduğumuz amaç uğruna, Paris’e varışınızda, 
Franklin-Bouillon’un düzenlerine kapılmayıp ulusal saygınlığımızı güçlendireceğinize dair ver-
miş olduğunuz demeçten çok memnun oldum. Geziniz sırasında tutumunuzu saptayacağınız-
dan size biraz cesaret vermek için bu birkaç satırı yazıyorum. Paris’ten mektubunuzu bekle-
rim. Dönüşünüzde bizi herhalde düşmanla yine boğuşur bulacaksınız. Tanrı sizlere ve bizlere 
başarı sağlasın.’ 
    2. Yusuf Kemal kuruluna rehber olmak üzere hazırlanan yönergeler: ‘Dışişleri Bakanlığı, 
sayı 21 - İzmir sorunu. Ulusal dileğimizin İzmir’in boşaltılmasıyla yerine getirileceğini Poinca-
re’ye anlatmalı. 22 Ruslarla yapılmış olan antlaşmaların metinleri anlatılmalı ve olağansa 
yanlış bilgi vermeli. Fransızları, ilkbaharda yapılması kararlaştırılan savaşta kullanılacak mü-
himmatı göndermeye inandırmalı. Franklin-Bouillon’u, tinsel ve edimsel araçlarla kazanmaya 
çalışmalı; bunda başarı sağladıktan sonra, Londra’da yapılacak öneriler konusunda kendisiy-
le danışmalarda bulunmalı. Paris’te başarı sağlandıktan sonra Londra’ya hareket etmeli; aksi 
durumda İngilizlere yaltaklanmaktan kaçınmalı’. 
    3. Asya’daki İslam devletleriyle yapılmış olan antlaşmalar; Ruslara ve Fransızlara, maden 
işletmeleriyle ilgili olarak verilecek ayrıcalık hakları: son öneriler. Dışişleri Bakanlığı, no. 17 
(gizli dosya) Yusuf Kemal Bey’de. (A) Asya’daki İslam yönetimleriyle yapılmış olan anlaşma-
lar Misak-ı Milli’ye tümüyle uymuyor. Bu anlaşmaların hazırlanması sırasında bir Sovyet 
delegesinin hazır bulunuşu, ulusal saygınlık için bir lekedir. Anadolu yönetiminin, bu anlaş-
malardan siyasi veya askeri herhangi bir yarar sağlamış olduğunu sanmak gülünçtür. Batı’lı 
yönetimlerle bir anlaşmaya varmak, bu anlaşmaların iptalini gerektiriyorsa, bunun olanaklı 
olabileceğini sezdirmeli, ama yapılacak anlaşma, Misak-ı Milli’nin çizmiş olduğu sınırları 
esas almalıdır. (B) Demir madenlerini işletme imtiyazı için Rusların, Çiçerin aracılığıyla gön-
dermiş oldukları yıllık beş buçuk milyon altın rubleye karşılık, bu imtiyaz Fransızlara veri-
lirse, onların ne kadar ek imtiyaz bedeli ödeyeceklerini gizlice öğrenmeli. (C) Çiçerin’in, 11 
Ocak 1922 tarihinde Büyük Millet Meclisi başkanına gönderdiği notada sözünü ettiği ma-
denler konusunu Franklin-Bouillon ile görüşmeli; bu sorunu en geç 20 Mart’a kadar çözü-
me bağlamalı ve vereceği yanıtı gizlice Mustafa Kemal Paşa’ya bildirmeli. 
    4. Dışişleri Bakanlığı kalem-i mahsus müdür vekili Ferit Bey’in İzzet Paşa’ya gönderdiği 
mektup: ‘Dışişleri Bakanlığı, 29.1.1338 (1922), şifre: Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmek için 
yakında İstanbul’a hareket edeceğiz. Roma’ya gitmemiz daha önce kararlaştırılmış olduğu 
halde, orada durum oldukça karışık olduğundan, İstanbul’da dört gün kaldıktan sonra Pa-
ris’e hareket etmemizi daha uygun gördük. Paris’teki temsilcimiz Ferit Bey’le Bouillon, daha 
önce sözünü etmiş olduğumuz belgeyi ivedilikle hazırlayarak bütünlememiz için bize telgraf 
gönderdiler. Sevr Antlaşması hakkındaki ve son kırk yıl zarfında verilmiş olan kapitülasyon 
ve ayrıcalık haklarının İngilizleri ilgilendiren madde ve bölümlerini kapsayan belgelerden 
oluşan dosyaları gizlice hazırlamanızı dileriz. Kurulumuz, İstanbul’da, Fransızların güven-
diği etkili bir kişinin yardımından yararlanmayı siyasi nedenlerden ötürü gerekli görüyor.’ 
(Salahi R. Sonyel, Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, s. 172-175, 
Ankara, 2010.) 

108



CAHİT ALPTEKİN / KAYNAKLARIN IŞIĞINDA SULTAN VAHİDETTİN 11 

İngiltere’ye ve yalnız İngiltere’ye bakması gerektiğine kesin olarak inanı-
yor… Şahsi durumu için de pek kaygılı”.36 

Sultan Vahidettin’in, 1922 senesi Ağustos ayında İngilizlere bir teklif 
sunar. Vahidettin’in yeğeni Sami Bey, 1922 Haziran ayında malum Boz-
kurt kitabının yazarı İngiliz ajan Yüzbaşı Armstrong ile görüşür. Armst-
rong bu görüşmeyi şöyle aktarıyor (özet): 

“Sami’yi bana Vahidettin göndermişti. Padişah diyormuş ki: ‘Lloyd 

George’a haber veriniz, akıbet yaklaşıyor. Bunu İngiliz büyükelçisi-

ne anlatmaya çalıştı isem de muvaffak olamadım. M. Kemal ve 

adamları ihtilalcı, sizin ve benim düşmanlarımızdırlar. Ben İngilte-

re’nin dostuyum. Ne isterseniz vermeye hazırım. Hâlbuki siz Anka-

ra’da bir şey alamazsınız. Yunanlıların Anadolu’dan çıkarılmasını 

sağlayınız. Ayrıca dört milyon İngiliz lirası borç istiyorum. Bununla 

mükemmel bir hükümet kurarım. Bursa’ya gider, uyruklarımı etra-

fımda toplarım. Halk benim davetime koşar. Fransızlarla da dost 

olurum. Boğazları açık bırakırım. Halife olmak haysiyetiyle daima 

sizin tarafınızı tutarım. Çünkü siz müminlerin savunucususunuz. 

Ankara’dakiler katildir. Moskova’nın tesiri altındalar. Benim söyle-

diklerimi hiçbiri yapmaz! Padişahın sözlerini ilgili yerlere duyur-

dum”.37 

7 Ağustos 1922, Vahidettin’in, yine yeğeni Sami ile General Haring-
ton’a yolladığı sözlü mesajda:  

“Ben Padişah ve Halifeyim. Padişah olarak Osmanlı ordusu başko-

mutanıyım. Bir bunalım çıkarsa, Müttefik İşgal Kuvvetleri Başkomu-

tanı ile beraber olmam doğaldır ve böyle bir kriz anında Genel Karar-

gâhımın nerede olacağını bildirmesini General Harington’dan rica 

ederim”38 

demektedir. 
Y. Komiser Rumbold’un 2 Eylül 1922 günlü raporunda ise: “Kemalist-

lerin taarruzundan İstanbul hükümetinin rahatsız olduğu… Bu başarıya 
her Türkün tabi olarak sevinmesi gerekirken, Sultan ve bazı nazırların M. 
Kemal’in prestijinin yükselmesinden kaygı duydukları… Bundan sonra 
Sultan’a pek az söz düşeceği…”39 tespitleri bulunur. 

Son olarak 16 Eylül 1922, Rumbold’dan Lord Curzon’a giden rapor-
da: “Padişah, zaferden dolayı M. Kemal’i kutlamayı reddetti”40 ifadeleri 
yer almaktadır. 
                                                           
36 Özakman, a.g.e., s. 408. 
37 Özakman, a.g.e., s. 409. 
38 Özakman, a.g.e., s. 410. 
39 Özakman, a.g.e., s. 410. 
40 Özakman, a.g.e., s. 410. 
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İtilaf Devletlerinin, Osmanlı İmparatorluğu üzerinde bir piyasa malı 
imiş gibi pazarlığa girişmelerine, iktidarsız bir padişah ve onun birbirini 
izleyen dalkavuk ve yeteneksiz sadrazamları, özellikle Damat Ferit, yar-
dımcı oluyorlardı. Padişah, İtilaf Devletlerinin görüşünce, türel devletin 
başkanı idi. Bağlaşıklara karşı dostça davranıyor ve onların buyruklarını 
yerine getiriyordu. Türk Milliyetçilerine göre, Padişah nazari bakımdan 
İtilaf Devletlerinin tutsağı idi. Gerçekte ise, Büyük Millet Meclisinin 25 
Eylül 1920 günkü gizli oturumunda Mustafa Kemal’in de açıkladığı gibi 
“hain” idi. 

Milliyetçilerin görüşünce hain sayılması şu noktalara dayanıyordu: 
Vahidettin, ulusal akıma karşı cephe almış, daha sonra bu akımın ön-
derlerini yasa dışı ilan ederek ölüme mahkûm ettirmiş ve Damat Ferit’le 
birleşerek Kürtleri, Anadolu akımına karşı ayaklandırmaya kalkışmış; 
Kemalistlere karşı savaşmak için yabancılardan yardım istemiş ve Çer-
kez Ahmet Anzavur’u İngilizlerin yardımıyla silahlandırarak ulusal akı-
ma karşı çıkarmış; meydana gelen çarpışmalarda ve onun parmağı olan 
iç isyanlarda birçok Türk’ün kanının akıtılmasına sebep olmuştu. 

Halide Edip, Vahidettin hakkında: 
“Türkiye, gaddar ve sütü bozuk, aptal ve sarhoş padişahlar yetiştirdi; 

fakat şimdiye kadar Osman oğullarından hiçbiri, rahatça yaşayabilmesi 
için Türkiye’nin boyunduruk altına girmesi yönünde entrika çevirecek ka-
dar alçalmadı”41 demekteydi. 

30 Mart’ta Damat Ferit, gene Amiral Webb’i ziyaret ederek, bir gün 
önce görüşmüş olduğu Padişah tarafından gönderildiğini, Padişahın ba-
bası Abdülmecid’in, onu, İngilizlere karşı dostluk duygularıyla yetiştirdi-
ğini ve padişahın şimdi “Osmanlı gücünü tamamen İngilizlerin emrine ver-
mek” amacını güttüğünü söyledi. Damat Ferit, Padişahın yardım için İn-
giltere’den başka hiçbir devlete başvurmak istemediğini, Türkiye’nin sa-
vaşta yalnız İngiltere tarafından yenilgiye uğratıldığını; dolayısıyla galip-
lerden başka herhangi bir devletin boyunduruğu altına girmenin daya-
nılmaz ölçüde güç ve acı olduğunu; eğer İngiltere, iki ülke arasında bir 
gedik açmaya kendi bağlaşıkları tarafından ikna edilirse büyük bir hata 
işlenmiş olacağını belirtti. Bir Halife olarak Padişah ve devlette en yük-
sek kademeyi işgal eden kendi şahsı adına konuştuğunu ileri süren Da-
mat Ferit, Türkiye’nin İngiltere’ye “ve ancak İngiltere’ye biat ettiğini” bir 
kez daha belirterek, İngiltere’nin yardımına sığındı ve buna karşılık ola-
rak, Türk hükümetinin, İngiltere hükümetine mümkün olan her türlü 
desteği sağlayarak iyi niyet göstereceğine dair Amiral Webb’i temin etti 
ve daha önce hazırladığı bir andırıyı ona verdi.42 
                                                           
41 Salahi R. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, s. 
46-47, Ankara, 1995. 
42 Salahi R. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, s. 
50, Ankara, 1995. 
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6 Nisan 1922’de Vahidettin’in İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold ve 
baş tercüman Ryan’la bir görüşmesi olmuştur. Görüşmede Vahidettin 
şöyle konuşmuştur: “Barışı yasal bir hükümetle mi, yoksa bir ihtilal örgü-
tüyle mi (TBMM) yapacaksınız? Biz, Ankara’nın kabul etmeyeceği şartlarla 
barış yapmaya hazırız.” (Vahidettin Misak-ı Milli’den fiyat kırıyor.) Sonra 
Meriç’in sınır olması gerektiğini, İngiltere ile özel bir anlaşma yapılabile-
ceğini söylemiştir.43 İkinci bir görüşme Büyük Taarruzdan üç hafta ka-
dar önce Vahidettin ve Rumbold arasında olmuştur. Bu sefer Vahidettin, 
TBMM Hükümetinin Yunan işgali yüzünden ortaya çıktığını, Yunanlılar 
Anadolu’yu boşaltırlarsa o boşalttıkları yerler Ankara hükümetine değil 
İstanbul Hükümetine teslim edilmeliydi. Fakat İngiltere, İstanbul’a para 
ve silah, donanma desteği sağlamalıydı.44 

Sultan Vahidettin’in Milli Mücadeleye karşı çıkan iç isyanlar sırasın-
daki faaliyetleri de göze çarpmaktadır. Dikkat edilirse bu ayaklanmaların 
Ankara’yı üç yandan kuşatacak bir biçimde çıktığı görülür. Nihayet ulu-
sal hareketi boğmak üzere Padişah’ın kurduğu resmi bir ordu vardı. Ku-
va-yı İnzibatiye ya da diğer adıyla Hilafet Ordusu Süleyman Şefik Paşa’-
nın komutasındaydı.45 Ali Fuat Paşa’nın komutasındaki Kuva-yı Milliye 
birlikleri Gevye’de bu ordunun taarruzunu durdurup onu bozguna uğ-
rattılar. Büyün yaz ve güz başına değin bir iç savaş Anadolu’yu kasıp ka-
vurdu. İstanbul sorunu dolayısıyla verdiği 1,5 aylık ara dışında Padişah, 
iç savaşı 1919 güzünden 1920 güzüne yaklaşık 1 yıl sürdürmüştür. İç 
savaşı Damat Ferit’ten çok Vahidettin’e mal etmek gerekir. Zira bu döne-
min önemli bir bölümünde Ferit iş başında değildir.46 

Sultan Vahidettin, Sevr’in Osmanlı temsilcilerine tebliğinden üç, 
Mustafa Kemal’in idama mahkum edilmesinden iki gün sonra, 13 Mayıs 
                                                           
43 6 Nisan 1922 günü Rumbold ile Vahdettin, gizli bir görüşme yaparlar. Görüşmede hiçbir 
Türk bulunmaz. Çevirmenliği A. Ryan yapar. Vahdettin’i “arzuhal veren bir şarklıya” benze-
ten Rumbold, Vahidettin’in söylediklerini şöyle aktarıyor: “Anadolu Hareketi, İttihat ve Terak-
ki’nin yeni bir şeklidir… Milletin yüzde doksanı Ankara çetesine karşıdır… İstanbul Hükümeti, 
Ankara’nın kabul etmeyeceği barış şartlarına razıdır… Ankara Meclisi kanunsuz bir kuruluş-
tur… İngiltere ile herhangi bir özel uyuşmaya hazırız…” 
44 Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi, Kırlangıç Yayınları, s. 165, İstanbul, 2004. 
45 Vahidettin’in yakınlarından biri ve eski Ferit kabinesinde Savaş Bakanı olan Süleyman 
Şefik Paşa İstanbul’daki İngiliz temsilcileriyle temas halindeydi ve gizli bir plan gereğince, 
herhalde Ferit’in başkanlığında yeni bir kabine kurulması için çalışıyordu. 1920 yılının Mart 
ayına ait olan bu plan şöyleydi: ‘Bağlaşık Devletler ve özellikle İngiltere onaylarsa, dışarıdan 
hiçbir yardım gerekmeksizin ulusal akıma karşı etkin ve başarılı önlemler alınabilir. Bu konu-
da güvence verilirse, Padişah, güçlü bir kabineyi işbaşına getirebilir. Padişahın tek dileği, Os-
manlı makamları ulusal akıma karşı gerekli önlemleri alırken, İngiltere’nin, öteki Bağlaşık 
Devletlerin karışmalarına engel olmasıdır. İngiltere bunu onaylarsa, Padişah, güçlü bir kabine 
kurulması için gerekli hazırlıkları yapmaya başlayacak; geçici bir süre için, “renksiz” bir kabi-
neyi iktidara getirecektir.’ Bu planın Bağlaşıklarca onaylanmaması üzerine, Vahdettin, Ferit’i 
iktidara getirmekten vazgeçmiş; Sadareti Deniz Bakanı Salih Paşa’ya önermek zorunda kal-
mıştı (Salahi R. Sonyel, Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Ata-
türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, s. 88, Anka-
ra, 2010). 
46 Akşin, a.g.e., s. 140. 
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günü, Vahidettin, 16 Kuva-yı İnzibatiye gazisini (!!) 5. dereceden Mecidi-
ye nişanı ile ödüllendirecektir.47 

Yüksek Komiser Amiral de Robeck, 21 Ağustos 1920 günlü raporun-
da Vahidettin’in Sevr konusundaki görüşlerini aktarmaktadır: “…Sul-
tan… antlaşmanın imzası için emir verirken, gelecekte Britanya’nın yardı-
mına dayanacağı ümidini beslediğini…” söyledi.48 

Sayın Prof. Dr. Sina Akşin’in, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele 
isimli eserinde, Sultan Vahidettin ile ilgili tespitleri dikkat çekicidir. Ay-
nen aktarıyoruz: 

“Önce Vahidettin’in 30 Mart 1919’da İngilizlere sunduğu barış pla-

nında bağımsızlıktan tamamen vazgeçmesi davranışına bakalım. Bu-

nu hainlik sayılabileceğini pek sanmıyorum, çünkü buna karşılık o, 

imparatorluğu istiyordu onlardan. Ayrıca bu düşkünlük döneminde 

Osmanlı Padişahlarının toprak uğruna iktisadi haklardan vazgeçme 

tarzındaki davranış kalıbına uygun sayılabilir. Vahidettin, ortaçağcı, 

feodal bir zihniyetin gereğini yapmaktaydı. Bir adam çağdışı olduğu 

için hainlikle suçlanamaz. Çağdışı olmak belki bir suçtur. Ama başka 

bir suçtur. 

İkinci olarak iç savaşı başlatıp sürdürmesi var. Buna da gaddarlık, 

kan dökücülük gibi suçlamalar getirilebilir. Ama mutlakıyetçi hüküm-

darlığa inanmış bir hanedanın demokrasiye kılıç çekmesi, bu uğurda 

mücadele etmesi, bir bakıma olağandır. Ne var ki iç savaşın düşman 

istilası sırasında çıkartılması işin rengini çok değiştiriyor. İşte burada 

hainlik vardır. 

Üçüncü olarak iç savaşta güvendiği silahlı mücadelelerin teker teker 

yenilgiye uğratılıp, kendisi de Damat Ferit’e yol vererek pes ettikten 

sonra, gizli gizli ‘Misak-ı Milliden ödün veririm’ diyerek İngilizlerle an-

laşmak istemesi var. Bir çeşit ‘fiyat kırarak’ kendisini ve düzenini İn-

gilizlere çekici kılmak istemiştir. Bu da bence hainliktir. Çünkü iç sa-

vaşta bütün kâğıtlarını yitirdikten sonra artık gerçekten pes etmesi, 

yazgısına boyun eğmesi gerekirdi. Bunun yerine Misak-ı Milli’den fi-

yat kırması onun, anlayacağı bir dille Tanrı emaneti olan Ümmet-i 

Muhammed’in sırtından verilmek istenen ödündür. Onları gaddar, 

Müslüman olmayan yönetimlerin insafına terk etmektir ve bu da kuş-

kusuz hainliktir. 

Dördüncü olarak İngilizlere sığınarak kaçması var ki, Vahidettincileri 

en çok bu rahatsız ediyor. Bir süre önce kimileri Vahidettin’in İngiliz-

ler tarafından silah zoruyla kaçırılmış olduğunu bile iddia ettiler. Oy-

sa bu, yukarıda sözünü ettiğim hainlikler yanında bence hafif bir 
                                                           
47 Turgut Özakman, Vahidettin, M. Kemal ve Milli Mücadele, Bilgi Yayınevi, s. 354, İstanbul, 
2009. 
48 Özakman, a.g.e., s. 385. 
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davranış kalır. Bir kez insanın canı, hatta özgürlüğü tehlikede ise 

kaçması fazla kınanamaz. Tabi hemen belirtelim ki Vahidettin kaç-

mayabilirdi de. Ama O, bunu seçmiştir. Çirkin olan yön kaçması de-

ğil, İngilizlere sığınarak kaçmasıdır. Çünkü İngiltere, Yunanistan ile 

birlikte Türkiye’nin baş düşmanı durumundaydı. Fransa’ya, İtalya’-

ya sığınabilirdi. İngilizlere sığınması onun “İngiliz İşbirlikçisi” niteliği-

ni bir kez daha göstermektedir. Bir de kimi Vahidettinciler onu yal-

nızca elindeki mücevherle kaçtığı için Osmanlı Hazinesini yüklenip 

götürmediği için alkışlar. Bu da garip bir düşüncedir. Vahidettin’in 

böyle bir olanağı var mıydı sorusu bir yana, böyle bir olanak vardı 

da onu kullanmadı diye onu övmek olmaz. Çünkü normal olarak na-

mussuzluk yapmadı diye insanlara aferin denmemelidir. Olumlu 

davranışlara aferin denilmelidir.”49 

Akşin, devamla: 

“…Vahidettin için hafif barış koşulları elde edilemese de, o çaresizlik 

içinde tahtı koruyabilmek yine bir kazanç olacaktı. Çünkü müttefik 

hükümdarlardan ikisi tümüyle yıkılmış, üçüncüsünde ise hükümdar 

tahttan ayrılmak zorunda kalmıştı.”50 

“…16 Aralık’ta Padişah, İngiliz genel karargâhına başvuruyor ve so-

mut bazı önerilerde bulunuluyordu. Karargâha gelen Sami Bey adın-

da biriydi ve Padişahı ile Hariciye Nazırı tarafından geldiğini söylü-

yordu. Mümkün olan en kısa zamanda İngiltere’nin Türkiye yönetimi-

ne el koyması için ‘yalvarmakla’ görevlendirilmişti.51 Barışa dek bek-

lendiği takdirde çok geç olurdu. Medine’de ve başka yerlerde İngiliz 

yönetimi altında barış ve refah içinde yaşayan milyonlarca Müslü-

man’a uygulanan ‘aydın’ yönetimin Türkiye’ye de sağlanması için 

yardım isteniyordu. Denetlemek ve yönetime yardımcı olmak üzere 

İngiliz subaylarının dâhile gönderilmesini rica ediyordu. Buna karşı-

lık Kafkasya’ya İngiliz askeri göndermek zor olduğundan oradaki 

Türk askerlerini İngilizlerin buyruğuna vermeye, istemeyen subayla-

rın görevlerinden almaya ve birlikleri İngiliz subaylarının komutası 

altına vermeye hazır bulunuyordu.” 

Bir başka girişim uzun yıllar Türkiye’de oturmuş, “özel ve bağımsız”, 
“pek saygıdeğer bir İngiliz centilmenin” Padişahı ziyareti sonucu ortaya 
çıkmıştı. Bu zat gelip Padişahın anlattıklarını Calthorpe’a iletmişti.52 Va-
                                                           
49 Akşin, a.g.e., s. 163. 
50 Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele 1, Türkiye İş Bankası Yayınları, s. 37, 
İstanbul, 2004. 
51 Akşin, a.g.e., s. 147. 
52 Yüksek Komiser Calthorpe’un İngiltere Dışişleri Bakanına yolladığı 10 Ocak 1919 günlü 
mektubun özeti: “Padişahla uzun bir görüşme yapan bir İngiliz şahsiyetinin verdiği bilgiye gö-
re, Padişah, ‘daima İngiliz dostu olduğunu, şimdi bütün ümidini İngiltere’ye bağladığını’, ‘İngi-

113



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 16 

hidettin, her zaman İngilizci olmuş olduğunu, bunu zor koşulların baskı-
sı altında söylenmediğini, bunun gerçek olduğunu, bu yüzden 1908’den 
bu yana hep İttihat ve Terakki casuslarıyla çevrildiğini ve bu yüzden çok 
çektiğini söylemişti. Şimdi bütün umudunun İngilizlerde olduğunu, Cu-
martesi’den önce kabinesini değiştirmek istediğini, kabinede “sivri” bir 
kişi olarak dönme olan ve İttihat ve Terakki’ye eğilimli olan Dâhiliye Na-
zırı53 Mustafa Arif’ten söz ettiği, Türkiye’nin o sıradaki acılarından so-
rumlu olan İttihat ve Terakki’ye karşı elinden gelen çabayı esirgemeyece-
ğini ve İngilizlerin kırımları yapanlar denli, İngiliz tutsaklarına kötü mu-
amele edenlerin de cezalandırılmalarını istediğini bildiğini ve İngilizlerin 
istediği “her bir kişinin” tutuklanıp cezalandırılmasını sağlamaya hazır 
olduğunu bildirmişti. Yalnız bir korkusu vardı ki, o da geniş ölçüde eyle-
me geçerse bir ihtilali tahrik edip hiçbir yarar sağlanamadan kendisinin 
tahttan indirilmesine ve belki de öldürülmesine yol açmaktı. Şiddetle ha-
rekete geçtiği takdirde müttefiklerin desteğine güvenip güvenemeyeceğini 
öğrenmek istiyor ve böyle bir durumda “Türklerin iç işleridir diye karışıl-
mayacağından” çekiniyordu. Bütün müttefiklerle dost olmak istiyordu. 
Ama yalnız İngiltere’den gerçek yardım ve uzun süreli dostluk bekliyor-
du. Acaba yüksek komiserlikle temasa geçmenin yolu yok muydu? Ora-
dan gelecek herhangi bir işarete göre davranmaya hazırdı. Vahidettin 
bundan sonra hilafet konusunu açmıştı. Onun iki silahı İngiltere’nin 
yardımı ve Hilafetti. İngiltere’nin kendisinin hilafet sahipliğini destekle-
meye niyetli olup olmadığını öğrenmek istiyordu.54 

“…Yüksek Komiserliğin ‘herhangi bir işaretine baktığını’ söylemesi bir 
Osmanlı Padişahı için yüz kızartıcı bir ‘ajanlık’ önerisidir”.55 

‘…Adeta çılgınlık derecesindeki bir ısrarla karşısına çıkan İngiliz tem-
silcilerinin olumsuz tavırlarını gördükçe, bu duvarda bir gedik bulabilmek 
umuduyla hem sözcülerini hem de başvurduğu kapıları değiştirerek çaba-
sını sürdürüyordu. Fakat bu çabalar büsbütün boşuna olmamaktaydı. 
Calthorpe, Grahem’e yazdığı 19 Ocak tarihli mektubunda Halifenin önemli 
bir etken olduğunu, Halife ellerinde olacak olursa Müslüman dünyasında 
koskocaman bir ek denet elde edileceğini belirtiyor, sonra da Padişahın, 
kendilerinin Türkiye’de yerleşmeleri için “pek arzulu” olduğunu, bunun 
barış konferansında göz önünde tutulması gerektiğini ekliyordu’.56 
                                                                                                                                        
lizlerin istediği her bir kişinin tutuklanıp cezalandırılmasını sağlamaya hazır olduğunu’ söyle-
miş, ‘şiddetle harekete geçtiği takdirde bir ihtilal çıkarsa, Müttefiklerin desteğine güvenip gü-
venemeyeceğini’ sormuş, ‘İngiliz Yüksek Komiserliğinden gelecek herhangi bir işaret göre dav-
ranmaya hazır olduğunu’ bildirmiş, ‘İngiliz hükümetinin, kendisini Halifelik makamında des-
teklemeye niyeti olup olmadığını’ öğrenmek istemiş ve bu meseleye çok büyük önem verdiğini 
belirmiş.” (Özakman, a.g.e., s. 387-388.) 
53 Akşin, a.g.e., s. 148. 
54 Akşin, a.g.e., s. 149. 
55 Akşin, a.g.e., s. 150. 
56 Akşin, a.g.e., s. 172. 
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‘…Padişah kendini İngiltere ile o denli bütünleşmiş hissetmekle ya da 
bunu o kadar arzulamaktadır ki, bir İngiliz işgalini bağımsızlığın koruyu-
cusu olarak görebilmektedir. İhtimal ki İngiliz askerinden beklenen asa-
yişi koruma görevi, Padişahın gözünde dış bağımsızlığı korumaktan da-
ha önemli bir görevdir. Çünkü böylece Vahidettin 15 yıl süreyle kendini 
ittihatçılığa yani ulusçuluğa karşı fiilen korumuş olacaktı. İngiliz askeri iş-
gali 15 yılla sınırlandırılırken, boğazların işgalinin süresiz oluşu, 15 yıllık 
sürenin bir bağımsızlık duyarlılığından ileri gelmediğini kanıtlamaktadır. 
Çünkü öyle olsaydı, başkentin işgali demek olan boğazların işgali hayli 
hayli bir süreyle sınırlandırılırdı. Aynı biçimde her vilayetteki İngiliz baş-
konsoloslarının valilere müsteşar olmalarının 15 yıl süreyle sınırlı olması 
herhalde bağımsızlık için bir duyarlılıktan çok, bu sürenin Osmanlı yöne-
tim örgütünü yetiştirmek için yeterli olacağı düşüncesine bağlanabilir.’ 

Ne garip bir tezattır ki bu sıralarda Hindistan, Mısır ve Afganistan, İn-
giliz emperyalizmine karşı ayaklanırken Osmanlı Sarayı karakuşi bir ba-
ğımsızlık anlayışıyla İngiliz emperyalizminin sultası altına girmek için 
can atıyordu.57 

“…Saray, kurtuluşu İngiliz İmparatorluğu ile bütünleşmekte görüyordu. 
Çünkü ‘Halife’ sıfatı ancak bir Müslüman İmparatorluk camiası içinde anlam 
ve değer taşıyabilir, dolayısıyla saygı görebilirdi”58 tespitlerinde bulunuyor. 

Üzerinde en çok tartışma olan konulardan birisi de Mustafa Kemal 
Paşa’nın, IX. Ordu Müfettişliğine tayini üzerine, görevine gitmeden önce 
Sultan Vahidettin ile yaptığı görüşmedir. IX. Ordu Müfettişliğine tayin 
edilen59 M. Kemal Paşa, 16 Mayıs 1919 günü Yıldız Sarayına gitmiş ve 
Sultan Vahidettin ile görüşmüştü. Vahidettin şöyle diyordu: “Paşa paşa, 
şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bir kitaba gir-
miştir… Tarihe geçmiştir… Bunları unutun… Asıl şimdi yapacağın hizmet 
hepsinden mühim olabilir. Paşa, devleti kurtarabilirsin!” Mustafa Kemal’e 
göre bu kurtarma Vahidettin’in gözünde itilaf devletlerinin yakındıkları 
konuları çözmek, onları hoşnut etmek, memleketi ve halkı bu siyasetin 
doğru olduğuna inandırmak, bu siyasete karşı gelen Türkleri bastırmak 
demekti.60,61 
                                                           
57 Akşin, a.g.e., s. 244. 
58 Akşin, a.g.e., s. 265. 
59 Mustafa Kemal Paşa’nın IX. Ordu Müfettişliğine tayini süreci için bakınız: Yrd. Doç. Ah-
met Semerci, “Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Kıtaat-ı Müfettişliğine Tayini”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Yıl: 33, Cilt: 96, Sayı: 190, Ocak-Şubat 2011, s. 95-105. 
60 Akşin, a.g.e., s. 291. 
61 “Yıldız Sarayı’nın ufak bir salonunda Vahidettin’le âdeta diz dize denecek kadar yakın 
oturduk. Sağında, dirseğini dayamış olduğu bir masa ve üstünde bir kitap var. Salonun Bo-
ğaziçi’ne doğru açılan penceresinden gördüğümüz manzara şu: Birbirine paralel hatlar üzerin-
de düşman zırhlıları! Bordalarındaki toplar sanki Yıldız Sarayı’na doğrulmuş! Manzarayı gör-
mek için oturduğumuz yerlerden başlarımızı sağa sola çevirmek kâfi idi. Vahidettin hiç unut-
mayacağım şu sözlerle konuşmaya başladı: ‘Paşa paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet et-
tin, bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir (elini demin bahsettiğim kitabın üstüne bastı ve ilâ-
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Konuyu Sina Akşin’in eserinden takip edelim: 

“Vahidettin’in, M. Kemal’e vatanı kurtarmak gibi bir görevi verdiğini 

kabul etsek de bunun sarayın mutlakıyetçi tutumuna uygun olarak 

salt Yunan ve Ermeni emellerine karşı koymakla ilgili olabileceği, 

meclis ya da kongrecilik gibi demokratik faaliyetleri kapsamış olama-

yacağı ortadadır. Sonra M. Kemal’in söz konusu hatt-ı hümayun’u 

açıklamış olması var.”62 

“Vahidettin’in M. Kemal’e vermiş olabileceği ikinci ve gizli bir görev olsa 
olsa Enver Paşa’nın Anadolu’ya gelmesini önlemek olabilir. Mustafa Ke-
mal Paşa-Enver Paşa çekişmesini iyi bilen Padişahın Paşa’yı böyle bir gö-
rev için uygun görmesi olağan sayılabilir.”63 

“…O, belki M. Kemal’den kendi tahtının kurtarılmasını bekliyordu. Bek-
lediğini bulamayınca onu kâfir ve asi ilan etmişti.”64 

Sultan Vahidettin, eğer vatanın kurtarılmasını içtenlikle isteseydi, 
kurtuluş hareketinin şeriata aykırı olduğunu, Mustafa Kemal ve arka-
daşlarının kâfir ve idamlarının vacip bulunduğunu içeren Şeyhülis-
lam Dürrizade’nin fetvasını onaylamaz, Kuvayı Milliye askerlerinin 
üzerine Kuvayı İnzibatiye’yi göndermez ve eşkıya Anzavur’u ödüllen-
dirmezdi. Dahası var: Ulusal kurtuluş hareketine karşı çıkan Hürriyet 
ve İtilaf Partisinin, dernek ve kuruluşlarının onur başkanlığını kabul 
etmezdi.65 
                                                                                                                                        
ve etti tarihe geçmiştir.’ O zaman bunun bir tarih kitabı olduğunu anladım. Dikkatle ve sükûn-
la dinliyordum: ‘Bunları unutun’, dedi, ‘asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. 
Paşa paşa, devleti kurtarabilirsin!’ Bu son sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahidettin be-
nimle samimî mi konuşuyor? O Vahdettin ki ecnebi hükümetlerin yüzüncü derece âletleriyle te-
mas arayarak, devletini ve saltanatını kurtarmaya çalışıyordu, bütün yaptıklarından pişman 
mı idi? Aldatıldığını mı anlamıştı? Fakat böyle bir tahminle başka bahislere girişmeyi tehlikeli 
addettim. Kendisine basit cevaplar verdim: ‘Hakkımdaki teveccüh ve itimada arz-ı teşekkür 
ederim. Elimden gelen hizmette kusur etmeyeceğime emniyet buyurunuz.’ Söylerken, kafam-
daki muammayı da halletmeye uğraşıyordum. Çok iyi anladığım, veliahtlığında, padişahlığın-
da, bütün his ve fikirlerini, temayüllerini tanıdığım adamdan nasıl yüksek ve asil bir hareket 
bekleyebilirdim? Memleketi kurtarmak lâzımdır, istersem bunu yapabilirmişim. Nasıl? Hemen 
hüküm verdim: Vahidettin demek istiyordu ki hiçbir kuvvetimiz yoktur. Tek mesnedimiz İstan-
bul’a hâkim olanların siyasetine uymaktır. Benim memuriyetim, onların şikâyet ettikleri mese-
leleri halletmektir. Eğer onları memnun edebilirsem, memleketi ve halkı bu siyasetin doğru ol-
duğuna inandırabilirsem ve bu siyasete karşı gelen Türkleri uslandırırsam, Vahdettin’in arzu-
larını yerine getirmiş olacaktım. ‘Merak buyurmayın efendimiz’, dedim, ‘nokta-i nazar-ı şaha-
nenizi anladım. İrade-i seniyeniz olursa hemen hareket edeceğim ve bana emir buyurdukları-
nızı bir an unutmayacağım.’ ‘Muvaffak ol!’ hitab-ı şahanesine mazhar olduktan sonra, huzu-
rundan çıktım. Naci Paşa, padişahın yaveri, fakat benim hocam, derhâl benimle buluştu. Elin-
de ufak mahfaza içinde bir şey tutuyordu. ‘Zat-ı şahanenin ufak bir hatırası’ dedi. Kapağının 
üzerine Vahidettin’in inisiyalleri (adının baş harfleri) işlenmiş bir saatti: ‘Peki, teşekkür ede-
rim’ dedim. Sonra, sanki Yıldız Sarayı’ndan çıktığımızı ve hareket etmek üzere olduğumuzu 
gizlemek, saklamak ister gibi bir ihtiyatla, ayaklarımızın patırtısını işittirmekten korkarak sa-
raydan uzaklaştık.” (F. Rıfkı Atay, Atatürk’ün Hatıraları, İşbankası Yayınları, s. 122-123). 
62 Akşin, a.g.e., s. 302. 
63 Akşin, a.g.e., s. 303-304. 
64 Akşin, a.g.e., s. 29. 
65 İbrahim Sadi Öztürk, Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde İç İsyanlar, Fark Yayınları, s. 26, 
Ankara, 2007. 
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Bir iddia da Vahidettin’in Mustafa Kemal Paşa’ya büyük bir maddi des-
teke bulunduğu konusunda ortaya atılmaktadır. Teferruata girecek olur-
sak, iddia, Dâhiliye Nezaretinin örtülü ödeneğinden 25 bin lira verildiği ve 
de ek olarak Padişahın da büyük paralar verdiğidir. Bu paraları, Mustafa 
Kemal ile arkadaşlarını neredeyse sefalet sınırlarında dolaştıran ve birçok 
kaynak ile doğrulanan ulusçu hareketin 1919’daki mali koşullarıyla bağ-
daştırmak imkânsız derecede zordur. Kaldı ki bu paraların M. Kemal’e 
gerçekten verilmiş olduğu kanıtlansa da bunun nasıl anlamlandırılacağı, 
nasıl yorumlanacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. Şunu da belirtmekte ya-
rar vardır ki bütün iddialar doğru da olsa bunlar ancak Vahidettin’in o sı-
radaki niyetlerinin, fakat ondan sonraki davranışlarıyla doğrulanmayan, 
eylem alanına dökülmeyen niyetinin bir ifadesi olmaktan ötede bir değer 
taşımaz. (Kaldı ki bu iddiaların sahipleri, kitaplarında, 25 bin liralık para-
nın makbuzu olarak 1.000 liralık bir maaş ödemesi makbuzunu göster-
mektedir. Osmanlıca bilmeyen insanlarımızı böylece kandırmaktalar.) 

Vahidettin’in, İngilizlere 30 Mart’ta yaptığı kendilerine tamamen bo-
yun eğme önerisine cevap alamayınca, hele İzmir Yunanlılara işgal ettiri-
lince girdiği İngilizlere küskün ve başka türlü bir siyaset denemeye hazır 
tereddütlü dönemin 7-8 Temmuz 1919’da son bulduğunu, kendisinin 
seçimini yaparak yeniden İngilizlere tamamen boyun eğme noktasına 
döndüğü, fakat bu sefer bunun, daha umutsuz olduğu için, daha kayıt-
sız şartsız bir boyun eğme olduğu saptanmış bulunuyor. Amiral Calthor-
pe, 8 Temmuz’da İngiltere Dışişleri Bakanlığına gönderdiği gizli telgrafta, 
Padişah Vahidettin’in kendisine özel bir haber göndererek, Aydın ilinin 
mezbahaya döndüğünü; Yunanlıların taşkınlıklarını önlemek için önlem 
alınmazsa, Anadolu halkını yatıştırmanın büsbütün olanaksız olacağını; 
Ordu terhis edilmiş olduğundan, düzeni korumak için gönderecek askeri 
olmadığını; Bağlaşıklar’ın da orada askerleri bulunmadığını; gidişin kor-
kunç ve tehlikeli olduğunu ve kaçınılmaz felaketleri önlemek için İngiliz 
yönetimi dışında bir umut göremediğini bildirmişti.66 Fakat İngiltere Dış-
işleri Bakanlığı yetkililerinden C.E.S. Palmer, bu konuda kaleme aldığı 
açıklamada: ‘Padişah, düzensizlikleri ancak İngiltere’nin durdurabileceği-
ni söylüyor. Yunanlılar özgürce davranmaya bırakılırlarsa, Türk sorununu 
kökünden çözümleme67 yeteneğine sahip görünüyorlar’ diyordu. Vahidet-
tin ise, Morning Post Gazetesine verdiği 15 Temmuz tarihli mülakatta: 
“Ben her zaman İngiltere’yi takdir etmiş, İngiltere’den yana bir siyaseti 
desteklemişimdir ve soylu İngiliz ordusu ve hükümetinin hakkaniyet ve in-
sanlık duyguları ile bizim de adalet elde etmemize yardım edeceklerini 
umuyoruz” demişti.68 
                                                           
66 Salahi R. Sonyel, Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk 
Külür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, s. 51, Ankara 2010. 
67 Bu İngiliz’e göre, kökünden çözüm: Türklerin Yunanlılar tarafından toptan imhası idi. 
68 Akşin, a.g.e., s. 431. 
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İşgal güçlerinin İstanbul’u işgal ettikleri gün (16.03.1920) Vahidettin, 
Sivas milletvekili Rauf (Orbay), Balıkesir milletvekili Abdülaziz Mecdi (To-
lon) ve Konya milletvekili Vehbi (Çelik)’den oluşan Meclis kurulunu ka-
bul etmiştir. Yapılan görüşmede şu sözler sarf edilmiştir: 

Vahidettin: “Bu adamlar (İngilizler) daha çok şey parlar, her istedikle-
rini yaparlar! Her şeye cüret edebilirler! Meclis’teki sözlerinize ve hareket-
lerinize dikkat ediniz!” 

Vehbi (Çelik): “Efendimiz, onların kudreti milleti yıldıramayacaktır. 
Millet azimlidir, kararlıdır. Hakkın yardımıyla haklarından gelecektir. Mil-
letiniz memleketi de, sizi de kurtaracaktır. Müsterih olunuz padişahım.” 

Vahidettin: “Hoca! Hoca! Dikkatli olun! Bu adamlar, her istediklerini 
yaparlar!” 

Mecdi (Tolon): “Padişahım, bu kâfirlerin kudreti zahiridir, şu gemilerin 
top menzili dışına çıkamaz. Senin milletinin yüreği, onların demirinden 
metindir. Millet, istiklali uğruna giriştiği mücadeleden muhakkak muzaffer 
çıkacaktır. Endişe buyurmayınız.” 

Vahidettin: “Hoca, vaziyet meydanda! Hadiseler ortada! Bu adamlar 
isterlerse yarın Ankara’ya giderler!” 

Rauf (Orbay): “Efendimiz, biz huzurunuzda milleti temsilen bulunuyo-
ruz. Millet, haysiyet ve istiklale aykırı bir kaydı kabul etmemeye kesin ka-
rarlıdır. Eğer milletin hislerine tercüman olduğumuza kani iseniz, arz edi-
yoruz ki milletin sizden ricası, haysiyet ve istiklale aykırı bir antlaşmaya 
ve sözleşmeye imza koymamanızdır. Aksi takdirde istikbali çok karanlık 
görüyoruz.” 

Vahidettin: “Rauf Bey, millet koyun sürüsü! Bu sürüye bir çoban la-
zım! İşte o da benim!” 

Yolda, Vehbi Hoca, derin bir acı içerisinde olan Mecdi Hoca’nın omzu-
na elini koyar, “Gam çekme efendi” der. “Allah büyüktür! Bu millet kurta-
rıcısını bulacaktır. Milleti koyun sürüsü saymak rıza-yı ilahiye de aykırı-
dır. Yaşarsak çok şey göreceğiz”.69 

Milli mücadele döneminde, Partiler üstü bir saray mutlakıyetini ve İn-
gilizci uysal bir siyaseti savunmak ve uygulatmak, taşradaki durumu 
merkeze bildirmek, ulusal hareke bağlı görevlileri tasfiye etmek ya da hi-
zaya getirmek gibi amaçlarla Anadolu’ya tahkik heyetleri gönderildi.70 
1919 Kasım ayının sonlarına doğru, Ahmet Fevzi Paşa başkanlığında bir 
kurul, Osmanlı yönetimi adına incelemeler yapmak üzere Sivas’a ulaş-
mıştı; ama Mustafa Kemal bu kuruldan kuşkulanıyordu. Onun bu kuş-
kusunun ne kadar yerinde olduğunu, 12 Şubat 1919’da sona eren haf-
tayı kapsayan 23 Aralık 1919 tarihli İngiliz gizli istihbarat raporu bir ba-
kıma haklı çıkarıyordu. Rapor şu bilgiyi veriyordu: 
                                                           
69 Turgut Özakman, Vahidettin, M. Kemal ve Milli Mücadele, Bilgi Yayınevi, s. 79-80, İstan-
bul, 2009. 
70 Akşin, a.g.e., s. 517. 
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“Padişahın onayıyla Fevzi ve Hurşit Paşalara gizli talimat verilmiştir. 

Bu talimata göre, Anadolu’da Padişaha karşıt olan “gizli güçler” hak-

kında el altından soruşturmalar yapılacak ve Padişaha karşı sadık 

duygular telkin edilecektir. Kurula, cumhuriyetçi görüşleri cesaretlen-

dirmemesi; adil olan Padişah lehinde duyguların cesaretlendirilmesi; 

seçimleri hünerle kullanan ve ulusal akımın tahakkümü altında olan 

İttihatçılara karşı propaganda yapılması konularında yönerge veril-

miştir”.71 

Sultan Vahidettin, Saltanat için felaket sebebi olacağı uyarılarına rağ-
men, “Ben istersem Rum Patriğini de, Ermeni Patriğini de getiririm, Ha-
hambaşı’yı da getiririm” diyen72 Vahidettin, 5 Nisan 1920’de Damat Fe-
rit’i Sadrazam yapmış ve ona şöyle bir buyruk vermişti: 

“Salih Paşa’nın istifası üzerine sadrazamlık bilinen ehliyet ve görüşü-

nüz dolayısıyla size verilmiş ve Şeyhülislamlığa Dürrizade Abdullah 

Efendi uygun görülmüştür. Anayasa’nın 27. maddesi gereğince kur-

duğunuz yeni vekiller kurulu onaylanmıştır. Mütarekenin yapılmasın-

dan başlayarak yavaş yavaş iyileşmeye yüz tutan siyasi durumu-

muzu milliyet adı altında meydana getirilen kargaşalıklar kötü bir 

hale sokmuş ve buna karşı şimdiye kadar alınmasına çalışılan uzla-

şıcı önlemler faydasız kalmıştır. Son zamanlarda görünen olaylara 

göre bu isyan halinin devamı, Allah saklasın, korkunç hallere sebep 

olabileceğinden, bu kargaşalıkların bilinen düzenleyicileri ve kışkırtı-

cıları hakkında kanun hükümlerinin uygulanması ve fakat aldatıla-

rak katılmış ve alet olmuş olanlar hakkında genel ad ilanı ile bütün 

ülkede asayiş ve düzenin sağlanıp sağlamlaştırılması için gereken 

önlemlerin hızla ve kesinlikle alınıp tamamlanması ve bütün sadık te-

baamızın hilafet ve saltanat makamına olan sadakat ve bağlılıkları-

nın güçlendirilmesi ve bunlarla birlikte büyük devletlerle içten ve gü-

ven verici ilişkiler kurulması ve millet ve devlet çıkarlarının hak ve 

adalet esasına dayanılarak savunulmasına özen gösterilmesi, barış 

şartlarının ölçülü (yumuşak) olmasına ve bir an önce barışın imzalan-

masına çalışılması kesin isteklerimizdendir.” 

İngiliz Yüksek Komiseri De Robeck, bu buyruk için, 5 Nisan 1920 ta-
rihli raporunda: “D. Ferit’i sadrazamlığa atayan Padişah, buyurunda, mil-
li hareketi açıkça isyan olarak suçladı ve bu hareketin liderlerine yaptırım 
uygulanmasını istedi” derken Yunan Komutanı General Paraskevopulos 
                                                           
71 Salahi R. Sonyel, Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, s. 80, Ankara, 
2010. 
72 Damat Ferit’in yeniden Sadrazam yapılmamasını dilemeye giden Meclis başkanı vekili 
Hüseyin Kazım ve Abdülaziz Mecde Beylere, ‘ben istersem Rum Patriğini, Ermeni Patriğini, 
Hahambaşı’yı da Sadrazam yaparım’ demişti. 
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da, 24 Haziran 1920’de yayımladığı bildiri de dövüştüğü milliyetçileri, 
“Padişahlarına düşman asiler” olarak tanıtacaktır. 

Bu arada Damat Ferit 7 Nisan 1920’de İngiliz Yüksek Komiseri De 
Robeck’i ziyaret eder. Bu ziyarette: 

1. Ferit Paşa, milli hareketi bastırmak programıyla başa geçtiğini be-
lirterek, bu hareket liderlerine karşı, Padişahın manevi nüfusundan baş-
ka, silah kullanmak kararını açıklamış. 

2. Bandırma bölgesinde Anzavur’dan başka İzmit, Bolu, Trabzon, 
Kayseri ve Elazığ taraflarında da bazı kişilerin milliyetçilere karşı sevk 
edilebileceğini söylemiş. 

3. Hükümetin, Anzavur’u paşalığa yükselttiğini belirmiş. 
4. Anzavur kuvvetleri için silah istemiş. 
5. Milliyetçiler aleyhine yayımlanacak bildiri ile fetvaları, uçakla Ana-

dolu’ya dağıttırmak için yardım istemiş. 
6. İngilizlere uygun bir yol izleyeceğini söylemiştir. 
Buna karşılık De Robeck, Anadolu’ya gizli ajanlar yollanacağı konu-

sunda yardım vaat etmiştir.73 17 Nisan’da D. Ferit, Y. Komiser De Ro-
beck’e, “M. Kemal’e karşı Kürtlerin kullanılmasını” da önerir.74 

Sina Akşin’e göre, bu dönemde, baş İngiliz mandacısı, Vahidettin ve 
çevresindekilerdi. Ondan sonra Hürriyet ve İtilaf ile İngiliz Muhipleri geli-
yordu. Fakat bu çevreler akıllı davranıyor, tepkilerden çekinerek İngiliz 
Mandası ya da himayesinden söz etmiyor, İngiliz dostluğundan ya da 
yardımından dem vuruyorlardı.75 

Saray, 14 Eylül 1920 tarihinde İngilizlerle gizli bir antlaşma yapma 
fırsatı da bulmuştu. Antlaşmaya göre76; 

1. İngiltere Hükümeti, kendi mandası altında Türkiye’nin tamamiyet 
ve istiklalini üstleniyordu. İstanbul, Hilafet ve Saltanat merkezi olacak ve 
boğazlar ile İstanbul İngiliz denetimine bırakılacaktı. 

2. Türkiye, bağımsız bir Kürdistan’ın kurulmasına karşı çıkmayacaktı. 
3. Türkiye, İngiltere’nin Suriye ve El-Cezire (Kuzey Mezopotamya) üze-

rindeki egemenliğini, gerekirse fiili olarak sağlamasına yardımcı olacak 
ve hilafet gücünü Müslümanların bulunduğu İngiltere’den yana kullana-
caktı. 

4. Ulusal akımları önlemek ve kurulacak yönetimi korumak için ulu-
sal akımı bastırmak üzere İngiltere bir zabıta kuvveti örgütleyecekti. 

5. Türkiye, Mısır ve Kıbrıs üzerindeki bütün haklarından vazgeçecekti. 
6. Bu anlaşma gayrı resmiydi ve İngiliz Hükümeti yukarıdaki esaslara 

göre Osmanlı delegelerinin taleplerini desteklemeyi kabul ediyordu. 
                                                           
73 Turgut Özakman, Vahidettin, M. Kemal ve Milli Mücadele, Bilgi Yayınevi, s. 343, 344, 345, 
İstanbul, 2009. 
74 Özakman, a.g.e., s. 353. 
75 Akşin, a.g.e., s. 539. 
76 Özakman, antlaşmanın tarihini 12 Eylül 1919 olarak vermekte. (Bkz.: s. 392-393.) 
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7. Barış koşullarına dönüldükten sonra Padişah, İngiliz hükümetiyle 
3. maddedeki esasları genişletip genelleştirecek gizli bir anlaşma yapa-
caktı.77 

Ulusal kurtuluş hareketini sindirmek ve söndürmek için kurulan tür-
lü derneklerin onur başkanlığını kabul eden ve yukarıda değindiğimiz 
fetvayı imzalayıp, Anadolu’da ayaklanmalara sebep olan, Kuva-yı Milliye 
askerlerini öldürdüğü için Ahmet Anzavur’u kutlayan ve ödüllendiren78 
ve 15 yıl ülkenin İngiliz sömürgesi olmasını öneren Padişah, kaynakların 
ışığında, Vahidettin’dir.79 (Anzavur şöyle demektedir: “Yunanılar bizim 
dostumuzdur. Padişahın emir ve rızası hilafına olarak onlara silah çekmek 
küfürdür, isyandır.”)80 

Milli mücadelemiz sırasında Vahidettin, Yunanlılara sığınan Çerkez 
Ethem’e de destek vermişti. Ethem, İzmir’de olduğu günlerde odasının 
kapısı vurulur. Gelen, padişahın özel yaverlerinden Zeki Bey’dir. İstan-
bul’daki en yüksek Yunan komutanından İzmir’deki işgal komiserine bir 
tavsiye yazısı getirmiştir. Padişahın adamları da Ethem gibi, Yunan işgal 
bölgesinde güvenlik içinde gezebilmektedirler. Yaver Zeki, Ethem’e anlat-
maktadır ki Padişah Ethem’in akıbetine üzülmüştür. Yaverin ifadesine gö-
re Ethem “cidden” hayret içinde kalmıştır. Padişahın onu arayacağı hatır 
ve hayaline dahi gelmezmiş... Zeki Bey tanıklık etmektedir ki Padişah, 
Ethem için iyi dileklerde bulunmuştur. Zeki Bey, Padişahın görüşlerini, 
kendi görüşleriymiş gibi şöyle ifade eder: “Anadolu’dakilerin yaptıklarının 
birçoğu size mal edilmiştir.” Ve şöyle devam eder: “Eğer şimdi kendiliğiniz-
den İstanbul’a benimle birlikte gelirseniz, bütün kötü anlamalar düzelir. 
Hakkınızdaki şüphe zail olur. Orada yeni bir vazife alabilirsiniz.” 
                                                           
77 Cengiz Dönmez, Milli Mücadeleye Karşı Bir Cemiyet: İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, s. 131, Ankara, 
2008. 
78 Turgut Özakman, Vahidettin, M. Kemal ve Milli Mücadele, Bilgi Yayınevi, s. 356-357, İs-
tanbul, 2009. 
79 D. Ferit, 30 Mart 1919’da, İngiliz Yüksek Komiseri Amiral de Robeck’i ziyaret ederek, “Ba-
bası Abdülmecit’in Vahdettin’i İngiliz devletine ve İngilizlere dostluk duyguları ile yetiştirdiğini, 
bugün takip ettiği gayenin Osmanlı Hükümetini, İngiltere Devletine mutlak bir teslimiyetle bağ-
lamak olduğunu” söyler ve Sultanla birlikte hazırladığını belirttiği gizli bir proje verir. Os-
manlı Devletini bir İngiliz sömürgesi yapmayı amaçlayan bu projenin başlıca hükümleri, 
özet olarak şöyledir: 
    1. Ermenistan, (Doğu Anadolu’dan verilecek topraklarla) bağımsız veya özerk bir Ermeni 
Cumhuriyeti haline getirilecektir. 
    2. İngiltere, Türkiye’nin dışa karşı bağımsızlığını korumak ve iç asayişi sağlamak için ge-
rekli gördüğü yerleri 15 yıl süreyle işgal edecektir. 
    3. İngiltere, Osmanlı Bakanlıklarında gerekli görülen yerlere İngiliz Müsteşarlar tayin edil-
mesini kabul edecektir. 
    4. İngiltere, her ile bir başkonsolos tayin edecek ve bunlar, 15 yıl müddetle valinin müşa-
viri olarak görev göreceklerdir. 
    5. Belediye ve Parlamento seçimleri İngiliz konsoloslarının kontrolleri altında yapılacaktır. 
    6. İngiltere, devlet merkezinde ve illerde, maliyeyi sıkı bir kontrole tabi tutmak hakkına 
sahip olacaktır. 
80 Özakman, a.g.e., s. 353. 
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Silahını milli kurtuluş kuvvetlerine doğrultan bir insanın ister iste-
mez varacağı yerdir burası. Ethem’in yeni dostları Yunanlılar ve Padişah 
Vahidettin’dir. Ethem, yıllar sonra yazdığı anılarında, Zeki Bey’in bu 
önerisini İstanbul Hükümetinin kendisini ele geçirme niyetlerine yordu-
ğunu ileri sürmektedir ki, bunun inandırıcı bir yanı bulunmaz. Ankara 
Hükümeti, milli mücadele hizmet etmek isteyen insanları geçmişlerinden 
dolayı nasıl itmediyse, hatta geçmişleri ne olursa olsun herkesi bu mü-
cadeleye kazanmaya çalıştıysa, Yunanlıların ve Padişahın da kendi açıla-
rından böyle davranacakları açıktır. Ethem’in, Damat Ferit’in “Mir-i mi-
ran”ı Anzavur’un üzerine yürüdüğü, İstanbul hükümetince kışkırtılan 
Düzce isyancılarını tepelediği, Yozgat’ta Halifeci Çapanoğullarını tepele-
diği günler geçmişte kalmıştır artık. Ethem, o günlerde milli mücadele-
nin zaferi için her türlü kuvveti kullanmaya hazır olan yurtsever kamu-
oyunun milli kahramanıydı. Şimdi ise o bambaşka bir adamdır. Safını 
yüzde yüz değiştirmiş; Anadolu için hain bir kişi olurken, Yunanlılar ve 
Padişah için elde tutulması gereken, kendisine ihtimam gösterilen bir 
Kemalist Düşmanı olmuştur. 

Ethem, II. İnönü Savaşı’nda Yunan uçaklarıyla Türk ordusu üzerine 
attırdığı bildiride; 

“Ankara Hükümetinin gösteriş düşkünlüğü içinde olduğunu, köylüle-

rin mallarını gasp ettiğini, halkı zorla askere aldığını, bunun yanında 

Ankara’nın ahlaksızlık ve haksızlığından dolayı, binlerce defa üstün 

bulunan Yunan ordusuna yenileceğini, Yunanlıları çok iyi tanıdığını, 

bunların dinimizi, namusumuzu, hürriyetimizi ve malımızı korudukla-

rını, Türk Milletine değil, isyancı Mustafa Kemal ve Uşaklarına karşı 

savaştıklarını ileri sürmüş; halktan, Yunan ordusu şehirlerini ve köy-

lerini zapt ettiği zaman, yerlerinde kalıp iş ve güçleriyle meşgul olma-

larını istemiştir”.81 

Ethem’in şansızlığı şuradadır ki, bu tarihlerde Tevfik Paşa hükümeti, 
Ankara ile bir uzlaşma yolu aramaktadır. Bu nedenle, onun, Ankara ile 
savaşma izni isteyen telgrafına İstanbul’dan olumlu bir cevap verildiğine 
dair hiçbir belge de yoktur. Yaklaşık bir yıl öncesinin Kuva-yı İnzibatiye-
si de yoktur artık. Anadolu üzerine böyle bir seferin tekrarı, bu seferin 
mensupları için yalnızca felaket getirebilirdi. Öyleyse Vahidettin, Ethem’i 
nerede ve nasıl görevlendirmek isteyebilirdi? Bunun cevabı açık değildir. 
Herhalde, Mustafa Kemal’e karşı gerektiğinde bir koz olarak bulundur-
mak istemiş olabilir. (Çünkü Ethem, bir Yunan uşağı olmuştu.) Ethem, 
İstanbul’a gitmeyi reddeder. Türk nüfusun nispeten az olduğu İzmir şeh-
rinde kalmayı daha güvenli bulmuştur.82 
                                                           
81 Zeki Sarıhan, Çerkez Ethem’in İhaneti, Kaynak Yayınları, s. 103, İstanbul, 2008. (Benzeri 
ihanet bildirileri için bu eserin 100, 101 ve 102. sayfalarına da bakınız.) 
82 Sarıhan, a.g.e., s. 95-96. 
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İstanbul’un işgali döneminde siyasi müşavirlik görevinde bulunan 
Hohler isimli kişi İngiliz makamlarına verdiği 4 Kasım 1919 tarihli bir ra-
porda; “Padişah, Yıldız sarayında titreye titreye oturmaktadır” diyerek 
alay ediyor, ama buna karşın Vahidettin, İngiliz işgal kuvvetleri komuta-
nı Oramiral Web’e gönderdiği mesajlarda, “Allah’tan sonra İngiltere’ye 
güvendiğini” söylüyordu.83 

İngilizlere yaltaklanmada Vahidettin öylesine ileri gitti ki, İstanbul’daki 
İngiliz Yüksek Komiserliği kıdemli siyasi memuru Tom Hohler, 5 Aralık 
1918’de Hariciyedeki dostu George Kidson’a gönderdiği mektupta; “…Şim-
diki kabine çok iyi niyetle hareket ediyor. Onlar üzerinde baskı kullanmak 
nezaketsizlik olarak görünüyor; fakat baskıyı sürdürmeliyiz” diyordu. 

Yüksek Komiser Yardımcısı Amiral Web ise, 19 Ocak 1919’da Hariciye 
Müsteşar yardımcılarından Sir Ronald Graham’a gönderdiği özel bir 
mektupta cüretle şöyle diyordu: 

“…Görünürde memleketi işgal etmediğimiz halde, şimdi valilerini ta-

yin ediyor veya görevlerinden uzaklaştırıyoruz; polislerini yönetiyor, 

basınlarını denetliyor, zindanlarına girerek Rum ve Ermeni tutuklula-

rı işledikleri suçlara aldırmaksızın serbest bırakıyoruz… Demiryolla-

rını sıkıca kontrolümüzde bulunduruyoruz ve istediğimiz her şeyi mü-

sadere ediyoruz… Politikamız, süngünün keskin ucuna dayanıyor… 

Halife, elimiz altında bulundukça İslam dünyası üzerinde ek bir de-

netleme aracına sahibiz… Bildiğiniz gibi, Padişah bizi buraya yerleş-

tirmek istiyor…” 

Gerçekte Vahidettin, İngilizleri yalnız İstanbul’a değil, Anadolu’nun 
her tarafına yerleştirmek istiyordu. Fakat siyasi durum bunu gerçekleş-
tirmeye elverişli değildi.84 

Vahidettin, General Towshend ile yaptığı görüşmelerde ona; 

“Kendisinin İngiliz devletinin dostluğuna verdiği kıymeti ve Osmanlı 

Devletinin yaşayabilmesi için, Londra’nın şefkat ve himayesine mut-

lak ihtiyacından söz ederek, tahtta kaldığı müddetçe yegâne daya-

nak olarak saydığı bu yakınlığı kayıtsız şartsız muhafaza edeceğini, 

bu hislerinin İngiltere Devleti ricaline ve karar mevkiindeki diğer 

odaklara anlatılmasını istemesi ve bu düşüncelerini iletmek için çok 

güvendiği bir şahsiyete İngiliz Muhipleri Cemiyetini kurması sırasın-

da her itibarla yardımcı olduğunu söylemesi, Padişahın ümidinin İn-

giltere’ye bağladığını gösteriyordu”.85 
                                                           
83 Akşin, a.g.e., s. 589-590; Hulki Cevizoğlu, İşgal ve Direniş 1919 ve Bugün, Ceviz Kabuğu 
Yayınları, s. 209, İstanbul, 2007. 
84 Salahi R. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, s. 
44, Ankara, 1995. 
85 Dönmez, a.g.e., s. 130. 
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Vahidettin’in Hürriyet ve İtilaf Partisi ile ilişkileri de bizim için önemli 
bir ipucudur. Zira bu siyasi partinin gerçek başkanı Sadrazam Damat 
Ferit Paşa, onur başkanı da Vahidettin idi. Bu partinin önde gelenlerin-
den Şeyh Zeynel Abidin, Konya isyanlarının tahrik ve tertipçisidir. Yoz-
gat’ta Çapanoğlu Eyüp, o yöredeki başkaldırıyı yöneten kişi olup Hürri-
yet ve İtilaf Fırkasının Yozgat temsilcisidir. 

Bunlardan daha vahim ve tehlikeli olan husus ise, bu partinin onur 
başkanı Padişah ve Damat Ferit ve önde gelenleri Ali Kemal, Mehmet Ali, 
Sadettin ve Hoca Vasfi gibiler İngiliz Muhipleri Cemiyeti ile işbirliği yapı-
yor ve ülkenin uzun yıllar İngiliz himayesinde yönetilme programını ha-
zırlıyorlardı. Aynı şekilde bu parti Kürtlere, Rum, Ermeni ve Arnavutlara 
özerklik verilmesini savunuyordu.86 

Sultan Vahidettin’in Mondros hakkında da ilginç bir fikri olduğunu 
da görmekteyiz. Vahidettin, koşulları ağır bulmasına rağmen kıvançlıdır; 
güya saltanatı sürmektedir; umudunu İngilizlere bağlamıştır: “Koşulların 
çok ağır olmasına karşın kabul edelim. Biz sonradan İngilizlerin hoşgörü-
süne kavuşacağız” demektedir.87 

Sultan Vahidettin, Milli Mücadele sırasında, İngiliz Muhipleri Cemiye-
ti ile de yakın ilişkiler kurmuştur. Üyeleri arasında Padişah Vahidettin’in 
D. Ferit Paşa’nın bulunduğu İngiliz Muhipleri Cemiyeti, adından da an-
laşılacağı gibi, çok koyu İngiliz yanlısı bir örgüttür. 

Dernek, İstanbul’da pek çok şube açmış, Anadolu’da da Padişah yan-
lısı güçlerin denetimindeki yerlerde örgütlenmiştir. İstanbul Gazetesi 
derneğin yayın organıdır. Derneğin çalışmaları İstanbul ve Anadolu’da 
Hürriyet ve İtilaf partisince desteklenmiştir. Derneğin kuruluş amacını 
açıklayan bildirgede sömürgeci, anamalcı İngiltere’den “Kavm-i Necip” 
(Soylu Kavim) olarak söz edilmekte, milyonlarca Müslüman’ı yönetimi al-
tında bulunduran bu devletin korumasına, dostluğuna ve ilgisine sığın-
manın yararları üzerinde durulmaktadır. “İngiliz kavm-i necibi hakkında-
ki muhabbetini açıklama ve cemiyetin amacına iştirak etmek arzusunda 
bulunmak” derneğe girebilmenin koşulu olarak gösterilmiştir. Derneğin 
asıl amacı Mondros Ateşkesi’nden ve onun izleyen günlerde İstanbul’un 
Anadolu’nun çeşitli yörelerinin saldırgan birliklerince ele geçirilmesinden 
sonra başlayan direnmeyi ve ulusal savaşıma dönüşecek eylemleri yok 
etmektir.88 

Son ana kadar İngilizlerden yardım umarak tahtına adeta yapışmış 
olan Padişah Vahidettin, İstanbul hükümetinin erkten çekilmesinden he-
men sonra, 6 Kasım 1922’de, İngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold 
ve yardımcısı Andrew Ryan’la üç buçuk saat süren bir görüşme yapmış; 
                                                           
86 Akşin, a.g.e., s. 33. 
87 Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, Türkiye İş Bankası Yayınları, s. 24, İstanbul, 2008. 
88 Kili, a.g.e., s. 31-32. 
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“‘Bolşevik’ olarak tanımladığı Kemalistlerin silahsız bir darbeyle ken-

di hükümetini ele geçirdiklerini söylemiş; görevinden istifa etmeyece-

ğini; Kemalistlerin bir azınlık oluşturduklarını iddia ederek, Bağlaşık-

ların İstanbul’u sıkıyönetim altına alıp almayacağını sormuştu. Rum-

bold, İstanbul hükümetinin ortadan kalkmış olduğu; Bağlaşıkların 

konferansta bir Güç’le görüşmeleri gerektiği; bunun da ancak Ankara 

yönetimi olacağı” 

yanıtını vermişti. 
Bunun üzerine, Padişah, ülkeden ayrılmaya karar verirse kendisine 

yardımcı olup olmayacaklarını sormuş; Rumbold, yardıma hazır oldukla-
rını bildirmişti. Ancak, Padişah, ciddi bir tehlike çıkıncaya kadar İstan-
bul’dan ayrılmayacağını belirtmiş ve nereye götürüleceğini (Kıbrıs’a mı Mı-
sır’a mı) diye sormuş; Rumbold, Mısır’ın olanaksız olduğu yanıtını ver-
mişti.89 

Bir süre sonra, Vahidettin, Türkiye’deki İngiliz işgal gücü Başkomuta-
nı General Sir Charles Harington’a gönderdiği kişisel mektupta, İngiliz 
hükümetinin koruyuculuğuna sığınmış olduğunu ve siyasi barınak dile-
diğini bildirmişti. Bu dileği ivedilikle kabul edilen Vahidettin, 17 Kasım 
1922’de, oğlu Ertuğrul, beş eşi, doktoru, müzik hocası, baş mabeyncisi, 
iki sekreter, sandık dolusu mücevher ve 3.000 Osmanlı altın lirası ile, 
sarayından gizlice alınarak, İngilizlerin Malaya adlı savaş gemisiyle Mal-
ta adasına götürülmüş; ancak, makamından istifa etmediğini açıklamış-
tı.90 

Vahidettin Malta’ya ulaşınca İngiliz Valisi Felt-Mareşal Plumer onu iyi 
karşılamıştı. 25 Kasım’da ‘Büyük Britanya Kıralı ve Hindistan İmparato-
ru’ V. George’a şu telgrafı göndermişti: 

“Başkentten (İstanbul’dan) ayrılırken Majesteleriniz hükümeti, Yük-

sek Komiseriniz, Başkomutanınız ve Malta’ya gelişimde Valiniz Plu-

mer tarafından bana yapılmış olan yardım ve gösterilmiş olan kolay-

lıklardan dolayı Majestelerinize en derin minnetlerimi sunarım. Ma-

jestelerinizin ailesinin tüm mensuplarının sağlık ve refahı için Tanrı-

ya dua ederim”.91 

Sultan Vahidettin’in son icraatlarını Şeyh Sait İsyanı’nda izleyebil-
mekteyiz. İngilizlerle işbirliği içerisinde olan ve ayaklanmanın önderliğini 
yapan, İstanbul’da oturan Şeyh Abdülkadir’dir. Bu ayaklanma yurt dı-
şında sürgünde bulunan son padişah Vahidettin’i de umutlandırmış, ya-
                                                           
89 Salahi R. Sonyel, Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, s. 201-202, An-
kara, 2010. 
90 Sonyel, a.g.e., s. 203. 
91 Sonyel, a.g.e., s. 204. 
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bancı gazetelere demeçler vererek, Türkiye’ye dönüp tahta geçeceğini 
söyleyecek kadar yüreklendirmiştir.92 

Sonuç 

1931’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Tarihçilerine şöyle seslen-
mişti: 

“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık 

kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. 

‘Efendiler, tarih, milletlerin yükselme ve gerileme sebeplerini ararken 

birçok siyasi, askeri, sosyal sebepler bulmakta ve saymaktadır. Ta-

rih, hayal mahsulü olamaz. Tarih yazarken gerçek olayları bulmaya 

çalışmalıyız.” 

Tarih, amacı olmayan kuru bilgi yığını değildir. Tarih bize geçmiş 
olaylardan örnekler vererek gelecek ile ilgili yol gösterir. Geçmişte yapı-
lan hatalardan ders alınarak hata yapmamamızı sağlar. Tarih bilmek ve 
tarih şuuruna sahip olmak, bir milletin milli vasıflarını, eserlerini koru-
ması ve nereden geldiğini bilip, nereye gideceğine karar vermesi için el-
zemdir.93 

Tarih yazılırken, belgelenilirken gerçeklere mutlaka sadık kalınmalı-
dır. Aksi takdirde tarih yazmanın bir anlamı kalmaz ve okuyanı doğrula-
ra yönlendirme, geçmişten ders alarak o hatalara düşmeme ya da o ba-
şarıların sırrını anlama amacına hizmet edemez. Sonuçta siyah’ı beyaz; 
beyaz’ı ise siyah olarak görecek milletler onurlarını kolayca kaybedecek-
lerdir.94 

İç cephemiz, yani toplumsal oydaşmayı sağlayan değerlerimiz doğru-
lukla muhafaza edilmeli ve anlatılmalıdır. Yine, Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün 1922’de ifade ettiği gibi: 

“Önemli olan, ülkeyi temelinden yıkan, milleti esir ettiren İç Cephe’-

nin susturulmasıdır. Bu gerçeği bizden daha iyi bilen düşmanlar, bu 

cephemizi yıkmak için yüzyıllarca çalışmışlar ve halen de çalışmak-

tadırlar. Bugüne kadar başarılı da olmuşlardır. Gerçekten de ‘Kaleyi 

içeriden almak dışarıdan zorlamaktan çok daha kolaydır.’ 

Temel olan İç Cephedir. Bu cephe, bütün yurdun, bütün ulusun 

meydana getirdiği cephedir. Dış cephe, doğrudan doğruya ordunun 
                                                           
92 Kili, a.g.e., s. 293. 
93 Cahit Alptekin, “Ülkemizdeki Tatarlar ve Kökenleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Yıl: 33, Cilt: 96, Sayı: 190, Ocak-Şubat 2011, s. 150. 
94 “…Bu kitapları okuyan (Vahidettin hakkında gerçekleri yansıtmayan sonuçlara ulaşmaya 
çalışan kitaplar C.A.) ve bu sahte göndermelere, bu belgesiz, dayanaksız ifadelere, bu masal-
lara kapılarak, yazılanları doğru sanan ve sanacak olan gençler ile aramızda, gitgide hiçbir 
ortak gerçek kalmayacak. İki ayrı tarihe inanan bir millet, millet birliğini koruyabilir mi?” 
(Turgut Özakman, Vahidettin, M. Kemal ve Milli Mücadele, Bilgi Yayınevi, s. 338, İstanbul, 
2009.) 
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düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe sarsılabilir, değişe-

bilir, yenilebilir; ama bu durum hiçbir zaman bir ülkeyi, bir ulusu yok 

edemez. Önemli olan ülkeyi temelinden yıkan, ulusu tutsak kıldıran 

İç Cephe’nin çökmesidir.”95 

Yazımızı bir soruyla bitirmek isteriz. İstanbul’u tüm memlekete ve 
tahtını vatanına tercih etmiş olduğu konusunda kaynakların verdiği bil-
gilerin ortada olduğu son Osmanlı Padişahı VI. Mehmet Vahidettin’i va-
tansever ilan edersek, “Ya İstiklal Ya Ölüm” diyen Türkiye Cumhuriyeti-
nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü nereye koyacağız? İsyankâr mı 
ilan edeceğiz? Şüphesiz ki makale boyunca okuma olanağı bulduğumuz 
ve bulduğunuz kaynaklar, bizlere, gerçek Vahidettin’in portresini çizme 
konusunda yardımcı olacaktır inancındayız. 

Vahidettin’in icraatları hakkında kâfi miktarda örnekler verdiğimizi 
düşünmekteyiz. Eğer benzeri örnekler arttırılmak istenirse kaynaklarda 
verdiğimiz, kaynaklar da edinilip incelenebilir. Artık Vatanseverlik ile Va-
tan Hainliği arasındaki farkı değerli okuyucumuzun takdirine bırakıyo-
ruz. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; “Kahramanlarını unutan 
halklar iflah olmazlar.” 
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MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ŞİİRLERİNDE 
MİLLÎ BİLİNÇ ÜZERİNE* 

Yrd. Doç. Dr. Mutlu DEVECİ** 

Öz 

Türk edebiyatına başta İstiklal Marşı olmak üzere Safahat adlı ese-

rindeki şiirleri ile damga vurmuş bir şair olarak Mehmet Âkif Ersoy, kim-

lik ve kişiliğini mensubu olduğu milletin, millî ve manevi değerlerinden 

alır. Bireysel yönelimlerden ziyade toplumsal olana hizmet eden ve bu yö-

nüyle bir dava adamı olan Âkif’te millî bilinç, aynı vatan üzerinde millî ve 

manevi değerleri, birlik ve beraberlik duygusuyla algılayarak yaşamak-

tır. 

Mehmet Âkif’in şiirlerini millî bilinç unsurları ekseninde analiz etmeye 

çalıştığımız bu yazıda, şairin sanat ve düşün dünyasına yön veren; birlik 

ve beraberlik duygusu, tarih bilinci, dil bilinci, devlet/vatan sevgisi, İslâ-

miyet’i algılayış biçimi ve eğitime verdiği önem ortaya konulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Mehmet Âkif Ersoy, Şiir, Millî Bilinç, Manevi De-

ğer, Bireysel, Toplumsal. 

Abstract 

On the National Consciousness in the Mehmet Akîf Ersoy’s Poetries 

Mehmet Akîf Ersoy who marked as a poet with his poetries in his Sa-

fahat named work of art with the inclusion of in front İstiklal Marşı, takes 

national and spiritual values of nation that his identity and personality 

belonging to it. National consciousness on Akîf who serving to which soci-

al rather than the individual orientations and man of action with his this 
                                                           
* Çalışmada yararlanılan “Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, (Haz. Hüseyin Su, Abdurrahim Ka-
radeniz), Hece Yayınları, Ankara, Kasım 2008” künyeli eserdir. Verilen sayfa numaraları bu 
esere aittir. 
** Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğre-
tim Üyesi, mutlu_deveci@mynet.com, mtldeveci@gmail.com 
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point, is live the national and spiritual values in the same country sen-

sing with a sense of unity and togetherness. 

In this article that we tried to analysis the Mehmet Akîf’s poetries wit-

hin the framework of elements of national consciousness, shape to world 

of art and philosophy of poet; will be introduced the a sense of unity and 

togetherness, historical consciousness, language consciousness, love of 

state/country, way of understanding the Islam and importance given to 

the education. 

Key words: Mehmet Akîf Ersoy, Poetry, National Consciousness, Spi-

ritual Value, İndividual, Social. 

Millî ve manevi değerleri kendilik potasında eriterek tarihinin destan-
laşan yüzü olan Türk milleti, gücünü inançlarının kaynaklık ettiği kimlik 
ve kişiliğinden alır. Türkler, tarihteki eşsiz başarılarının tamamını İstik-
lal Marşı’nın “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım” dizesinde 
olduğu gibi aidiyet duygusu, tarih ve özgürlük bilinci üzerine kurar. 
Türkler, müstakil yaşama arzusuyla ile çıktıkları yolda, mensubu olduğu 
milletin; kültür, tarih, dil, din ve ahlâk değerleriyle kol kola yürüyen ko-
lektif ruhun temsilcileridir. Hayata anlam katan ve onu yüceleştiren bir 
kaynak olarak din, Türk milletini asırlardır ayakta tutmuştur. Zira, 
“Türk tarihi, bin yıldan beri İslâmiyet’i temel değer olarak tanımıştır. Bü-
tün kültürü ondan ilham almıştır.”1 Bu açıdan, Türklüğü İslâmiyet’ten ay-
rı düşünmek yanlıştır. Millet olabilmenin şartlarından en önemlisi hiç 
şüphesiz millî bir bilince sahip olmaktır. Bu düşünce yapısı, insanları 
karşı konulmaz bağlarla birbirine bağlarken birleştirici ve koruyucu 
özelliği ile kolektif bir yaşam olanağı sunar. 

Millî bilinç, kendiliklerinin farkındalığını yitirmeden içinde bulunduğu 
toplumun değerlerini de özümseyerek/içselleştirerek ortak değerlerde 
buluşmak, birlik ve beraberlik duygusuyla yaşama katılmaktır. Milleti, 
bireylerin ve zümrelerin üstünde düşünen Âkif, millî bilinci, millî birlik 
ve beraberlik olgusu içerisinde değerlendirir. 

“Milletin maddi ve manevi değerlerinden kültür, sosyal, ekonomik ve 

bunun kıymetleri etrafında yek vücut olması, bu birliğin sağlanması 

için, iç bünyedeki çeşitli kesimler arasında müşterekler bularak, da-

yanışmanın temin edilmesi, gerektiğinde tolerans göstererek milletle 

kenetleşilmesi demek”2 

alan millî birlik, Âkif’in düşün ve sanat dünyasının ana matrisini oluştu-
rur. Millî bilinç, kendilik/benlik/öz ile ilgili bir kavram olmakla birlikte, 
toplumsal olanda birlikteliği açımlaması bakımından; toplumsal öz’e ait 
                                                           
1 Mehmet Kaplan, Büyük Türkiye Rüyası, s. 155, İstanbul, 1992. 
2 Abdurrahman Güzel, “Millî Birlik ve Mehmet Âkif Ersoy”, Türk Kültürü, Sayı: 292, s. 474, 
Ankara, 1987. 
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değerler bütününü ifade eder. Bu bilinç ile şimdiyi kuran geçmişe ait de-
ğerler, hafızalarda saklı tutularak geleceğe taşınır. 

Âkif, İslâmî düşüncenin ağırlık kazandığı şiirlerinin yanı sıra özellikle, 
ülkenin yaşadığı facialardan sonra, millî bilincin uyandırılmasına yöne-
lik çalışmalarda bulunmuş ve Türk-İslâm ülküsü etrafında şiirler yaz-
mıştır. Bu ülkünün kaynağı da şüphesiz millî birliktir, millî bilinçtir. 
Akîf’in şiirlerinde, birliktelik ruhuyla şekillenen millî bilinç, öncelikle in-
sanın, daha sonra milletin kendini tanıması, bilmesi ile ilgili olarak bir 
farkındalık sürecini ifade eder. 

Millî kimlik ve kişiliğin şekillendirdiği millî bilinç ile bireyler, başta ya-
şadıkları topluma olmak üzere vatanlarına ve devletlerine faydalı olmak 
niyet ve amacını taşırlar. Mehmet Âkif, Türk-İslâm değerlerini millî birlik 
ve beraberlik duygusuyla içselleştiren, kimliğini ve kişiliğini bu bilinç ile 
şekillendiren şairlerimizden biridir. Âkif, “memleketimizin içine düştüğü 
problemleri tahlil eden bir san’atkâardır. San’atını memleketinin ve milleti-
nin hizmetine vakfetmiştir. Ona göre millete hizmet etmeyen san’at ihanet 
içerisindedir.”3 Yaşadığı yıllar itibarıyla Osmanlının son dönemlerine 
rastlayan Âkif, ülkenin içinde bulunduğu durum karşısında oldukça 
üzülmüş ve bunu millî duyarlılığının yarattığı sanatçı kişiliği ile şiirlerine 
yansıtmıştır. Arnavut kökenli olmasına rağmen hiçbir zaman kendini 
Türklük duygusundan arındırmamış, mensubu olduğu ülkenin değerle-
rine sonuna kadar sahip çıkmasını bilmiştir. Şiirlerinde Türk kimliğini, 
İslâmî ve millî olanla açımlayan şair, ülkenin içinde bulunduğu duruma 
da bu bilinç ile yaklaşmıştır: 

“Ömer’lerin, Yavuz’ların biz vefasız evlâdı, 
 Sıyânet eylemedik yâdigâr-ı ecdâdı. 
 Ne yâr-ı candı o, lâkin biz olmadık ona yâr” 

(Berlin Hatıraları, 329). 

Türk-İslâm sentezini benimsemiş bir aydın olarak Âkif, atalarından 
miras kalan topraklara ve bugün geçmişin devamı olarak taşıdıkları kim-
liklerine yeterince sahip çıkamadıklarını dile getirerek tarihsel bir ihanet 
içerisinde olduklarını söyler. Bu ihanetin içerisinde, İslâmiyet’ten gelen 
değerlerle Türklük bilincinin yarattığı değerlerin unutulması, Hz. Ömer 
ve Yavuz Sultan Selim’e yapılan vefasızlık boyutunda değerlendirilir. 
Âkif’in, Müslümanlık ile Türklüğü aynı potada erittiği, savaşı tüm benli-
ğiyle hissederek kaleme aldığı Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri de Türk-İs-
lâm ülküsünde yazılmış bir kahramanlık destanıdır: 

“Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i 
 Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. 

                                                           
3 Yavuz Demir, “Mehmet Âkif ve Ömer Seyfettin’in Eserlerinde Bulgar Zulmü Üzerine”, Türk 
Kültürü, Sayı: 286, s. 119, Ankara, 1987. 
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 (..) 
 Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini, 
 Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn’i, 

   Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran... 
   Sen ki, İslâm’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, 
   O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın; 
   (..) 
   Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, 
   Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.” 

(Asım, 412). 

“Vatanî-Millî-İslâmî temada, bir destan”4 olan Çanakkale Şehitlerine şi-
irinde, İslâmiyet’i ve Türklüğü Haçlılara karşı korumak uğruna şehit 
olanların destanını yazar. Âkif, buradaki şehitlerimizi, millî ve manevi 
değerlerin tarihsel taşıyıcıları ve devamı olarak görür. Şaire göre vatan, 
millet ve İslâmiyet adına girilen bu ulvi mücadelede askerlerimiz, ancak 
Bedr’in arslanları ile kıyaslanabilir. Şiirde, Türk ve İslâm tarihinin şekil-
lenmesinde katkıda bulunan ve Anadolu’nun Türk-İslâm yurdu olmasın-
da emeği geçenleri de hatırlayan Âkif, Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıç 
Arslan ile “ana tarafı Türkmen, baba tarafı ise doğulu bir Türk aşireti”5 
olan Eyyubiler devletinin kurucusu Selâhaddin Eyyubi’den bahseder. Bu 
iki kahraman isimden biri, Anadolu’da diğeri Kudüs’te Haçlılara karşı 
Türklük ve Müslümanlık adına pek çok zaferler elde etmiş komutanlar-
dır. Küçük bir beylikten koca bir İmparatorluğa dönüşen Osmanlı, Âkif’e 
göre, Türk-İslâm düşüncesinin yaratımında yükselen yüce bir devlettir. 
Onun kurucuları da öz yaratımlarını Türk-İslâm felsefesinden almıştır. 
Şaire göre, şimdide yaşanan olumsuzluklar, ulvi olan bu öz’den kopuşun 
göstergesidir: 

“Nerde Ertuğrul’u koynunda büyütmüş obalar? 
   Hani Osman gibi, Orhan gibi gürbüz babalar? 
   Hani bir şanlı Süleyman Paşa? Bir kanlı selim? 
   Âh, bir Yıldırım olsun göremezsin, ne elîm!” 

(Asım, 361). 

Ülkenin içler acısı durumu karşısında yüzünü geçmişin şanlı tarih 
yazıcılarına çevirerek ülke insanını tarih bilinci ile donatmaya çalışırken, 
işgallerden kurtulmanın, ancak millî tarihten gelen güç ile sağlanabilece-
ğini düşünür. “Kendi devrinin insanından şikayetçi”6 olan Âkif’te, millî ve 
İslâmi olanı içselleştirmiş ideal bir insan algısı söz konusudur. Simgesel 
                                                           
4 Ahmet Kabaklı, Şiir İncelemeleri, s. 201, İstanbul, 1992. 
5 Abdurrahman Güzel, “a.g.m.”, s. 481, 1987. 
6 Şerif Aktaş, “Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Mehmet Âkif Ersoy”, Millî Kültür, s. 54, Anka-
ra, 1989. 
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boyutta kurgulanmış Nevruz’a adlı şiirinde, kendilik değerleri ile özünü 
koruyan, yabancılaşmamış bir ideal insan tipini tarif eder: 

“İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum Nevruz. 
    Ne büyük söyle, ne çok söyle, yiğit işte gerek. 
    Lâfı bol, karnı geniş soyları örnek alma: 
    Sözü sağlam, özü sağlam adam ol, soyuna çek.” 

(Gölgeler, “Nevruz’a”, 495). 

Şiirde ideal insanın özelliklerini sıralayan ihtiyar amca, şimdideki ta-
rihsel deneyimi ve geçmişi simgelerken Âkif’in şahsına göndermede bu-
lunur. Oğul Nevruz ise, yaşanmamışlığı ile geleceği yani deneyimsizliği 
ifade ederken yeni’ye göndermede bulunur. Deneyimlerin aktarıldığı şiir-
de, geleceği temsil edecek olana öğütler verilir. Sözü ve özü sağlamlık, 
bozulmamışlığın ifadesidir. Soy ise, bir atadan gelen kimselerin toplulu-
ğu anlamıyla ilk örneğe göndermede bulunurken arketipsel bir sembole 
dönüşür. 

Âkif’in ideal insanı, “İslâm’ın özüne bağlı, tarihî değerlere hizmetkâr, 
azimli, çalışkan, zamanın getirdiği yeniliklere açık, dünyevî, geleceği ha-
zırlamaya gayret sarf eden, kanunlara saygılı, kendi millî geçmişinden ve 
tarihî değerlerinden güç alan biri(dir.)”7 Dönemin olumsuz şartlarına rağ-
men kabuğuna çekilmiş, kendiliğine ve toplumsal olana yabancılaşmış 
insanından şikâyetçi olan Âkif, her fırsatta millî ve manevi değerlerinden 
uzaklaşmış bu insanları eleştirir. Âkif’in şiir, vaaz ve sohbetlerinde çizdi-
ği ideal insan tipini Ramazan Gülendam, “hem hareketin hâkim olduğu 
“alp” (“gâzî”) tipinin hem de manevî gücün hâkim olduğu “velî” tipinin ka-
rakteristik özelliklerini benimsediği ve şahsiyetinde barındırdığı için “alpe-
ren”8 olarak niteler. 

Milletin kendini ve kendi dışındakileri tanımasında araç olan dil, bir-
lik ve beraberliğin sağlanmasında başat değerlerden biridir. İnsan toplu-
luklarının millet boyutuyla şekillenmesini sağlar ve millî tarihten alınan 
kültürel mirasların geleceğe aktarılmasında önemli rol oynar. “20. yüzyı-
lın millî Türk Edebiyatı’nın teşekkülünden itibaren fikirleriyle olduğu ka-
dar, sahip bulunduğu dil anlayışı ile de Türkçenin zaferini ilan etmek gibi 
yüce bir hizmeti yerine getiren, müstakil sanatkârların önde gelen isimle-
rinden biri”9 olan Âkif’te Türklük, millî ve manevi değerlerin ortak adı 
olurken kullandıkları dil olan Türkçe de birleştirici ve kaynaştırıcı rolü 
ile kendilik değerlerinin taşıyıcısıdır: 
                                                           
7 Şerif Aktaş, “Mehmet Âkif ve İnsan”, Hece (Mehmet Âkif Özel Sayısı), Sayı: 133, s. 26, An-
kara, 2008. 
8 Ramazan Gülendam, “Mehmet Âkif’in İdeal İnsan Tipi”, I. Uluslararası Mehmet Âkif Sem-
pozyumu Bildirileri, C. II, s. 692, Burdur, 2009. 
9 Önder Göçkün, “Mehmet Âkif’te Türkçenin Zaferi”, Türk Kültürü, Sayı: 286, s. 106, Anka-
ra, 1987. 
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“Tasarrufatını aynen alırsak İngiliz’in 
 Fransız’ın, ne olur hâli, sonra şivemizin? 

    Lisânın olmalıdır bir vakâr-ı millîsi 
    O olmadıkça müyesser değil teâlisi.” 

(Fatih Kürsüsünde, 231). 

Âkif, toplulukları millet yapan unsurlardan özellikle ikisi üzerinde yo-
ğunlaşır. Bunlardan biri din, diğeri ise, dildir. “Din”in temsilciliğinde İslâ-
mi değerler, “dil”in temsilciliğinde de millî değerler. Türk milletini millet ya-
pan iki temel değer de İslâm ve Türkçedir. Diğer millî değerler bunlardan 
kaynaklanan alt değerlerdir. Değer üreten iki kaynak, din ve dildir.”10 Âkif 
birleştirici gücüyle dili, aynı topraklarda yaşayan insanların anlaşma 
aracı olarak görürken aynı zamanda bir kültür ve medeniyet taşıyıcısı 
olarak algılar. Bu algı ile farklı unsurları tek bir unsur etrafında birleş-
tirmek ve Türk-İslâm duygusunu aşılamak ister. 

Tarih bilincinin var ettiği millet olma vasfı ile Türkler, şanlı ve şerefli 
bir mazinin geleceğe taşınan yüzü olduklarının bilincindedir. Akîf de bu 
bilinci farklı yönleriyle şiirlerinde yansıtır: 

“Durma hürriyeti aldık diye, sen türkü çağır! 
 Zulmü alkışlıyamam, zâlimi aslâ sevemem; 
 Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem… 
 Biri ecdâdıma saldırdı mı, hattâ, boğarım…” 

(Asım, 384). 

Türk milletinin şimdisini ve geleceğini temsil eden insanlara Âkif, şiir, ma-
kale/köşe yazısı, sohbet ve vaazlarıyla; vatan, millet, dil, din, devlet ve bayrak 
sevgisini aşılamak ister. İstiklal Marşı bunlardan en gür sesli olanıdır. 

İslâm anlayışının ağırlıklı işlendiği şiirlerinin dışındaki şiirlerinde 
Âkif, İslâmi olanla millî olanı koşut yürütür: 

“Değişik sanki o arslan gibi ırkın torunu! 
 Bense İslâm’ın, o gürbüz, o civan unsurunu 
 Kocamaz derdim, asırlarca, sorulsaydı eğer, 
 Ne çabuk elden ayaktan düşecekmiş o meğer.” 

(Asım, 363). 

“Türk eriyiz, silsilemiz kahraman 
 Müslümanız; Hakka tapan Müslüman 
 Putları Allah tanıyanlar, aman, 
 Mescidimin boynuna çan asmasın. 
 Amin! desin hep birden yiğitler.” 

(“Ordunun Duası”)11 
                                                           
10 Emine Türkdoğan, “Prof. Dr. Nurullah Çetin’le Mehmet Âkif’te Kavmiyet-Milliyet Meselesi 
Üzerine (Söyleşi)”, Edebiyat Bahçesi, Sayı: 1, s. 12, Ankara, 2008. 
11 Mehmet Akîf Ersoy, Safahat, (Haz. Yüksel Kanar), s. 515, İstanbul, 1997. 
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Âkif’de kavmiyet kavramı yoktur. Daha doğrusu Âkif, 

“Türk’ü şüphesiz kaba kavmiyet anlamında anlamıyor ve ilkel bir 

mensubiyet duygusu olarak da yorumlamıyordu. Bu, onun çok bağlı 

olduğu dinine ters düşmek olurdu. Hattâ kavmiyetçiliğe -bilindiği gi-

bi- karşı idi. Ancak bu milletin bir adının olduğu bunun da ‘Türk’ ol-

duğunu şiirlerinde şuurla işlemiştir. Başta İstiklal Marşı olmak üzere 

onun şiirlerinde milliyeti ile şeref duyduğunu görüyoruz.”12 

Nitekim, İstiklâl Marşımızın bayrağa seslenen; “Kahraman ırkıma bir gül… 
Ne bu şiddet bu celâl? (…) “Ebediyen sana yok ırkıma yok, izmihlâl” (...) “Hak-
kıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl” dizelerinde Âkif, kahramanlığı ile övün-
düğü milletinin ve bağımsızlık sembolü olan bayrağının sonsuza kadar var 
olacağını, şeref duyduğu milletine olan güveninden hareketle dile getirir. 

Nurullah Çetin, kimlik ve kişilik kavramlarından yola çıkarak Meh-
met Âkif’in hayat ve sanat anlayışını değerlendirdiği söyleşisinde millet, 
milliyet ve kavmiyet kavramlarına açıklık getirir: 

“Kişiler, içinde yer aldıkları milletin ortak özellik ve değerleriyle dona-

nırlar. Bu da sosyolojik kimliktir ve bunun modern anlamdaki karşılı-

ğı, millî kişiliktir (...) Ortak bir dil, ortak bir kültür ve medeniyet, ortak 

bir din, ortak bir vatan, ortak bir tarih, ortak bir hedef etrafında birle-

şip kaynaşarak, toplumsal ve kültürel anlamda ‘Türk Milleti’ olduk 

(...) Âkif hiçbir zaman kavmiyetçi değildir. O, reel stratejik siyaset 

planında Birinci Dünya Savaşı sonlarına kadar Arap, Arnavut, Türk 

vs. Müslüman unsurların birlikteliğini savunan bir İslâm birliği millî-

yetçisi, Mütareke ve işgal döneminden sonra ise yani Arap ve Arna-

vutların ayrılıp geriye elde Anadolu’nun kalmasından sonra da yine 

güncel siyaset stratejisi gereği Türk-İslâm millîyetçisi olmuştur.”13 

Nurullah Çetin’in tespitlerinden hareketle Mehmet Âkif’in, Balkan Sa-
vaşlarına kadarki süreçte daha çok İslâm milliyetçisi kimliğiyle şiirler 
yazdığını, işgaller sonunda elde kalan son toprakları kurtarmak adına 
girişilen mücadeleye eylem ve düşünceleriyle fiilen dahil olarak Türk-İs-
lâm ülküsü taşıdığını belirtmek gerekir. Dolayısıyla Âkif, millî mücadele-
ye katkı sağlayan şiirlerini aynı vatanda ve aynı bayrak altında yaşama-
nın vermiş olduğu kolektif bir ruhla şekillendirdiğini; dilde, kültürde, 
inançta ve tarihte birlik düşüncesinin bu dönem şiirlerinin ana matrisi 
olduğunu belirtebiliriz. 

İslâm inancı çizgisinden sapmadan Türklük bilincini ruhunun derinlik-
lerinde hisseden Âkif, Türk milletinin mensubu olmaktan gurur duyar. 
Âkif, “Türk milletinin meselelerini dün, bugün ve yarın üçlemesinde ele al-
mış; İslâm’ın ve Türklüğün meselelerini dar kalıplara sokmadan, Türk-İslâm 
                                                           
12 Abdurrahman Güzel, “a.g.m.”, s. 482, 1987. 
13 Emine Türkdoğan, a.g.y., s. 9-10, Ankara, 2008. 
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genelinde bir değerlendirmeye tabi tutmuştur.”14 Toplumun bir parçası ola-
rak Âkif, çöküş dönemine ait bütün ızdırapları tüm benliğiyle içinde his-
setmiş ve bunu şiirlerinde en açık şekliyle dile getirmiş bir dava şairidir. 
Bülbül (Gölgeler, 455) manzumesinde Türk milleti adına öz eleştiri de bulu-
nan şair; “Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem!” diyerek 
vatanın içinde bulunduğu durum karşısındaki üzüntüsünü dile getirir. 

Âkif, birlikte var olmanın bilinci ile bireysellikten sıyrılıp toplumun 
dertlerini kendi derdiymiş gibi kabullenir ve olanı ortaya koyarken olma-
sı gerekeni de açık yüreklilikle dile getirir: 

“Sahipsiz olan memleketin batması haktır; 
 Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. 
 Feryadı bırak kendine gel, çünkü zaman dar…” 

(Hakkın Sesleri, 208). 

“Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık, 
 Silkin de muhîtindeki zulmetleri yak, yık! 
 Bir baksana: Gökler uyanık, yer uyanıktır; 
 Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır!” 

(Hakkın Sesleri, 212). 

“Karşında ziya yoksa sağından, ya solundan, 
 Tek bir ışık olsun buluver… Kalma yolundan. 
 Âlemde ziya kalmasa, halk etmelisin, halk! 
 Ey elleri böğründe yatan, şaşkın adam kalk!” 

(Hakkın Sesleri, 212). 

Âkif’e göre vatanın kurtuluşu, feryat figan ederek değil, dar zamanda 
birlik ve beraberlik ruhuyla eyleme geçerek sağlanabilir. Bu açıdan aidi-
yet duygusu ile eyleme dönük bir millî mücadele, ancak uyanık bilinçler 
tarafından gerçekleştirilebilir düşüncesine sahiptir. Mehmet Âkif’in top-
lumcu yönü oldukça fazladır. Orhan Okay, onun bu yönünü ifade eder-
ken; Gölgeler’deki dini mistisizmi bir tarafa bırakarak, hemen bütün Sa-
fahat’ın karakteristik tezahürü olan bu duyguya veya davranış tarzına 
cemiyet mistisizmi olarak yaklaşır ve Âkif’in şairliğindeki cemiyet misti-
sizmine vurgu yapar.15 

Osmanlı’nın güçsüz olduğu son dönemlerinde Balkan ülkeleri, onun 
bu güçsüzlüğünden yararlanarak ayrılmak için başkaldırır. Âkif, bu du-
ruma sert ve keskin tavırlarla bilinçli bir Türk-İslâm aydını olarak tepki 
gösterir. Evladı olarak gördüğü Türk askerinin Balkan Savaşlarına katıl-
mak için yola çıkması üzerine onlara hediye olarak yazdığı Cenk Şarkı-
sı16 adlı şiiri bu tepkinin bir örneğidir: 
                                                           
14 Abdurrahman Güzel, “a.g.m.”, s. 474, 1987. 
15 Orhan Okay, Mehmet Âkif, Bir Karakter Heykelinin Anatomisi, s. 44, Ankara, 1989. 
16 Mehmet Akîf Ersoy, Safahat, (Haz. Yüksel Kanar), s. 517, İstanbul, 1997. 
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“Yükselerek bir kuş gibi Balkanlara 
 Öyle satır at ki, kuduz Bulgar’a 
 Bir daha Osmanlı’ya güç sırıta! 
 Git de gel evlâdım, uğurlar ola.” 

Şiirde, Bulgarlara karşı olan kinini dile getiren şair, onları saldırgan, 
salyaları akan, başıboş bir kuduz olarak nitelemiş, evlatlarına ise, onlara 
öyle bir ceza vermelisiniz ki bir daha böyle bir küstahlık yapamasınlar 
diyerek, bu kutsal yolculukta başarılar dilemiştir. “Yakın devir tarihi için-
de bizzat yaşadığı Balkan harbi faciaları sonunda, târih, namus, mâbed, 
millî mefâhir gibi Türk milletinin inandığı hangi değerler varsa hepsini or-
taya koyarak, milletin yeniden şahlanması için teşvik ve harekete geçirme 
vesileleri aramıştır.”17 Bulgarlar gibi diğer Balkan ülkeleri de benzer şe-
kilde Osmanlı’ya karşı cephe almışken Âkif; 

“Gümülcine’yle havâlisidir ki, bir canavar 
 Bu mel’anetleri yapmaz -meğer ki Bulgarlar!-” 

(Fatih Kürsüsünde, 278). 

“Şişip şişip gidiyorsun, değil mi ey Vardar? 
 Ya boğduğun kadının, erkeğin hesâbı mı var?” 

(Fatih Kürsüsünde, 281). 

diyerek Balkan ülkelerinin Müslüman Türk’e karşı insanî olmayan ey-
lemlerini şiddetle eleştirmiştir. 

Binlerce yıllık geçmişiyle dünyaya, inançları dizgesinde adaleti ve 
hoşgörüsü ile hükmeden kahraman Türk Milleti, ihtişamlı günlerinden 
uzaklaşmış, XX. yüzyılın başlarından itibaren farklı unsurların yarattığı 
olumsuzluklarla birlikte kırılma noktasına gelmiştir. “İslâmiyet’e ve İslâ-
miyet’in bayraktarlığını yapmış olan Türk Milleti’ne karşı, bütün kin ve hu-
sumetini gösteren -sözde medeni- batılı güçler, geçmişin intikamını alırca-
sına Türk Milleti’nin üzerine çullanmış(tır).”18 Kudretli bir imparatorluk 
hızla çökmekte, dağılmakta ve perişan bir halde yabancı devletlerin esa-
reti altına girmeye başlamıştır. “Nasıldın ey koca millet? Ne oldu âkîbetin” 
(Fatih Kürsüsünde, 249-250) diyen Âkif, Osmanlı’nın ihtişamlı günleri 
ile şimdiki içler acısı durumu arasındaki farkı dile getirirken; 

“Donanma, ordu, yürürken muzafferen ileri 
 Üzengi öpmeğe hasretti Garbin elçileri! 
 O ihtişamı elinden niçin bıraktın da, 
 Bugün yatıp duruyorsun ayaklar altında? 
“Kadermiş” Öyle mi? Hâşâ, bu söz değil doğru: 

                                                           
17 Orhan Okay, a.g.e., s. 103. 
18 Abdurrahman Güzel, “İstiklal Savaşı’nda Mehmed Âkif”, Türk Kültürü (Mehmet Âkif Ersoy 
Özel Sayısı), Sayı: 284, s. 741, Ankara, 1986. 
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 Belânı istedin, Allah da verdi… Doğrusu bu.” 
(Fatih Kürsüsünde, 252). 

diyerek çöküşün sebebini, milleti millet yapan unsurların yitirilmesinde, 
yani toplumun kendisinde arar. Onun tespiti ile Batılı, Türk ordusunun 
zaferden zafere koşması karşısında üzengi öpmekten yorulmuş iken şim-
diki bu teslimiyetçiliğin anlamı nedir? Niçin dün üzengi öptüren sen, bu-
gün yüzyıllar boyu süregelen özgürlüğünü onların ayakları altına atıyor-
sun? Bütün bu sorulara aldığı cevap hayret vericidir: Kadermiş söyle-
mindeki -miş eki, alınan cevap karşısındaki kızgınlığın bir ifadesi olarak 
İslâm’ın yanlış anlaşılmasından kaynaklanan cahilliğin ve boyun eğişin 
dile getirilişidir. Kadermiş sözcüğünden sonraki Öyle mi? sorusu da, “bi-
linçsizliğin bu kadar da olmaz ki” ifadesindeki şaşkınlıkla eşdeğerdir. İs-
lâmiyet dinini yanlış algılayıp uygulamanın ve eylemsizlikle açımlamanın 
karşısında, aklı ve eylemleri ile İslâm’ı içselleştirmiş biri olarak Âkif, Hâ-
şâ diyerek, bu yanlış inanışı net bir şekilde reddeder. İnançlı bir aydının, 
dinin yanlış algılanışı karşısında verdiği tepki, bu günaha iştirak etme-
yeceğinin ifadesidir. Dini olanın istenildiği gibi algılanması, Âkif’in farklı 
pek çok dizelerinde eleştirel boyutta dile getirdiği bir gerçekliktir. Bura-
daki dizede, sorumluluktan kaçan insanların kaçış sebeplerini kadermiş 
şeklinde nitelemesi, Âkif’in İslâmiyet algısına tümüyle terstir. Ona göre 
insan, aklı ve eylemleriyle vardır, azimlidir ve bu akıl, eylem ve azmiyle 
İslâmiyet’i yaşayandır. Olumsuzluklar karşısında millet olma bilincinin 
vermiş olduğu sorumluluktan kaçarak “kader”e sığınmak şaire göre Al-
lah’tan bela istemektir. Zira Allah da bu düşünceye sahip olanları ülke-
nin içinde bulunduğu olumsuzluklarla cezalandırmıştır. Âkif, ülkenin 
içinde bulunduğu durumu, bu tip millî manevi değerlerden yoksun in-
sanların varlığına bağlarken; 

“Viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm 
 Gördüm hazanında bu cennet yurdu, 
 Gül devrinde gelsem bülbül olurdum 
 Yarab beni daha evvel getireydin nolurdu.”19 

diyerek geçmişe, geçmişin ihtişamlı günlerine özlem duyar. Şimdi’nin, 
kaygılı, üzüntülü ve endişeli ruh durumunun yarattığı; “Yarab beni daha 
evvel getireydin nolurdu” dizesindeki sitemli söylem, geçmişe duyulan öz-
lemin bir sonucudur. Millî bilinç ile olgunlaşmış bir kişilik olarak Âkif, 
güven yitimine uğramış, insanların kayıtsızlığı karşısında çaresiz kalmış 
ve bütün bu yaşananları içine sindirememiştir. Yoksa o, inançları gereği 
Allah’a sitem eden, başkaldıran değil, her zaman bir çıkış yolu olacağı 
ümidini taşıyan biridir. Âkif, “yaşanan olumsuzlukların sebebini kendi 
içimizde aramamız gerektiğini dile getirirken”, “Bu kanlı felaketler, hiç 
                                                           
19 Mehmet Akîf Ersoy, Safahat, (Haz. M. Ertuğrul Düzdağ), s. 500, İstanbul, 1997. 
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kimsenin değil, kendi yüzümüzden(dir)”20 diyerek asıl gerçeği ortaya koy-
muştur. 

Namık Kemal gibi doğru bildiklerini korkusuzca ve gür bir sele dile 
getiren Âkif, söyledikleri ile yaşadıkları arasında çelişki olmayan ender 
şairlerimizdendir. Sosyal yaşam gerçeklerinin değişmesi ile birlikte şiirle-
rindeki muhteva ve üslup da buna bağlı olarak değişimler başlar. Bu dö-
nemde; 

“Korkma! 
 Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. (668) 
 (..) 
 Yakında kurtulacaktır bu cebhe… 
- Kurtulacak?... 
 Demek yıkılmıyacak kıble-gâh-ı âmâlim… 
 Demek ki ölmüyoruz… 
 Haydi arkadaş gidelim!” 

(Berlin Hatıraları, 329-330). 

diyecek kadar cesur, kendine ve milletine güvenen ümitvâr bir üslup ile 
karşımıza çıkarken kimi zaman da aynı üslupla hayal kırıklıklarını dile 
getirir. Âkif, “Şark” serlevhalı manzumesinde, bütün Müslüman ve Türk-
lük aleminin içler acısı durumunu: tembellik, idraksizlik, pislik, perişanlık 
vs. zaaflarını uzun uzun anlatır.”21 Bir milletin uyuması karşısında yaşa-
dığı hüsran ve sindirememişlik ile eli kolu bağlı durmanın bir anlam ifa-
de etmeyeceğini düşünerek Millî Mücadele saflarında yer almak için 
Anadolu’ya gitmeye karar verir. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 
Eskişehir, Burdur, Sandıklı, Dinar, Kastamonu, Antalya ve Konya’da va-
azlar vermek üzere yola koyulur. Amacı, milletin uyuyan bilincini uyan-
dırmak ve onların kim olduklarını, nereden, nasıl, hangi şartlar altında 
bugüne gelip geleceğe nasıl devredeceklerine dair çağrıda bulunmaktır: 
“Âlemde ziyâ kalmasa, halk etmelisin, halk! / Ey elleri böğründe yatan, 
şaşkın adam kalk!” (Hakkın Sesleri, 207) çağrısı ile Türk-İslâm birliğinin 
kısılan sesini olması gereken düzeye çıkarmak ister. Safahat’ın beşinci 
kitabı Hâtıralar’daki Uyan (s. 290) şiiri, Türk-İslâm ülküsünü canlandır-
maya, uyuyan bilinçleri uyandırmaya yönelik en güzel şiirlerinden biri-
dir: 

“Bunca zamandır uyudun, kanmadın; 
 Çekmediğin kalmadı, uslanmadın. 
 Çiğnediler, yurdunu baştan başa, 
 Sen yine bir kerre kımıldamadın!” 

                                                           
20 Eşref Edip, Mehmet Âkif Hayatı ve Eserleri, Yetmiş Muharririn Yazıları, s. 102, İstanbul, 
2010. 
21 Abdurrahman Güzel, “a.g.m.”, s. 742, 1986. 
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Şiirde, Türklerin de içinde bulunduğu İslâm/Doğu dünyasını miskin-
likle suçlayan şair, bugüne kadar Batı’dan çekmediği kalmamasına rağ-
men hala sessiz kalınmasına bir anlam veremez. 

İnandıklarını yaşayan, yaşadıklarını sanatıyla birleştiren Âkif, döne-
mine göre farklı ve bağımsız bir aydın/şairdir. İşgaller döneminde kurtu-
luşu, Batı’ya bağlanmakta arayan, millî bilinç yoksunu kimi duyarsız ay-
dınlar ile onlara inanan duyarsız halka rağmen o, manda ve himayeye 
oldukça sert bir dille karşı çıkar. Kastamonu Nasrullah Camii vaazı da 
bu konuyla ilgili kaygılarını, Anadolu halkı ile paylaşmak ihtiyacından 
doğmuştur: 

“Düşmandan asla dost olmaz, düşman hiçbir zaman ‘mahrem-i es-

râr’ kabul edilemez. Türk milleti arasında öteden beri yaygın olan ‘İn-

giliz adaleti’, ‘Fransız hamiyeti’, ‘Alman dehası’, ‘İtalyan terakkiyatı’ 

gibi sloganlar itibar edilmemesi gereken, gerçek dışı sözlerdir. Meh-

met Âkif’e göre: ‘Avrupalıların ilimleri, irfanları, medeniyetleri, sana-

yideki terakkileri inkâr olunur şey değildir. Ancak insaniyetlerini, in-

sanlara karşı olan muamelelerini kendilerinin maddiyattaki terakki-

leriyle ölçmek kat’iyyen doğru değildir.”22 

Anadolu insanını millî mücadeleye çağırmak, uyuyan bilinçleri uyan-
dırmak için çıktığı yolculuklardaki vaazlarının temel konusu; genel anla-
mıyla, Türk-İslam ülküsünü canlandırmak, vatanı düşman işgalinden 
kurtarmanın çarelerini bulmak ve Anadolu’nun millî mücadele ruhuna 
katkı da bulunmaktır: 

“Memleketin bu hale düşmesinin sebebini Mehmet Âkif altı unsurun 

kaybedilmesine bağlar: vakar, hayâ, mukaddesât, Hudâ, hâtırât, 

an’ane. Bu çok önemli millî ve manevi unsurlar birer birer kaybedildi-

ği için millet bugünkü haline düşmüştür. Bu tespit de bize gösteriyor 

ki, Âkif, millî ve manevi değerlere yürekten bağlı bir insandır. Bir 

memleketin geleceği de bu moral değerlerin muhafazasına bağlıdır. 

Geçmişte milletimizi kuran bu unsurlar yaşatıldığı için bir tohum bü-

yüyüp koca bir imparatorluk halini almıştır.”23 

Akîf, asırlar boyu özgürlük içerisinde geleceğe taşınan bir milletin iç-
ler acısı durumunu, sohbet, vaaz ve şiirlerinde sık sık dile getirmiştir. 
Özellikle; 

“Sorarım kendime: Gurbette mi, hayrette miyim? 
 Yoklarım taşları, toprakları: İzler kan izi; 
 Yurdumun kan kusuyor mosmor uzanmış denizi! 
 Tüter üç baca kalmış… O da seyrek seyrek… 

                                                           
22 Mustafa Eski, Millî Mücadelede Mehmet Âkif Kastamonu’da, s. 27, Ankara, 1983. 
23 Yavuz Demir, “a.g.m.”, 119. 
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 Âşinâ bir yuva olsun seçebilsem, diyerek… 
 Bakınırken duyarım gözlerimin yandığını” 
 (…) 
“Yurdu baştanbaşa vîrâneye dönmüş Türk’ün; 
 Dünkü şen, şâtır ocaklar yatıyor yerde bugün.” 

(Asım, 361). 

dizelerinde olduğu gibi vatanın bugünkü durumu karşısında üzüntüsü-
nü dile getiren şair, gördüklerine inanamaz ve içinde bulunduğu psikolo-
jik durumu anlamlandırmak için kendi kendine gurbette miyim yoksa 
hayrette miyim? şeklinde sorular sorar. Onda gurbet ya da hayret algısı 
yaratan bu ruh hali, somut gerçekliklere karşı verilen anlık bir tepkidir. 
Gördüklerine inanamayan şair, hayatın nesnel gerçekliğini taş ve toprak 
imgeleriyle algılamaya çalışır ve böylelikle gerçekler karşısındaki konu-
munu belirler. Sonuçta, yaşamdaki tüm gerçeklikler (taş-toprak ve de-
niz) kan izi ile şekillenmiştir. Tanıdık bir yuva bulmak umuduyla etrafı-
na bakınır, üzülür, gözleri dolar. Bugün baştanbaşa harabeye dönmüş 
bir Türk yurdu ile karşı karşıyadır. Dünün ihtişamında mutlu, neşeli bir 
şekilde tüten ocakları artık sönmüştür. 

Birlik ve beraberlik çağrısının özgürlük düşüncesiyle birleşerek millî 
bilinci öncelediği vaazlarıyla yetinmeyip bunu şiirlerinde de dile getiren 
Âkif, İstiklal Marşı’nın; “Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım / 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım” dizelerinde, geçmişten şim-
diye, şimdiden geleceğe taşınan birlik, dirlik ve beraberlik düşüncesine 
özgürlük bilincinin kaynaklık ettiğini söyler. “Ben” zamiri ile Türk mille-
tinin düşüncelerine tercüman olmuş, millî bilince sahip bir aydının ken-
dilik tanımlaması yapılır. Ben’in içinde taşıdığı bireysel kendilik bilinci 
aynı zamanda toplumsal kendiliğin de taşıyıcısı durumundadır. Çünkü 
Âkif, hiçbir zaman kendini toplumdan soyutlamamış, hatta yaşantısı ile 
bile her zaman toplumun bir parçası olduğunu kanıtlamıştır. Ezelden 
beri hür yaşayan bu millet/benlik, şimdi ve gelecekte de hür yaşayacağı-
nın güveni ile donanmıştır. Zira şaşırtıcı olan, hangi çılgının bana/Türk 
milletine, zincir vurabileceğidir. Safahat’ın altıncı kitabı olan Asım’da da 
özgürlük bilincini, “Doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle” (s. 384) dize-
siyle ifade eden şair, bu konuda kendisine olduğu kadar milletine de aşı-
rı derecede güven duyduğunu gösterir. 

Bursa ile ilgili kötü haberlerin gelmesi ile birlikte yazdığı “Bülbül” şii-
ri, “lirizmle yoğrulmuş vatan sevgisi, felaketlerden duyulan derin hüzün 
maziyi hatırlamanın verdiği özlem ve haklı isyanın şaheser bir numûnesi-
dir.”24 Bülbül imgesiyle büyük bir imparatorluğu/devleti ve bu impara-
torluğu vareden unsurları işaret eden şair, İstiklal Marşı’ndaki güvenini 
                                                           
24 Abdülkadir Karahan, “Mehmet Âkif Ersoy’un Temel Görüş ve Düşünceleri”, Türk Kültürü 
(Mehmet Âkif Ersoy Sayısı), Sayı: 284, s. 738, Ankara, 1986. 
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burada da sergileyerek: “Bütün yurtla hep çiğnense, çiğnenmez senin yur-
dun. / (...) Hayatın dünyada en yüksek idealdir hürriyet âşıklarına” (Göl-
geler, 455) şeklindeki dizeleriyle bülbüle seslenir. Bu iki dizede özneyi 
geri çekerek kendilik nesnesi olan devleti/vatanı ön plana çıkaran şair, 
içinde bulunulan durumun suçunu bülbülde değil, öznede aramak ge-
rektiğinin farkındalığını taşır. 

“Âkif’in felsefesinde bedbinlik ve ümitsizliğin yeri yoktur. Üstât, en 

kötü şartlar karşısında dahi mücadele azmi ile dolu ve çalışma ateşi 

ile yanmaktadır. Âkif’in gönlünde vatan, millet ve devlet, uğrunda 

her şeyin seve seve fedâ edileceği kutsal varlıklardır. İnsan, hayatta 

ancak bu üç kutsal değere sahip ise mutlu olabilir. İşte bu görüş ve 

inanışı ile o, tarihi Türk geleneğine uygun devlet anlayışını yirminci 

asırda en çarpıcı üslup içinde ifade etmiştir.”25 

Âkif’te millî bilinci şekillendiren öğelerden biri de birey-devlet ilişkisi-
dir. Millî bilince sahip bireylerin, devletlerinin de geleceğini düşünmek 
zorunda olduğunu, devletin kalkınması için neler yapabileceğini düşü-
nen her bireyin millî bir bilinç taşıdığını söyler. Mehmet Kaplan devleti, 
hürriyet, istiklâl ve hâkimiyet olarak tanımlarken, bunları Türk milleti-
nin en üstün bildiği değerler olarak ifade eder.26 Âkif’e göre, şahsi çıkar-
ların peşinde koşup devletini düşünmeyenler, millî ve manevi ruhun ya-
rattığı bilinçten yoksun kalarak sosyal varlığını koruyamaz. Çünkü aynı 
zamanda devlet, sosyal varlığın koruyucu imgesidir de. “Kendi ahlâkıyle 
bir millet ölür, yâhud yaşar” (Hatıralar, 299) diyen Âkif, milleti oluşturan 
insani öze ait değerleri dile getirirken bu değerlere; 

“Olur cem’iyyet efrâdınca şahsi menfa’at “ma’bûd!” 
Sorarsan kimse bilmez var mı “hak” nâmında bir mevcûd. 

O, doymak bilmeyen ma’bûda kurbandır hayâ hissi, 
Hamiyet, âdemiyet hissi, ulvî hislerin hepsi! 
Bu hissizlikle cem’iyyet yaşar derlerse pek yanlış: 
Bir ümmet göster, ölmüş ma’neviyyâtıyle, sağ kalmış?” 

(Hatıralar, “UYAN”, 293). 

dizelerinde olduğu gibi Türk-İslâm ülküsü penceresinden bakar. Şiirde, 
şahsi çıkarların tanrılaştırıldığı yabancılaşmış bir toplumda; hamiyet/ 
millî onur/haysiyet, âdemiyet/insanlık duygusu gibi yüce duyguların hiç 
biri olmaz, yaklaşımı vardır. Aynı zamanda şair, tüm insanlığın evrensel 
anlamdaki insani öz’ünü açımlar gibidir. Şahsi çıkarların millet olma bi-
lincini ve insani özü tehdit eden tek şey olduğunu; “Menfa’attir seni teh-
                                                           
25 Necmettin Hacıeminoğlu, “Âkif’te Devlet Fikri ve Millî Tarih Şuuru”, Türk Edebiyatı (Meh-
met Âkif Anıt Sayısı), Sayı: 158, s. 13, İstanbul, 1986. 
26 Mehmet Kaplan, a.g.e., s. 68. 
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dîd edecek tek mevcûd, / Çünkü çıksan da nebîyim diye, hasmın ma’bûd!” 
(Asım, 406) dizelerinde de görmek mümkündür. 

Türk düşünce yapısında “devlet olmadan millet olmaz.” Orhun Abide-
leri’nde de ifadesini bulan bu olgu, devlet-millet ilişkisindeki bir düşünce 
yapısının devamı niteliğindedir. Âkif, Kocakarı ile Ömer (s. 98) ile Köse 
İmam (s. 126) manzumelerinde birey-devlet ilişkisini ve bireyin devlete 
bakış açısını açık bir şekilde dile getirir. Bu manzumelerde, devletin aslî 
görevinin ne olduğu, geçmişte nasıl olduğu gibi bilgiler manzum bir dil 
ile ifade edilirken şair, çağrıldığı bir köy düğününde görüp algıladıkları 
üzerinden şimdi ile geçmiş arasında karşılaştırma yapar. 

Türklerde toprak kültü yüzlerce yıllık bir geçmişin izlerini taşır. Tarih 
sahnesine çıkışlarıyla birlikte toprağa olan bağlılıkları sayesinde varlıkla-
rını sürdürmüş ve geleceğe taşınmışlardır. Toprağı vatanlaştıran bir an-
layışın temsilcileri olarak, vatan sevgisiyle, toprak sevgisini eşdeğer algı-
lamışlardır. Çünkü toprak/vatan, ecdat yadigârıdır ve canlarından daha 
kıymetlidir. Türkler için vatanlaştırdıkları toprağa olan bağlılık ve sevgi, 
kültürel inançlarının da bir gereğidir. Âkif de bu geleneğin bir temsilcisi 
olarak toprağa/vatana bağlılığını her defasında dile getirmiştir. İmpara-
torluğun, “XX. yüzyıl başlarında arz ettiği gönüller acısı manzaralar Âkif’-
teki yeşermeğe, filizlenmeğe, başak vermeye elverişli yurt sevgisini sula-
mış, nurlandırmıştır.”27 

Âkif, millî bilincin geliştirilmesi bağlamında eğitimin de önemine dik-
kat çeker. Eğitimin gerekliliğinden bahsederken onun, cehaleti yenmek 
için millî bilincin bir ifadesi olarak algılanmasını ister: “Felâketin başı, 
hiç şüphe yok, cehaletimiz; / Bu derde çâre bulunmaz -ne olsa- mektep-
siz” (Fatih Kürsüsünde, 266). Eğitim sayesinde din ve millet ile ilgili tüm 
gerçekler fark edilecek ve bu iki ulvi değer yanlış yorumlanmaktan kur-
tarılabilecektir. “Âkif, asla içe dönük, pasif, eski tipte bir Müslüman değil-
dir. Bilâkis o, bütün dikkatiyle dış âleme bakan, iyi, kötü her şeyi gören, 
insana, hayata, kâinata, akla ve medeniyete inanan bir tiptir. “Safahat” 
bize hakikî İslâmiyet’i öğreten, diriltici fikirlerle doludur.”28 Âkif’e göre eği-
tim, millî birliğin korunup yaşatılmasında en büyük görevi üstlenir. Hiç-
bir zaman şahsi ihtiraslarının peşinde olmayıp devletinin ve milletinin 
kalkınması için sürekli yol gösterici olan bu büyük mütefekkir, eğitim 
açısından da ‘olan’ ile ‘olması gereken’ arasındaki farkı, deneyimlerinin 
ışığında ortaya koyar: 

“Bize lâzım iki şey var. Biri mektep, bir yol 
 Niye Türk’ün canı yangın niye millet geridir; 
 Anladık biz bunu, az çok, senelerden beridir.” 

(Asım, 380). 
                                                           
27 Abdülkadir Karahan, “a.g.m.”, s. 730. 
28 Mehmet Kaplan, a.g.e., s. 162. 
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Eğitim, öğrenmek ile birlikte düşünülmesi gereken bir kavramdır. Öğ-
renmek ise, bilmek kavramıyla ilişkilidir. Kendini, çevreyi, dünyayı bil-
mek ve tanımak, bunları anlamlandırmak tamamıyla eğitimsel bir süreci 
açımlar. XX. yüzyıla gelindiği süreçte Batı, müspet ilimlerle teknolojik 
anlamda ileri seviyelere gelmişken eğitim sistemimizin temelini oluştu-
ran medreselerin müspet ilimler karşısında yetersiz kaldığı gerçeği 
Âkif’in şiirlerine konu olur. Ülkenin ve milletin kalkınması için verilen 
eğitimin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini savunur: 

“Yirminci asır, fenlere zihniyetler 
 Verebilmekle tebellür ve tefâhürler eder. 
 Vakıâ hâlet-i rûhiyyesi var akvâmın; 
 Bu prensiple, fakat ma’şeri pek i’zâmın, 
 Belki ferdiyeti sarsar biraz aksü’l-ameli… 
 Sâde şe’niyyet-i a’sârı durup dinlemeli. 
 İctihâdî galeyanlar da mühimdir ya, asıl, 
 İktisâdî cereyanlardır olan müstahsil. 
 Bunu te’min edemezlerse nihâyet hocalar, 
 İskolâstikle sanâyi’ yola gelmez, bocalar. 
 İlk adımdır atacaktır bunu elbette ilim; 
 Parprensip, gelin, ıslâh-ı medâris diyelim…” 

(Asım, 375) 

Milletler eğitimleri sayesinde diğer milletlerin önüne geçerek dünyada 
söz sahibi olur bilinci, Âkif’in vurgulamak istediği başat değerlerden biri-
dir. Âkif’e göre, “Türklerin ve bütünü ile İslâm dünyasının kurtuluşu, Ja-
ponlar gibi kendi millî şahsiyetlerini koruyarak, Batı’nın ilminin fenninin 
kısaca teknik ve medeniyetin bizim için elzem olanlarını almakla mümkün-
dür.”29 Şair, eğitimi bir bütün halinde düşünür, ona göre; öğrenci, hoca/ 
öğretmen/aydın, toplum ve fert bu bütünün birer parçasıdır. Homojen 
olarak bu parçalar birleşmeli ve yüzyılın gerçeklerine ayak uydurulmalı-
dır fikrini savunur. Eğitim ile oluşturulacak millî yapı, sosyo-ekonomik 
olanı da şekillendirecektir anlayışıyla Âkif, 

“Döneminin ‘tekniğini alalım kültürünü almayalım’ formülünün biraz-

cık dışındadır. Millî şairimiz, bakkal hesabı mesabesinde ‘Neyi ala-

lım?’ cenderesine asla sıkışmaz, daima ‘Kim olarak almalıyız?’ nok-

tasındadır; alacağımız şeyi ‘kim olduğumuz’ belirlemelidir. Her millet 

kendi yolunu, kendi tarih ve kültür akışı içinde tayin etmelidir”30 

der. Batı’nın teknolojik gelişimi karşısında geri kalmışlığı, eğitimsizliğe 
bağlayan Âkif, Batı’dan alınması ya da alınmaması gereken unsurları da; 
                                                           
29 Kazım Yetiş, “Mehmet Âkif’te Batı ve Batı Medeniyeti Meselesi”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, Sayı: 48, s. 234-235, İstanbul, 1987. 
30 Berat Demirci, “Ontolojisiz Millîyetçilik ve Mehmet Âkif”, Türk Edebiyatı, Sayı: 399, s. 27, 
İstanbul, 2007. 
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“Mütefekkirlerimiz anlamıyorlar sanırım, / Ki çemenzâr-ı terekkide atılmış 
her adım, / Değişir büsbütün, akvâma, cemââte gör; / Başka bir kavmin 
izinden yürümek, çok kere, / Âdeta mühlik olur; sonra ne var, her millet, / 
Gözetir seyr-i tekâmülde birer ayrı cihet.” (Süleymaniye Kürsüsünde, 190) 
şeklinde Türk-İslâm bağdaşıklığında ifade eder. 

Sonuç 

Mehmet Âkif, gerek yaşam tarzı gerekse sanatında yer verdiği düşün-
celeriyle kendini milletine adamış bir dava adamıdır. Devrinin genel ge-
çer akımlarına dahil olmayarak kendine özgü üslup ve bakış açısıyla 
eserler vermiş ve yaşadığı dönemin siyasi ve sosyal şartlarında bireysel 
olandan ziyade toplumsal olana katkıda bulunmayı kendine görev say-
mıştır. 

Yaşadığı dönem itibarıyla Osmanlı’nın çöküş/dağılışına şahit olan 
Âkif, olan ile olması gereken arasındaki keskin zıtlığı gür sesiyle ifade et-
meye gayret göstermiştir. Onun en büyük özelliği şüphesiz İstiklal Marşı 
gibi olağanüstü bir yapıtı Türk toplumuna armağan etmesidir. Millî mü-
cadele yıllarından önce daha çok İslâmi çizgide eserler veren Âkif, daha 
sonra şartların getirdiği olumsuzluklara kayıtsız kalmayarak millî ve ma-
nevi değerleri Türk-İslâm ülküsü etrafında işlemiştir. Arnavut kökenli ol-
masına rağmen ırk ve kavim gibi dar kalıpları, inançları gereği reddetmiş 
ve Türklüğü ve Türk olmayı İslâmiyet’ten ayırmadan, bir bütün halinde 
özümsemiştir. Mehmet Âkif’in millî bilinç algısı, millî birlik ve beraberlik-
ten feyzalan, tarih, din, dil, devlet/vatan ve bayrak gibi kimlik değerleri-
nin tümünü kapsar niteliktedir. 
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19. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ’NDE 
ŞAİR BİR VALİ ŞAİR BİR MEMUR VE ÖNEMLİ 

BİR ESER: 
RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 

Yrd. Doç. Dr. Niyazi ADIGÜZEL* 

Öz 

Altı asır boyunca üç kıtada hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti’nde, 

ilme, âlime, sanata ve sanatçıya büyük değer verilmiş, bunun yanında 

başta padişahlar olmak üzere devlet yönetiminde söz sahibi olanlar hem 

şiir yazmışlar, hem de şairleri gözetip kollamışlar ve böylece önemli eser-

lerin meydana gelmesine zemin hazırlamışlardır. Bu eserlerden biri de 

1322/1905 yılında tamamlanan Riyâz-ı Belde-i Edirne’dir. Bu yazıda, bi-

ri amir, diğeri memur konumundaki iki şairden ve aralarındaki ilişki sa-

yesinde ortaya çıkan önemli bir eserden bahsedilecektir. Amir konumun-

da; Osmanlı İmparatorluğu’nun son devresinde Edirne valisi olan Ahmet 

İzzet Paşa, memur konumunda ise Edirne’de arazi yazım memuru olan 

Ahmet Bâdî Efendi olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Şair, Edirne, Ahmet Bâdî, Şiir, Ahmet İzzet. 

Abstract 

A Poet Governor A Poet Officer In Ottoman Empire of 19th 

Century and an Important Work: Riyâz-ı Belde-i Edirne 

In Ottoman Empire which had ruled on three continents for six centuri-

es, science, scholars, art and artists were given care and besides this, no-

tably rulers and the ones who had a voice in the government both wrote po-

ems and protected the poets. As a result, they established a ground for im-

portant works to show up. One of these works is Riyaz-ı Belde-i Edirne 
                                                           
* Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi. 
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which was completed in 1322/1905. In this writing, two poets as a super-

visor and an officer and an important work occurred from the relationship 

between them are mentioned. Ahmet İzzet Pasha who became the last go-

vernor of Edirne in the last period of Ottoman Empire is in the position of 

supervisor and Ahmet Badi Pasha who was the land recorder is the officer. 

Key words: Poet, Edirne, Ahmet Badi, Poem, Ahmet İzzet. 

Giriş 

Kaynaklarda devletin ilk kurucusu olan Osman Gazi’den itibaren Sul-
tan Mehmed Reşad’a kadar birçok Osmanlı sultanının şiirlerine rastla-
maktayız.1 Başta Fatih Sultan Mehmet (Avnî) olmak üzere, II. Bayezid 
(Adlî), Yavuz Sultan Selim (Selîmî), Kanuni Sultan Süleyman (Muhibbî), 
III. Murad (Murâdî) ve II. Osman (Fârisî) gibi divan sahibi padişahlar, za-
manlarındaki birçok şairle boy ölçüşecek tarzda şiirler kaleme almışlar-
dır. Kanuni ve III. Murad sayı bakımından klasik şiirimizin en hacimli di-
vanlarını meydana getirirken; hem Türkçe hem de Farsça şiirler yazan ay-
nı zamanda da Farsça bir divanı bulunan Yavuz Sultan Selim’i, Anadolu’-
da en güzel Farsça şiir söyleyenlerin birincisi olarak görenler vardır.2 

Hükümdarlarının şiir yazdığı ve şairlere çokça değer verdiği bir impara-
torlukta, devletin çeşitli kademelerinde yönetici konumunda olanların da bu 
durumdan uzak kalması düşünülemez. Şüphesiz ki, Osmanlı Devleti’nin 
zengin kültür ve edebiyat hayatının oluşmasında, en üst makamdan en alt 
makama kadar bütün devlet ricalinin katkıları olmuştur. Nitekim klasik şii-
rimizi meydana getiren şairlere bakıldığında büyük bir çoğunluğunun devle-
tin çeşitli kademelerinde ya yönetici oldukları ya da bir memuriyette bulun-
dukları görülmektedir.3 Osmanlı’nın kuruluşundan itibaren 19. yüzyıla ka-
dar padişah dışındaki diğer devlet adamlarının devletin yönetiminde ve kül-
tür hayatında etkin rol üstlendikleri günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır. 
Bugün, Tanzimat denilen yenileşme ve batılılaşma hareketinin mimarlarının 
Reşit, Ali ve Fuat Paşalar olduğu4 ve Osmanlı’nın son yüzyılına şekil veren 
etkili devlet adamlarından bulundukları unutulmamalıdır. 

Bu yazıda, biri amir diğeri memur konumundaki iki şairden ve arala-
rındaki ilişki sayesinde ortaya çıkan önemli bir eserden bahsedilecektir. 
Amir konumunda; Osmanlı İmparatorluğu’nun son devresinde Edirne 
                                                           
1 Bu konuda bkz. Tayyarzâde Ahmet Atâ, Târîh-i Atâ, İstanbul, 1293; Enver Behnan Şapolyo, 
Osmanlı Sultanları Tarihi, İstanbul, 1961; M. İsen-A.F. Bilkan, Sultan Şâirler, Ankara, 1997. 
2 Bkz. Muallim Naci, Osmanlı Şairleri, Hzl: Cemal Kurnaz, Akçağ Yay., s. 305, 2000. 
3 Ahmet Bâdî Efendi, ünlü eseri Riyâz-ı Belde-i Edirne’nin şairler kısmında toplam 269 şairin 
biyografisine yer vermiştir. Tarafımızca yapılan inceleme sonucunda bunların 150 kadarının 
devletin çeşitli kademelinde çalışan memurlar olduğu tespit edilmiştir. Bu konuda bkz. Edirne-
li Ahmet Bâdî’nin “Riyâz-ı Belde-i Edirne” Adlı Eserinin Tezkire Kısmı, Hzl.: Niyazi Adıgüzel, 
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Edirne, 2008. 
4 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Gündüz, “XIX. Yüzyılda Osmanlı Devlet Hayatında Rol Oy-
nayan Üç Büyük Devlet Adamı: Mustafa Reşit, Ali ve Fuat Paşalar”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, Sayı: 185, s. 65, Nisan, 2010. 
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valisi olan Ahmet İzzet Paşa, memur konumunda ise Edirne’de seyyar 
arazi kâtibi olan Ahmet Bâdî Efendi olacaktır. 

Ahmet İzzet Paşa 

Ahmet İzzet Paşa, babası Erzincanlı Hâşim Osman Paşa Girit vâlisi 
iken 1229/1812 tarihinde Girit Adası’ndaki Resmo kasabasında doğ-
muştur.5 Genç yaşta Erzincan ve Çıldır kaymakamlığı yaptıktan sonra 
binbaşı rütbesiyle askeriyeye girmiş ve Ordu-yı Hümayûn ile Irak’ta vazi-
felendirilmiştir. 1265/1849 yılından itibaren sırasıyla Hakkâri, Van, 
Şam, Cidde, Kürdistan, Trablusgarp, Erzurum, Sivas, Hicaz ve Hüdaven-
digar (Bursa) valiliklerinde bulunduktan sonra 1290/1873 tarihinde bi-
rinci kez olarak Edirne valiliğine getirilmiştir. Kısa olmakla beraber bu 
görevde kaç yıl kaldığı bilinmemektedir. 1300/1883 tarihinde ikinci defa 
Edirne valiliğine getirilen Paşa, bu tarihten itibaren ölümüne kadar (öl: 14 
Şevval 1310/1 Mayıs 1893) toplam 9 yıl 2 ay bu görevde bulunmuştur. 

Uzun yıllar görev yaptığı şehirde, 81 yaşında iken vefat eden valinin 
cenazesi Edirne’de Üç Şerefeli Camii’nde kılınmış ve cami avlusunda bu-
lunan mektep sahasında kendi adına yaptırılan türbeye defnedilmiştir. 

Bu şair ruhlu valinin tarihe ve şiire olan merakı, Edirne’nin yakın za-
man tarihini ve eserlerini bir şiir ortamında bizlere sunmaktadır. İşte 
Edirne’de demir yolunun açılışı için söylediği tarih: 

Kayd eyledim Edirne’de tarihin İzzetâ 
Geldi şimendüfer açılıp râh-ı Rum ili                    1289 / 1872 

Osmanlının ikinci başkenti olan Edirne’de, birçok tarihi köprü bulun-
maktadır. Bunlardan biri de, Yeni Saray yakınında II. Murad ve Fatih 
devri vezirlerinden Hâdim Şehabeddin Paşa tarafından yaptırılan Saraç-
hane Köprüsü’dür. Önceleri Edirne’nin saraçhanesi bu köprünün saray 
tarafındaki başında olduğu için bu köprüye Saraçhâne Köprüsü denil-
miştir. Büyük bir imar hamlesi başlatarak devletin her köşesini adeta 
yeniden inşa ettiren Sultan II. Abdülhamid tarafından bu köprü tamir 
edilerek kışlalar yönündeki baş tarafından uzatılmış ve yakınındaki Fil 
Hamamı’nın yerine de bir askerî karakol yaptırılmıştır. Bu durumu şiir 
ortamında günümüze aktaran yine zamanın Edirne valisi Hacı Ahmet İz-
zet Paşa olmuştur: 

Ber-karâr eyleye tahtında şeh-i devrânı 
Ömrü ikbâl-i müebbedle Hudâvend-i Mecîd 

Mülkünün her ciheti kesb-i imâret etti 
Köhne bünyân-ı cihân oldu zamânında cedîd 

                                                           
5 Bu konuda kaynaklarda değişik tarihler yazılıdır. İbnülemin Mahmut Kemal İnal 1228/ 1813’te 
Resmo’da doğduğunu belirtirken, Sicilli Osmani’de 1213/1798-1799’da Erzincan’da doğduğu ka-
yıtlıdır. Fatin Tezkiresi ise doğum tarihi ve yerinin 1229/1814 Resmo olduğunu yazar. 
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Kat’ ederdi rehi Tunca feyezân ettikçe 
Kıldı ol bahr-ı kerem işte bu cisri temdîd 

Yaptırıp yanına bir de karakol dâiresi 
Etti âsâyiş-i ebnâ-i sebîli te’yîd 

Yakışır tâkına târîh-i mücevher İzzet 
Yaptı bu dâireyi Hazret-i Sultân Hamîd                    1304 / 1887 

(Allah, o cihan padişahını, uzun ömür ve saadetle tahtında daimî ey-
lesin. Onun zamanında memleketin her tarafı bayındır oldu ve eskimiş 
olan yapılar yenilendi. Tunca Nehri coşup taştıkça yol kesilirdi. Bu yüz-
den o cömertlik ve lütuf denizi (padişah) işte bu köprüyü uzattı. Yanına 
bir de karakol binası yaptırıp yolcuların huzur ve güvenliğini sağladı. İz-
zet! Köprünün kemerine bu mücevher tarih yakışır. “Bu daireyi Sultan 
Hamid yaptı”). 

Ahmet İzzet Paşa kendi zamanına kadar Osmanlı tahtına geçen padi-
şahları bir dörtlükte şöyle ifade etmiştir: 

Mehemmed Musŧafa dörder Murad adında beş sultân 
Üçer hükm etti bu mülke Selim ü Ahmed ü Osmân 
Süleymân Bâyezîd Abdülhamîd Mahmûd ikişerdir 
Birer Abdülmecîd Abdülazîz İbrâhîm ü Orhân 

Osmanlı’nın bu değerli valisinin bugün elimizde gazel ve dörtlük ola-
rak birçok şiiri bulunmaktadır. Son olarak bu şiirlerinden birine yer ve-
rerek memur konumundaki diğer şairimize ve eserine geçelim. 

Hevâ-yı nefse uyup meyl-i izz ü câh ettim 
Bu hây ü hûy ile evkatımı tebâh ettim 

Açık iken bana ebvâb-ı lutf-ı Rabbânî 
Der-i ibâda varıp terk-i şâhrâh ettim 

İlâhî avnini rehber kılıp yolum doğrult 
Ki ben gavâyet ile terk-i şâhrâh ettim 

Ziyânı sûdunu değmez bu sûk-ı fânînin 
Abes cerâid-i a’mâlimi siyâh ettim 

Bütün nümâyişi vehm ü hayâldir İzzetâ 
Dü çeşm-i ibret ile âleme nigâh ettim 

(Nefsin arzusuna uyup makam ve şerefe meylettim. Bu boş eğlence-
lerle hep vakitlerimi harap ettim. Allah’ın lütuf kapıları bana açık iken; 
ben, doğru yolu bırakıp da kulların kapısına vardım. Ey Allah’ım! Ben 
azgınlık yaparak doğru yoldan saptım, sen yardımını rehber ederek be-
nim yolumu doğrult. Bu geçici pazarın kârı da zararı da değmez. Boş 
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olan amel defterimi hep karaladım. İki ibret gözüyle âleme baktım. Ey İz-
zet! Bütün görüntüsü kuruntu ve hayalden ibarettir.) 

Ahmed Bâdî Efendi 

İkinci şahsiyet olarak ele aldığımız Ahmet Badi Efendi, 1255/1839 yı-
lında Edirne’de doğmuştur. İyi bir eğitim alarak yetişen ve ilk olarak 1280 
/1863 yılında seyyar arazi kâtibi olarak devlet hizmetine giren Bâdî, 1285 
/1868 yılına kadar Filibe, Edirne, Tekirdağ, Vize ve Lüleburgaz’da bu gö-
revini sürdürür. 1285/1868 yılında 3. sınıf emlak kâtibi olarak Edirne’ye 
atanır. Bir yıl sonra terfi ederek başkâtip olur. Daha sonra 1288/1871 yı-
lında Edirne vilayeti emlak mümeyyizi görevine getirilir. 1296/1879 yılına 
kadar sırasıyla Yanya, Bosna ve Kastamonu’da aynı görevi sürdürür. 1300 
/1883 yılında Trabzon ve bir yıl sonra da Diyarbakır vergi müdürlüğüne 
getirilen Bâdî, daha sonra yine vergi müdürü olarak çok sevdiği Edirne’ye 
döner. 1306-1314/1889-1897 yılları arasında bu görevi sürdüren ve başa-
rılı hizmetlerinden dolayı da birçok Osmanlı nişanı alan Bâdî, Konya ve 
Bursa vergi müdürlüğü de yaptıktan sonra 1324/1907 yılında emekliye 
ayrılır. Bir yıl sonra da hastalığı nedeniyle gittiği İstanbul’da vefat eder.6 

Bir tarihçi olması yanında aynı zamanda iyi bir hattat ve divan sahibi bir şa-
ir olan Ahmet Bâdi, kırk dört yıllık memuriyet hayatının on yedi yılını Edirne ve 
civarında geçirmiştir. Bu resmi görevleri yerine getirirken kendi özel zamanını 
iki önemli eserine ayırmıştır. Bunlar; bir tarihçi olarak hazırladığı “Riyâz-ı Bel-
de-i Edirne” ve edebiyatçı olarak derlediği “Armağan”7 adlı atasözü kitabıdır. 

Bâdî, insan soyunun insanlık onurunu korumak için kendisini bilim ve 
beceriyle donatması gerektiğini söyler. Bu düşünceden hareketle kendisi-
nin bu kutsal görevle görevlendirildiğini bu nedenle insanlık ve Osmanlılık 
şanına layık olmak için doğup büyüdüğü şehir olan Edirne’ye hiç olmazsa 
küçük bir hizmetinin olmasını ister. Edirne’nin bir tarihinin olmadığını, 
bunun büyük bir eksiklik olduğunu, kendisinin bunu yapmak için yeter-
siz olduğunu kabul etmekle beraber bu eksikliği başkalarının tamamla-
masını beklemenin doğru olmayacağını düşünür ve bu görevi üstlenmek 
hevesinde olduğunu belirtir.8 Ancak, memuriyeti gereği 20 sene müddetle 
Edirne’den uzak kalması bu isteğini yerine getirmesine mâni olur. 

Uzun yıllar sonra görev gereği tekrar Edirne’ye döndüğünde Ahmet İz-
zet Paşa’yı vali olarak bulur. Ona bu düşüncesini açmak isterken bu 
teklif validen gelir. Vali, Edirne’nin düzenli bir tarihinin olmadığını bu 
kentten birçok âlim, şair ve yazar yetiştiği halde kimsenin bu tarihi yaz-
                                                           
6 Ahmet Bâdî, bu yazıda tanıtacağımız önemli eseri Riyâz-ı Belde-i Edirne’de kendi hayat hi-
kâyesini ayrıntılı olarak yazmıştır. Daha geniş bilgi için bkz. 2. cilt, s. 596-597. 
7 5675 atasözü ve deyimle, bu atasözü ve deyimleri ihtiva eden 5106 beyitin yer aldığı bu 
eser yayınlanmıştır. Bkz. Edirneli Ahmet Bâdî Efendi, Armağan, Haz: S. Beyzadeoğlu-M. 
Gürgendereli-F. Günay, Harvard University, 2004. 
8 Bâdî, Riyâz-ı Belde-i Edirne, C. 1, s. 1, mukaddime. 
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maya yanaşmadığını belirtir. Bu tarihi yazması için Ahmet Bâdî’ye her tür-
lü maddî ve manevî yardımı yapacağı sözünü verir ve yerine de getirir. Böy-
lece Bâdî, büyük bir hevesle Riyâz-ı Belde-i Edirne’yi yazmaya koyulur. 

Riyâz-ı Belde-i Edirne (Edirne Şehri Bahçeleri) 

“Riyâz-ı Belde-i Edirne”, Ahmet Bâdî’nin 16 yıllık çalışmasının ürünü 
olan bir Edirne Tarihi’dir. Bâdî bu eseri, 17. yüzyıl tarihçilerinden Abdur-
rahman Hıbrî’nin 1359-1633 yılları arasındaki Edirne’yi anlatan “Enisü’l-
Müsâmirîn” adlı tarihini yer yer tashih ve yer yer tamamlayarak 1633-
1900 yılları arasındaki 267 yıllık tarihi de ilave etmek suretiyle yazmıştır. 

3 cilt olarak yazılan bu eserin 1. cildi Edirne’nin camileri, mescitleri, 
medreseleri, imaretleri, evliya türbeleri, tekkeleri, zaviyeleri, hamamları, 
köprüleri, çeşmeleri ve bu tür yapılarını içerir. 

2. cilt bu eserin en önemli bölümünü oluşturur. Bu ciltte sırasıyla va-
liler, kadılar, vezirler, emirler, şairler, âlimler, şeyhler, vergi müdürleri ve 
hattatların hayat hikâyeleri geniş bir şekilde yer alır. Bu cilt henüz ta-
mamlanmadan eserin yazılmasında büyük katkıları olan devrin Edirne 
valisi Ahmet İzzet Paşa ölür. Bu durum Bâdi için zor ve sıkıntılı bir döne-
min başlangıcı olur. Karamsarlığa kapılır, eseri tamamlayamama korku-
su içine yerleşir. Ancak, daha sonra bu önemli işi yarım bırakmanın ve-
balini düşünerek tekrar kaleme sarılır ve bu 2. cildi de tamamlayarak 
eserine Riyâz-ı Belde-i Edirne ismini verir. 

Bâdî’nin memuriyet hayatı zorluklar içinde geçmiş ve diyardan diyara 
dolaşmak zorunda kalmıştır. İlk iki cildi tamamladıktan sonra Konya’ya 
gitmeye mecbur kalan Bâdî, topladığı malzemelerini de yanına alarak 
eserin 3. cildini orada tamamlamıştır. Bu ciltte idarî sınırları Selanik ve 
Çatalca arasında bulunan ve Edirne’ye bağlı olan Tekirdağ, Kırklareli, 
Dedeağaç ve Gümülcine gibi idari birimler hakkında bilgi verilmekte ve 
buralardan yetişen şâirler, âlimler ve şeyhler anlatılmaktadır. Bu cildin 
sonuna Edirne’nin bu bağlantıları ile birlikte 74 merkezi ve bunlara bağlı 
4474 köyünün adları da eklenmiştir. Memuriyetinin ilk yıllarında arazi 
yazım memurluğu yapmış olması ona bu yerleşim birimlerini sağlıklı ola-
rak ve ayrıntılarıyla tespit etme olanağı sunmuş, aynı zamanda iyi bir 
hattat olması sebebiyle de kendi eserini kendisi kaleme almıştır. 

Ahmet Bâdî, divan sahibi bir şair olmasına rağmen daha çok tarihçi 
yönüyle tanınmış ve tarihçiliği şairliğinin önüne geçmiştir. Bu nedenle 
Riyâz-ı Belde-i Edirne’nin şairler kısmında, alçakgönüllülük yaparak yaz-
dığı şiirlerinin bu esere konulmaya pek lâyık olmadığını ve sadece duaya 
vesile olması dileğiyle bu kısma aldığını, herkesin bir iyiliği bulunduğu-
nu ve kendisinin de şair olduğu için şiirden başka bir eser bırakamaya-
cağını belirterek şair Nâbî’nin şu beyitine yer verir:9 
                                                           
9 Bâdî, a.g.e., c. 2, s. 442. 
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Kiminin câmii var kimi yapar pül Nâbî 
Şuarânın nolur âsârı sühandan gayri 
(Ey Nâbî, kimileri cami yaptırır kimi de köprü. Şairlerin şiirlerinden 

başka neyi olur ki). 
Ahmet Bâdî, yazdığı birçok gazel ve tarih beyitinin yanında eserini ha-

zırlarken çokça desteğini gördüğü Vali Ahmet İzzet Paşa’nın şiirlerine de 
nazireler yazmıştır. Örneğin valinin Osmanlı tahtına çıkan padişahları 
anlattığı dörtlüğüne yazdığı nazire şöyledir: 

Mehemmed Mustafa dörder Murâd beş âl-i Osmânda 
Üçer geldi Süleymân ü Selîm ü Ahmed ü Osmân 
İkidir Bâyezîd Abdü’lhamîd Mahmûd u bir Mûsâ 
Dahi Abdü’lmecîd Abdü’lazîz İbrâhîm ü Orhan 

Şair, temize çekmeye dahi fırsat bulamayıp müsvedde halinde bıraktı-
ğı divanında, kullandığı çokça atasözü ve deyimlerle sosyal hayattan ör-
nekler sunmuş, bunun yanında birçok tarih manzumesi yazarak da tari-
he ışık tutmuştur. Edirne’nin bazı tarihî ve mimarî eserlerinin yapılışıyla 
ilgili bunun yanında önemli şahsiyetlerin ölümü üzerine söylemiş olduğu 
bu tarih kıtaları oldukça önemlidir. Bir örnek olması bakımından özellik-
le eserinin meydana getirilmesinde de büyük katkıları olan Edirne Valisi 
Ahmet İzzet Paşa’nın ölümü üzerine kaleme aldığı ve türbesinde bulunan 
tarihi buraya almakla yetiniyoruz. 

Vâlî-i Edrine düstûr-ı mükerrem ya’ni 
Hacı Osmân Paşazâde Hacı İzzet Paşa 

Nâmı Ahmed idi ol zât-ı celîlü’l-kadrin 
Mazhar-ı lutf-ı Muhammed ola der-rûz-ı cezâ 

Âlim ü fâzıl u şâir ü vezîr ibni vezîr 
Sâhib-i seyf ü kalem hem dahi şeyhu’l-vüzerâ 

Seneler olmış idi bin iki yüz altmış beş 
Kadr u şânı da vezâretle olundu a’lâ 

Nice mansıblara gitmişdi nihâyet bunda 
“İrci’î” emrin alıp eyledi azm-i ukbâ 

Sinni seksen bire yetmiş idi bî-reyb ü gümân 
Hüznile olduğu dem târik-i iklîm-i fenâ 

Hâke çaldı o vücûdu da güneş gibi felek 
Nazar et zerrece meyl etmeğe değmez dünya 

Türbesi hey’etine sâde bakıp geçme hemân 
Okuyup rûhuna bir fâtiha eyle ihdâ 

Yaş döküp iki gözünden dedi Bâdî târîh 
Göçtü firdevs-i a’lâya Hacı İzzet Paşa 
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(Kanun ve nizamlara uygun hareket eden Edirne valisi, Hacı Osman 
Paşa’nın oğlu Hacı İzzet Paşa. O değeri büyük zatın ismi Ahmet idi. Kıya-
met günü Muhammed’in (SAV) iyiliğine mazhar olsun. Âlim, faziletli, şair, 
vezir oğlu vezir, kalem ve kılıç sahibi hem de vezirlerin en yaşlısı. 1265 se-
nesinde vezirlikle değer ve kıymeti daha yüceltildi. Nice devlet hizmetlerin-
de bulunmuştu, ancak sonunda “dön rabbine” emriyle ebediyete yöneldi. 
Gam ve kederle bu geçici dünyayı terk ettiğinde hiç şüphesiz yaşı seksen 
bire ulaşmıştı. Felek, o vücudu da güneş gibi yere serdi. Dikkatle bak! Az 
da olsa bu dünyaya meyl etmeye değmez. Sadece türbesinin görüntüsüne 
bakıp da geçme hemen! Ruhuna bir Fatiha okuyup hediye eyle. Bâdî; iki 
gözünden yaş döküp tarih dedi: “Hacı İzzet Paşa cennet bahçesine göçtü.”) 

Sonuç 

Altı asırda üç kıtada hüküm sürmüş olan Osmanlı devletinde, bilime, 
sanata ve sanatçıya çok değer verildiği ve bu sayede binlerce eserin mey-
dana getirildiği anlaşılmaktadır. Özellikle edebî sahada padişahlardan en 
alt kademedeki memurlara kadar ortak bir saha oluşmuş ve klasik şiiri-
mizin 19. yüzyıla kadar ulaşmasında bu sahanın katkısı fazlaca olmuş-
tur. Alt kademedeki devlet görevlilerinin üstleri tarafından destek gör-
dükçe nasıl önemli eserler meydana getirebildikleri aşikârdır. Ahmet Bâ-
di Efendi üstlerinden aldığı bu destekle Edirne’nin kültür ve tarihini gü-
nümüze taşıyan bu eseri meydana getirerek, Osmanlının son dönemini 
bir şehir tarihi perspektifinden yansıtarak bizlere sunmuştur. Zengin bir 
içeriğe sahip olan bu eserin bu makale neticesinde araştırmacıların ilgi-
sini çekmesi ve bilim âlemine kazandırılması en önemli sonuç olacaktır. 
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DESTAN-TARİH İLİŞKİSİ VE DESTANIN OLUŞUMU* 
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Öz 

1598-1628/1645 yılları arasında Kazak hanı olan Esim Han ile ilgili 

olarak Kazak ve Kırgızlar arasında “Er Esim-Er Eşim” adlı bir destan an-

latılmaktadır. Bu destanda anlatılan olaylar ile Esim Hanın komutanı ve 

aynı zamanda sefer jıravı/ozanı olan Margaska’nın bir şiiri vasıtasıyla 

söz konusu destanın oluşumu değerlendirildiğinde, Milman Parry ile Al-

bert Lord’un “sözlü kompozisyon teorisi” olarak da bilinen teoride ileri 

sürdüklerine benzer bir oluşumla karşılaşmaktayız. Bir anlatmanın des-

tancılar tarafından nasıl oluşturulduğunu ve nasıl öğrenildiğini açıklamak 

için ileri sürülen bir teori olan sözlü kompozisyon teorisine göre destancı-

lar bir destanı tamamen ezberlememektedirler. Usta bir destancı/anlatıcı 

için belirli “formül (formula), formülleşmiş ifade (formulaic expression) ve 

temaları (theme)” bilmek anlatmayı başarılı bir şekilde icra etmek için ye-

terli olabilmektedir. Bununla birlikte “Er Esim/Er Eşim” adlı destanda 

destancılar tarafından daha önce bilinen bir anlatmanın, teorideki gibi 

söyleyecek olursak büyük temanın, tarihî bir olaya uyarlanmasına tanık 

olmaktayız. Başka bir ifadeyle, anlatıcıların “formül” ve “temalarla” daha 

önceden oluşturulmuş bir anlatım kalıbını veya yine teorideki tabiri kulla-

nacak olursak “büyük temayı” kullanarak “kendi yaratıcılıklarının mah-

sulü olan ve/veya daha önceden öğrenmiş oldukları birtakım motiflerle” 

yeni bir destan ortaya koydukları söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Kazak, Er Esim/Eşim Destanının Oluşumu, Söz-

lü Kompozisyon Teorisi, Sözlü Tarih, Alpamış. 
                                                           
* 26-28 Ekim 2010 tarihleri arasında TÜRKSOY ile Yakındoğu Üniversitesi’nin işbirliğiyle 
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pozyumu”nda bildiri olarak sunulan metnin gözden geçirilmiş şeklidir. 
** Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, metinarikan@gmail.com 
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Abstract 

The Er Esim/Eşim Epic Regarding the Epic-Historical 

Relationship and the Epic’s Composition 

The Kyrgyz and Kazakh people recite an epic called “Er Esim-Er 

Eşim” about Esim Han who was the ruler or “Khan” of the Kazakhs bet-

ween 1598-1628/1645 he assessment of historical events of the era ac-

cording to the “Er Esim-Er Eşim” epic-along with the poetry of Esim Han’s 

champion and minstral Margaska -lead us to comprehend a new and dif-

ferent way that storytellers learn and compose epics as opposed to the 

“Oral Composition Theory” posited by Milman Parry and Albert Lord. Ac-

cording to the “Oral Composition” theory storytellers memorize legends, 

epics and sagas formulaically. Academics like Milman Parry and Albert 

Lord believed that it was enough for a professional storyteller to know the 

“formula, formulistic expressions and themes” in order to tell the long   

epics successfully. However, we have witnessed the adaptation of a well-

known story to a historical event by epic storytellers. In other words, we 

can say that the storytellers of the “Er Esim-Er Eşim” epic have produced 

a new epic by adding episodes which the storytellers themselves have 

created or have learned from their masters and use a narration pattern 

constituted of “formulas” and “themes” related to a larger theme. 

Key words: Kazakh, Er Esim/Eşim Epic and Epic’s Composition, The 

Theory of Oral Composition, Oral History, Alpamysh. 

Giriş 

Her bir devir ve her devrin içerisindeki ayrı ayrı her bir dönem önceki 
tecrübelerin birikimi üzerinde inşa edilen yeni bir atılıma, yeni bir anla-
yışa işaret eder. Çıkılan her bir basamağın, aşılan her bir engelin içinde 
bulunduğumuz seviyeye ayrı ayrı katkısı olmakla birlikte, bilimsel bilgi-
nin önemi ve sosyal bilimlere yaklaşım farklılığı bakımından, XIX. yüzyıl 
özgün bir konuma sahiptir. Batılı bir söylem olarak, genel yaklaşımla 
XIX. yüzyıla “aydınlanma çağı” diyoruz. Ancak kökenine indiğimizde, bu 
çağda “aydınlanmamıza” olanak veren şartlar, eski dünyanın tüm coğ-
rafya ve kültürlerinden beslenerek oluşmuş ve bir bakıma aldığını geri 
vererek kuşatıcı bir ışık yaymıştır. Bugün, sosyal bilimlere dâhil disiplin-
lerin neredeyse tümünün özgün tarihine baktığımızda, erken aşamaları 
bir yana, çağdaş kabul gören bir disiplin olarak gözle görünür olmalarını 
XIX. yüzyıl aydınlanması ile başlayan şartlara bağladıkları açıktır. Bu 
genel hâl, konumuz itibarıyla halk bilimi ve tarih için de farklı değildir. 
Bugün, söz gelimi tarih, “his story” olmaktan gerçek manada “history” 
teriminin anlamına ulaştıysa, bu durum zamanın öznesinin bireyler ol-
maktan çıkıp, bireylerin dâhil bulunduğu topluluklar olmasıyla yakın-
dan ilgilidir. Devletsel bakış açısıyla toplumun vergiye tabi nüfus olmak-
tan çıkıp bütünsel anlamda sosyal bilimlerin konusu olmasıyla XIX. yüz-
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yılda gelinen aşama sosyal bilimler alanında günümüzde de etkilerini 
göstermektedir. 

Yazılı belge ve kayıtları ululayan bilimsel tarih metodu, sözlü geleneğe 
uzun süre mesafeli durmuştur. Sözgelimi Dorson, Amerikalı bazı tarihçi-
lerin el kitabı olarak addedilen çeşitli çalışmalarda sözlü geleneğe olum-
suz yaklaşımlarını saptamıştır. Dorson’un ifadesine göre, Homer C. Hoc-
kett’in Introduction to Research in American History [Amerikan Tarihi 
Araştırmalarına Giriş] ve J. Franklin Jameson’un The American Histori-
an’s Raw Material [Amerikan Tarihçisinin Hammaddesi] adlı kitapların-
da lisansüstü öğrenciler ve ciddi bilim adamları, efsane, gelenek ve genel 
ifadeyle folklordan uzak durmaları konusunda, tarih yazıcılığı sözlüğün-
deki bütün olumsuz kelimeler kullanılarak uyarılmıştır.1 Robert H. Lo-
wie, yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde yayınlanan bir makalesinde sözlü 
geleneğin tarihsel kaynak olarak kabul edilmesine itirazını yinelemiştir.2 

Bu itirazların temelini, tarihin modern bir disiplin olarak doğduğu on 
dokuzuncu yüzyılda arayabiliriz. On dokuzuncu yüzyıldaki tarih yazımı 
çalışmalarının ana çizgisini, tarihin kendi amaçları, metotları ve konu-
suyla özerk bir disiplin olduğu yolundaki hak iddiası3 teşkil ediyordu. 
Böylece henüz modern bir disiplin olarak tarihçiliğin şafağında, tarihçi-
nin görevini “sadece gerçekten ne olduğunu göstermek” olarak saptayan 
Ranke’den başlayarak, “gerçekliği kanıtlama” çabası içerisinde, geçmiş 
tasarımlarını geçerliliği genel kabul gören kaynakların tanıklığına yasla-
mak, tarihçilerin kaçınılmaz tutumu olagelmiştir. Yani, tarihin kaynak-
ları saptanmış, gerçeklikten sapması olası kaynaklar tali kaynak olarak 
vurgulanmış ve gerçekliklerini saptamanın, anlatılarında hayal unsuru 
kısımları ayıklamanın zorluğunun altını çizmek, tarih metodolojisi çalış-
malarında gelenek haline gelmiştir. 

Bu geleneğin bir yansıması olarak, genellikle tarih ve folklor arasında 
kesin sınırlar çizilmiştir. Bu sınırın temelinde mutlak gerçeklik öncülü 
vardır; buna göre tarih, folklorun yaratıcılığının beslendiği suyun kayna-
ğıdır.4 Daha kesin bir ifadeyle, tarihten anladığımızın geçmişte gerçekten 
yaşananlar, tarih biliminden beklentilerimizin bu yaşantıları olduğu ha-
liyle bize aktarması, folklorun çağrışımının ise bu ikisi arasında bir nok-
tada gerçek olayların gerçek dışı tasavvurlara kaynak olarak kullanılma-
sıyla üretilenin aktarıla gelmesi olduğu söylenebilir. Kavramları netleşti-
rebilmek için önce tarihin ‘ne olduğunu’ irdeleyelim: Tarih, hem geçmişte 
                                                           
1 Richard M. Dorson, “Oral Tradition and Written History”, Journal of the Folklore Institute, 
vol. 1, No. 3 (Dec. 1964), s. 220. 
2 Robert H. Lowie, “Oral Tradition and History”, The Journal of American Folklore, Vol. 30, 
No. 116 (Apr-Jun. 1917), s. 161. 
3 Hayden White, Metatarih - Ondokuzuncu Yüzyıl Avrupa’sında Tarihsel İmgelem, Dost Ki-
tabevi Yayınları, s. 338, Ankara, 2008. 
4 Michael Herzfeld, “Segmentation and Politics in the European nation-state: Making Sense 
of Political Events”, Other Histories, (Ed. Kristen Hastrup), s. 79, Routledge 1992. 
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meydana gelen olayları belirtir, hem de geçmişin tarihçilerin çalışmala-
rında yeniden kurulup aktarılmasını ifade eder.5 Bu bakımdan, sosyal 
bir disiplin olarak tarih, geçmişin kendisi değil, onun bize ulaşan parça-
larından bir araya getirebildiğimiz, çözümleyebildiğimiz, tasarlayabildiği-
miz anlatısıdır. Öyleyse, “geçmiş, tarih değildir; fakat tarih geçmiş hakkın-
da bir anlatıdır”.6 Bu şekilde formüle edildiğinde, yukarıda değindiğimiz 
tarih ve folklor arasında yer alan kesin sınır, muğlâklaşmaktadır. Bunun 
nedeni, tarih ve folklor, her ikisinin de bir tasarı olmasından da öte, her 
ikisinin de aktarıcısı tarafından doğruluğuna inanılan bir tasarı olmasın-
dan kaynaklanır. 

Nihayetinde, sosyal bilimlerin inceleme konusu, zamansal ve me-
kânsal bağlamdaki ya da ele alınış perspektifindeki farklılıklar bir yana 
bırakıldığında, insan ve toplumdur. Carr’ın yerinde olarak ifade ettiği 
gibi, 

“biz doğunca, dünya üstümüzde işlemeye başlar ve bizi salt biyolojik 

birimler olmaktan çıkarıp toplumsal bireylere dönüştürür. Her insan, 

tarihin ya da yazılı tarih öncesinin her döneminde bir toplumda doğ-

muş ve daha ilk yıllardan başlayarak bu toplumca kalıplanmıştır. 

Kullandığı dil, bireysel bir kalıt değil, içinde bulunduğu gruptan top-

lumsal bir edinmedir. Dil ve çevre, her ikisi de onun düşüncesinin nite-

liğini belirlemekte etkili olurlar; ilk fikirleri ona başkalarından gelir”.7 

Tarihsellik insanın ayırt edici karakteristiğidir. İnsanın sabit, değiş-
mez bir doğası yoktur. “Tarihsellik” kavramı, anlamı bakımından değişe-
bilirliği, zamana bağlı olmayıp tarihin hep içinde bulunmayı ifade eder. 
Tarihsellik, kendi başına var olan/doğal bir olgu olmayıp insanın bizzat 
kendisinin gerçekleştirdiği eylemler, değerler ve yaşantılardan oluşmuş-
tur. İnsanın felsefede ve tin bilimlerinde bilmek/anlamak istediği şey 
kendi tarihselliğidir. Tarihsellik, insanın ve kültürün var oluş tarzıdır8 ve 
hiçbir tarih şuuru medeniyete bir şey katmaksızın yalnızca özel bir pers-
pektif olarak kalmaz.9 

İşte bu yaklaşımların benimsenmesi, tarih araştırmalarında yeni doğ-
rultuları da beraberinde getirmiş ve tarihçilik, yeni teorilerle birlikte 
“sosyal tarih” ve “disiplinler arası işbirliği gibi” terimleri dağarcığına ekle-
miştir. Sözünü ettiğimiz bu yeni doğrultuların bir kalemi de, giderek ar-
tan ölçüde ağırlık verilen sözlü kaynaklardır. Tosh, “tarihin bir istihzası-
                                                           
5 John Tosh, Tarihin Peşinde - Modern Tarih Çalışmalarında Hedefler, Yöntemler ve Yeni Doğ-
rultular, Çeviren: Özden Arıkan, Tarih Vakfı, 2. Baskı, s. V. 
6 Henry Glassie, “Folklore and History”, Minnesota History, s. 189, Spring, 1987. 
7 E.H. Carr, Tarih Nedir?, (Çev: Misket Gizem Gürtürk), Birikim Yayınları, s. 43-44, İstan-
bul, 1980. 
8 Wilhelm Dilthey, Hermeneutik ve Tin Bilimleri, (Çev: Doğan Özlem), Paradigma Yayınları, s. 
88-89, İstanbul, 1999. 
9 Hilmi Ziya Ülken, Millet ve Tarih Şuuru, Pulhan Matbaası, s. 216, İstanbul, 1948. 
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dır” diyor; “ama günümüz tarihçilerinin alıntı yaptığı yazılı kaynakların 
çoğu, kökeninde sözlüdür”.10 

Günümüz tarihçiliğinde sözlü kaynaklar “sözlü tarih” ve “sözlü gele-
nek” olarak iki ayrı kategoride değerlendirilmektedir. “Sözlü tarih” olayla-
ra şahit olan veya olaylar hakkında bilgi sahibi olan sıradan insanların 
(daha öncekinin aksine) hatıralarının, izlenimlerinin ve başlarından ge-
çenlerin değerlendirilmesi olarak açıklanırken, “sözlü gelenek” özetle, 
“geçmişteki kişiler ve olaylar hakkında kuşaktan kuşağa sözlü olarak ak-
tarılmış anlatı ve tasvirler”11; kısaca destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri 
vb. sözlü anlatmalar olarak açıklanabilir. 

Edebî eserlerde anlatılan tarihî olayların tarihî belge gibi kabul edile-
meyeceğini ifade etmelerine rağmen bazı Kazak bilim adamları 15-17. 
yüzyıllardaki jıravların (ozan) şiirlerindeki yer ve kişi adlarının tarihî 
kaynaklardaki yer ve kişi adlarıyla örtüştüğünü ileri sürmektedirler. Ya-
zılı kaynakların azlığı sebebiyle bahsedilen dönemlere ait tarihî araştır-
malarda sözlü gelenek ürünlerinden oldukça yararlanıldığı da yayımla-
nan tarih çalışmalarından anlaşılmaktadır. Bunun yanında yine Kazak 
bilim adamlarından Şakir İbraev, N. Simirnova’nın “Halk kahramanlığını 
göstermek-epik türün özelliğidir. Epik türde, halkın tarihi hatırlanıp teren-
nüm edilir. Oysa destanın tarihle bağlantısının kendine has özellikleri var-
dır. Destan tarihî gerçeği aynen yansıtan arşiv belgeleri değildir” şeklinde 
fikirlerini belirtip epik destanlarda akın ve jıravların halkın geçmiş haya-
tını edebî dille tasvir ettiklerini, destanlardaki olayların “tarihîlik” özelli-
ğinin tamamen göz ardı edilemeyeceğini; ama bunun yanında destanlar-
daki tarihin, çok katmanlı, çeşitli kıstaslarla sınırları belirlenmiş bir şe-
kilde karşımıza çıktığını ifade eder. Yine aynı eserde, Muhtar Avezov’un 
editörlüğünde hazırlanan Kazak Edebiyat Tarihi adlı çalışmada yer alan 
“Tarih, sadece geçmişteki her devirden oluşan zaman çemberinde beyan 
edilmektedir. Destanlarda hemen hemen her döneme ait tarihî gerçekler 
birbiriyle karışık şekilde karşımıza çıkmaktadır” şeklindeki fikre katılma-
nın mümkün olduğunu belirten İbraev’e göre esas sorun, destanın tarih-
le ilişkisinin kendine has özelliklerinin tespit edilmesidir.12 

Bu konuyla ilgili olarak Dursun Yıldırım da “Tarih Yazımı ve Sözlü Or-
tam Kaynakları” adlı makalesinde özetle “tarihî olgu ve olayları, sözlü kül-
tür ürünleri vasıtasıyla yorumlamak, olayları bağlam içerisinde değerlen-
dirmemizi ve birbiriyle ilişkisiz gibi görülen olaylar arasında bağlantı kura-
bilmemizi sağlayacaktır”, demektedir.13 
                                                           
10 John Tosh, a.g.e., s. 191. 
11 John Tosh, a.g.e., s. 190. 
12 Daha geniş bilgi için bk. Şakir İbraev, Epos Alemi, Gılım Basımevi, s. 149-183, Almatı, 
1993. 
13 Dursun Yıldırım, “Tarih Yazımı ve Sözlü Ortam Kaynakları”, Türk Bitiği, Akçağ Yay., s. 
87-101, Ankara, 1998. 
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“Tarih”, “tarihçilik” ve “sözlü tarih” kavramları üzerinde bazı görüşleri 
sıralayıp Bascom’un bize göre çok anlamlı şu sözünü “Sözlü ürünlerin 
doğru tarihî anlatılar içermediği gerçeği, onun temelini tarihsel olaylardan 
almayacağı anlamına gelmez”14 bir kenara not ettikten sonra esas konu-
muza geçelim. Bizler bu çalışmamızda Kazak hanlarından Esim Hanla il-
gili olarak Kazak ve Kırgızlar arasında anlatılan Er Esim-Eşim destanı-
nın oluşumu ile destandaki olayların “tarihî olup olmadığı” (Er Esim des-
tanı bağlamında) üzerinde durmak istiyoruz.*** 

1598-1628, bazı kaynaklarda 1598-1645 yılları arasında Kazak hanı 
olan Esim Han, 1580-1582 yılları arasında Kazak hanı olan Şıgay Hanın 
oğludur. Esim Han, yönetimi ele alırken boylar arasındaki saltanat çe-
kişmeleri artmış, feodal beyler, konargöçer asilzadeler kendi aralarında 
rekabete girişmiş, üç jüzün her birinde ayrı ayrı hanlar ortaya çıkmıştır. 
Özellikle güney sınırlarında Esim Hanın akrabası olan ve hanlıkta hak 
iddia eden Tursun Beyin hükümranlığını ilan edişi durumu iyice kötü-
leştirmiştir. Türkistan şehrini kendisine başkent yapan Esim Han ile 
Taşkent’i kendisine başkent yaparak hanlık iktidarını ele geçirmek iste-
yen Jalim Sultanın oğlu Katagan boyundan Tursun Muhammed Han 
arasındaki çekişmelerden faydalanan Buhara hanı İmankul da Taşkent’i 
ele geçirmeye çalışmaktadır. Esim Hana karşı ayaklanan sultanları des-
tekleyen İmankul, Kazakların Buhara’ya saldırılarını bahane edip 1612 
yılında Taşkent’i ele geçirmiş ve oğlu İskender’i de buraya vali tayin et-
miştir. Kısa süre sonra ayaklanan Taşkentliler vali olarak atanan oğul 
İskender’i linç edince Buhara hanı İmankul Taşkentlilerden bunun inti-
kamını çok şiddetli bir şekilde almıştır.15 
                                                           
14 William Bascom, “Mit-Ritüel Teori”, Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 3, Çeviren: 
Selcan Gürçayır, Yayına Hazırlayanlar: M. Öcal Oğuz, Selcan Gürçayır, Sunay Çalış, Gele-
neksel Yayıncılık, s. 190, Ankara, 2009. Bu konu için ayrıca bk. Zeki Velidi Togan, Tarihte 
Usûl, Enderun Kitabevi, 4. Baskı, s. 44, İstanbul, 1985. Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi 
(Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar), TTK Basımevi, 4. Baskı, C. I, s. V, Ankara, 2003. 
M. Fuad Köprülü, “Anadolu Selçuklu Tarihinin Yerli Kaynakları”, Belleten, C. 7, S. 27, s. 
387, Ankara, 1943. Ali Çelik, “Tarih Araştırmalarında Sözlü Kaynakların Önemi ve Fıkralar-
dan Tarihi Öğrenmek”, Milli Folklor, S. 52, s. 83, Ankara, 2001. Kemal Yüce; “Saltuk-nâme’-
nin Türk Kültür Tarihi Bakımından Önemi”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, s. 61-66, 
Ankara, 1992. Naciye Yıldız, Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü İle İlgili Tespit ve 
Tahliller, TDK Yayınları, s. 5-8, Ankara, 1995. M. Öcal Oğuz, “Sözel Belleğin Tarihe Tanıklığı 
ve Âşıkların İnanılan Biyografileri”, Milli Folklor, 87, 5-12. “Birinci Sözlü Kültür Çağı ve Ka-
racaoğlan Şiiri”, Milli Folklor, 58, 31-38, Ankara, 2003. Pakize Aytaç, Realist Halk Hikâyele-
rinden Tayyarzade Hikâyesi İle Hançerli Hanım Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi, Beri-
kan Yayınevi, s. 22-23, İstanbul, 2011. Aynur Koçak, Ahmet Bican’ın Eserleri Üzerine Bir İn-
celeme, Üçdal Neşriyat, s. XIX, İstanbul, 2003. Ali Duymaz, “Kerem İle Aslı Hikâyesinde Kay-
seri”, Derlemeler ve İncelemeler II, Destan ve Halk Hikâyeleri Yazıları, s. 243, Balıkesir, 2001. 
Kemal Üçüncü, “Sözlü Kültür/Tarih Bağlamında Edebî Bir Metin Olarak Otman Baba Vilâ-
yetnâmesi”, Bilig, s. 1-29, Ankara, 2004. 
*** Tarih, tarihçilik konularındaki yardımlarından dolayı Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Ta-
rih Bölümü Arş. Gör. Gaye Yavuzcan’a teşekkürü borç bilirim. 
15 Eski Devirlerden Günümüze Kazakistan ve Kazaklar, Çev: Abdulvahap Kara, Selenge Ya-
yınları, s. 220, İstanbul, 2007. Mehmet Alpargu, Türkistan Hanlıkları, Türkler, Yeni Türkiye 
Yayınları, s. 565, Ankara, 2002. Tursun Muhammed’in 1613 yılında Taşkent’i alarak hanlık 
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Bütün boyları bir araya toplayarak merkezi bir otorite kurmak arzu-
sunda olan Esim Han, Taşkent’in elden çıkmasına sebep olmasından do-
layı mı, yoksa kendini han ilan ederek birliği bozup Kazak hanlığını za-
yıflattığı için mi bilinmez, 1627 yılında Tursun Muhammed Hanı öldü-
rür. Bazı kaynaklarda belirtildiği üzere, Esim Hanla Tursun Muham-
med’in kuvvetleri 1627 yılında Sayram civarında karşılaşır ve savaşı 
Esim Han kazanır. Bozguna uğrayan Tursun Han, kuvvetlerini savaş 
meydanında bırakıp Taşkent’e geri döner. Esim Han da peşinden gidip 
Taşkent’i geri alır ve Tursun Hanı öldürür. Esim Hanın seferlere de katı-
lan jıravı Margaska’nın16 günümüze ulaşan tek şiirinde/şiir parçasında 
Esim Hanın Tursun Hanı öldürmesinin bazı detaylarına ulaşıyoruz. O bu 
olayı şu şekilde mısralarına dökmüştür: 

Ey Ķataġannıñ han Tursun, Ey Kataganın hanı Tursun, 
Kim aramdı ant ursın,  Kim kötüyse kahrolsun! 
Jazıķsız eldi eniretip,  Günahsız halkı inletip, 
Jer tènirsip jatırsıñ.  Kendini yer Tanrısı zannedersin. 
Han emessin, ķasķırsıñ,  Han değilsin, kurtsun, 
Ķara albastı basķırsıñ.  Kara albastı baskıncısın. 
Altın taķta jatsan da,  Altın tahtta otursan da, 
Ajalı jetken paķırsıñ.  Eceli gelen zavallısın. 
Eñsegey boylı er Esim  Uzun boylu, heybetli er Esim 
Esigine gelip tur,   Eşiğinde duruyor, 
Alġalı tur janındı…   Almaya geldi canını...17 

Meşhur Jüsip Köpeev’in derlediği bir efsanede Esim Hanla Tursun 
Beyin arasının açılması şu şekilde anlatılmaktadır: 

O dönemde Taşkent’te Kanlı ve Katagan boyları bir arada yaşamakta-
dır. Bu sebepten Tursun’a “Katagan’ın Hanı” denilmektedir. Er Esim’in 
Türkistan’da Kazak hanı olduğu sıralarda, Taşkent’te de Katagan boyu-
na mensup Tursun Bey hanlık yapmaktadır ve birbirleriyle düşman ol-
mamaya ant içerler. Tursun Bey ona “Batı’da Buhar, Hokand, Semer-
kant’tan gelecek tehlikelere ben karşı koyayım. Sen doğuya yönel. İrtiş 
nehrinin başından girip sonundan çık” deyince Esim Han doğuya yönelir. 
Orada Kalmuklarla savaşır, ölen ölür, kalan kalır. Dönüş yolunda Tur-
sun Hanın Türkistan’ı yağmaladığını öğrenince Taşkent’e gidip Tursun 
Handan intikamını alır.18 Taşkent’in alınması sırasında çok fazla kan dö-
                                                                                                                                        
iktidarını temelli ele geçirdiğini, burada kendi adına para bastırdığını ve bunun Esim Han 
tarafından öldürüldüğü 1627 yılına kadar devam ettiğini bildiren tarihî kaynaklar da vardır. 
16 Kazakistan Handıgı Tusındagı Edebiyet, (Ed. Muhtar Magavin), s. 43, Almatı, 1993. G. 
Kurmangali, “Margaska Jırav”, Kazak Edebiyetinin Tarıyhı, (Ed. Nemat Kelimbetov, Seyit 
Kaskabasov), Kazak Akparat Mat., s. 351, Almatı, 2008. 
17 Metin Arıkan, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Kazak Jırav ve Akınları, Elik Yayınları, s. 92, Uşak, 2010. 
18 S. Devitov, “Margaska Jırav”, Kazak Edebiyetinin Tarıyhı, (Ed. Şemsiyabanuv Setbaeva 
Kanışkızı), Gılım Basımevi, s. 146-148, Almatı, 2000. J. Tilepov, “Jıravlar Murası Jene Ka-
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küldüğünü bildiren efsaneye göre bunun iki sebebi vardır. Birincisi Tur-
sun Hanın sözünde durmaması, ikincisi de Tursun Hanın gönderdiği se-
ferde Esim Hanın pek çok zorlukla karşılaşmış olmasıdır. Bu zorluklar-
dan bazıları şunlardır: Esim Han, dönüş yolunda yiğitleriyle dinlenirken 
uzaktan bir karartı görür, bunları hayvan karaltısına benzetir. Oysa ge-
lenler Kalmuklardır. Onlara atlarını çaldırdıkları için yaya kalan Esim 
Han ve bin yiğidi günlerce atlarını ararlar. Esim Han yiyecek ve içeceksiz 
kalan yiğitlerini “Ben atın on günde gideceği yere bir günde giderim, siz 
de var mısınız?” diye motive etmeye çalışır. Yola çıkıp Kalmukları yaka-
larlar ve atlarını geri alırlar. Sadece 40 yiğidiyle memleketine dönebilen 
Esim Han, Tursun’un Taşkent’i ele geçirdiğini duyunca çılgına döner ve 
40 adamını 40 yöne gönderir. Kendine gelip yiğitleri olup biteni anlatınca 
da kendisini niye durdurmadıklarını sorar. Yiğitleri de onu durdurama-
dıklarını söylerler. Bunun üzerine Esim Han, “Kırkımız da delirelim öy-
leyse, birimizi kırkımız durduramadıysa kırkımıza şehir halkının gücü yet-
mez” dedikten sonra birlikte yola çıkarlar. Öyle de olur. Esim Han şehri 
bir günde geri alır.19 

V.V. Velyaminov-Zernov’un fikirlerini bizlere aktaran J. Tilepov’un “Jı-
ravlar Murası Jene Kazak Halkının Eldik Tarıyhı” adlı makalesinde de bu 
konuyla ilgili şu bilgilere rastlamaktayız: 1625 yılında Ebulgazi’nin Hive 
hanı İsfendiyar’dan canını zor kurtarıp Türkistan’daki Kazak hanı Esim 
Hana sığındığı anlatılmaktadır. Ebulgazi orada üç ay konuk olarak kalır. 
Bir gün Taşkent’i yöneten Tursun Han, Esim Hanı ziyaret eder. Konu-
şurlarken Esim Han, Tursun’a, Ebulgazi’yi himayesine almasını teklif 
eder. Tursun Bey de bunu kabul eder. Tursun Bey’le Taşkent’e gelen 
Ebulgazi orada iki yıl kalır. Fakat iki yıl sonra Esim Han ile Tursun Be-
yin arası bozulur ve Esim Han, Tursun Beyi öldürür. Bundan sonra 
Ebulgazi Buhara hanı İmankul’un yanına gitmek için Esim Handan izin 
ister, isteği kabul olunca da Buhara hanının yanına gider.20 Bu kaynağa 
güvenecek olursak Esim Hanla Tursun Hanın dostluklarının 1625 yılına 
kadar sürmüş olması gerekir ki diğer tarihî kaynaklara göre bunun 
mümkün olmadığı açıktır. İki han arasındaki çekişme Esim Hanın tahta 
çıkışıyla başlamış, Tursun Hanın baş kaldırıp Taşkent’te hanlığını ilan 
ettiği 1613 yılından itibaren de şiddetlenmiştir. Kırgızlar arasındaki an-
latılan Er Eşim21 destanında ise, Tursun Muhammed ile Esim Hanın 
                                                                                                                                        
zak Halkının Eldik Tarıyhı”, Kazak Edebiyetinin Tarıyhı, (Ed. Şemsiyabanuv Setbaeva Kanış-
kızı), s. 212, Almatı, 2000. 
19 S. Devitov, a.g.e., s. 353. 
20 J. Tilepov, a.g.e., s. 111. 
21 Araştırmacılar tarafından üzerinde durulan bir diğer konu ise destanın Kırgız anlatma-
sında Esim Hanın Kırgız olarak gösterilmesidir. Darkan Mamajanov’un (2009) da belirttiği 
gibi bazı Kırgız kaynaklarında Esim’in annesinin Şıgay Han’ın kızı olduğu bildirilmekte; yani 
kız tarafından Kırgızlarla akrabalık söz konusu edilmektedir. Ama Kazak hanı ile ilgili anlat-
manın Kırgızlar tarafından sahiplenilmesinin bize göre en önemli sebebi Kırgızların zaten 
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arasının bozulması Meşhur Jüsip Köpeev’in derlediği efsanede anlatıldığı 
gibidir. Kazak hanlığını devamlı surette rahatsız eden Kalmuklara karşı 
sefere çıkan Esim Han, eşini ve memleketini ebedi dostu olarak gördüğü 
Tursun Muhammed’e emanet etmiştir. Eşim Han Kalmuklarla uzun süre 
sonra savaştıktan sonra memleketine dönmek için yola çıkar. Dönüş yo-
lunda çobanlık yapan eşiyle karşılaşır ve kendini fark ettirmeden uzak-
tan onu dinlemeye başlar. Kadın kendi kendine şöyle söylenmektedir: 

“Güttüm hanın at sürüsünü, 
Kederlendirdin Allah’ım, 
Ansızın gelse keşke, 
Savaşa giden yârim, 
Katagan halkının hanı Tursun, 
Han Tursun seni Allah kahretsin, 
Han çocuklarını köle yaptın, 
Kaygı keder içinde bıraktın, 
Nasıl tahammül edeyim, 
Odun toplayan bizim kız, 
Odun yakan bizim kız, 
Koyunları güden bizim kız, 
Kuzulara bakan bizim kız, 
Uzun boylu heybetli Er Esim, 
Sağ salim gelse Kalmuklardan”.22 

Daha sonra kimliğini gizleyerek ondan memleketin durumu hakkında 
bilgi alır. Tursun Hanın Esim Hanın küçük eşini kendisine eş olarak al-
maya hazırlandığını, ailesine eziyet ettiğini ve mallarını yağmaladığını öğ-
renir. Bunları öğrenen ve çılgına dönen Esim Han, beş yüz deveye iki bin 
yiğidini bindirir, üzerlerini çadırla örttürüp kervanbaşı kılığında şehrin 
kapısına gelir. Kapıda kendini bezirgân olarak tanıtan Er Esim, nöbetçi-
lere kervanını hırsızlardan korumak için surların içerisine almalarını ve 
bunun karşılığında hanlarına hediyeler vermeyi teklif eder. Sonunda 
şehre kervanı sokmayı başaran Esim Han ve yiğitleri sabaha kadar bek-
lerler. Sabah olunca saklandıkları yerden çıkan Esim Hanın yiğitleri şeh-
ri ele geçirirler. Esim han da Tursun Hanı öldürür. 
                                                                                                                                        
uzun süredir Kazak hanlığı ile birlikte hareket etmesinden kaynaklanmaktadır ve bu durum 
18. yüzyılda Hokand hanlığının kurulmasına kadar devam etmiştir. Kırgız yurdunu Şonba-
gış boyuna mensup Kökem Bey vasıtasıyla yöneten Esim Hanın, Katagan ile Şanışkılı’nın 
emiri Tursun’u bahsi geçen Kırgız beyinin yardımıyla alt ettiğini ve bu yüzden de onun hür-
metine “Kökem’in Kök Kümbezi” adında bir anıt inşa ettirdiğini Şokan Velihanov bizlere bil-
dirmektedir (Tilepov, 2000:113). Bu bilgiden de anlaşılacağı üzere Kırgızlar da bu mücadele-
de yer almışlar ve Tursun Beyle savaşmışlardır. Aslında bağlam merkezli teorilerle birlikte 
bu bilgilerin en azından halk bilimi açısından günümüzde pek fazla önemi de kalmamıştır. 
Zira her anlatmanın ayrı bir yaratma olduğu kabul edildiğinden Kırgız anlatmaları da ba-
ğımsız yaratmalar olarak kabul edilmektedir. 
22 Caştegin Turgunbayer, Kırgız Destanları 2, Er Eşim Destanı, Türk Dil Kurumu Yayınları, 
s. 113, Ankara, 2007. 
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Yukarıda sıraladığımız dizelerin ve kısaca özetlediğimiz olayların ben-
zerleri ve hatta hemen hemen aynılarıyla, daha genel bir ifadeyle söyle-
yecek olursak halk bilimciler tarafından “Kahramanın Dönüşü” adıyla bi-
linen meşhur epizotta karşılaşılan olaylarla Türk boylarının hemen he-
men hepsinde bilinen ve anlatılan Alpamış destanında da karşılaşmakta-
yız. Alpamış destanının Kazak anlatmalarından birini hatırlayacak olur-
sak olayların şöyle sıralandığı görülür: Alpamış Kalmuklara sefere çıkar-
ken ailesini gayri meşru doğup evlatlık edinilen acayip görünüşlü üvey 
kardeşi Ultan’a emanet eder. Ultan da Alpamış’ın öldüğünü sanarak Al-
pamış’ın babasını deve çobanı, oğlu Yadigâr’ı kuzu çobanı yapar. Alpa-
mış’ın anasına da tezek toplatır. Külbarşın’la evlenmek üzere toy düzen-
ler ve bu toydaki kökpar oyununda keçi yerine Alpamış’ın oğlu Yadigâr’ı 
kullandırır. Alpamış divane kılığında deve güden babasıyla, kuzu güden 
dedesi ve ayaklarına pranga vurulmuş oğlundan memleketi hakkında 
bilgi alır. Daha sonra kendisini tanıtıp emanete hıyanet eden Ultan’ı öl-
dürür. Er Eşim’in kaleye girerken başvurduğu hile ile Odysseeus’un Tro-
ya şehrine giriş için önerdiği hile arasındaki benzerlik de ayrı bir tartış-
ma konusudur, ama bizim burada üzerinde durmak istediğimiz konu bu 
değil, sözlü gelenekte anlatıcıların destanları nasıl oluşturduğudur. 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, konu bakımından Alpamış destanına 
benzeyen Esim Hanla ilgili anlatmadaki olaylar düşünüldüğünde, epik 
geleneğin birtakım ayrıntıları da ortaya çıkmış olmaktadır. Tarihte, han-
lık üzerinde kendisinin de hakkı olduğunu düşünen ve Buhara hanının 
telkinlerine aldanıp Kazak Hanı Esim Hana baş kaldırarak Taşkent’te 
kendini han ilan eden bir boy beyi vardır. Devletin birliği, bekası tehlike 
altındadır. Akraba olmalarına rağmen Esim Han, onu acımadan öldürür. 
Öldürme olayı, “kahramanın memleketten herhangi bir sebeple uzaklaşıp 
ondan uzun süre haber alınamayışı; vatanını, halkını ve eşini emanet etti-
ği kişi veya kişiler tarafından hıyanete uğraması”, “memlekete uzun za-
man sonra geri dönen kahramanın ülkesine kılık değiştirerek girip memle-
keti hakkında bilgi alması”, “hıyanet eden kişiden intikam alınması” gibi 
anlatıcılar tarafından daha çıraklık dönemlerinde öğrenilmeye başlanan 
ve zamanla kendi yaratıcılıklarını da ekleyip geliştirdikleri, Milman Parry 
ile Albert Lord’un sözlü kompozisyon teorisi23ndeki ifadeyle söyleyecek 
                                                           
23 Bu teori, bir anlatmanın destancılar tarafından nasıl oluşturulduğunu, nasıl öğrenildiğini 
açıklamak üzere ileri sürülmüştür. Özkul Çobanoğlu sözlü kompozisyon teorisi hakkında 
“Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş” adlı eserinde özetle şunları ifa-
de etmektedir: “Destancıların yetişme ve eğitimleri “dinleme ve özümseme”, “uygulama” ve 
“eleştirel bir toplum önünde icra”dan oluşan üç döneme ayrılmaktadır. Aday daha ilk başlar-
da destanları dinleyerek hikâyeleri, coğrafi yerlerle kahramanların adlarını, toplumsal alış-
kanlıkları vb. öğrenirken aynı zamanda destanların ritm ve müziğini, sık sık tekrarlanan ve 
kendi başlarına da anlam taşıyan çekirdek konu (tema) veya kalıplaşmış motifleri; yani formül 
ifadeleri de özümsemektedirler. İkinci devre ise onun ustasını veya ustalarını taklit ederek bir 
müzik aleti eşliğinde formül veya dizi formüllerden kurulu konu ve temalardan oluşan gele-
neksel kompozisyon tekniğini öğrenip zenginleştirdiği devredir. Son aşamada ise destancı 
eleştirel bir toplum önünde icrasını yapar. Daha sonraki aşamalarda ise usta veya ustalarının 
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olursak, formülleşmiş ifadelerle destan haline getirilmiştir. 
Sözlü kompozisyon teorisinde ifade edildiği gibi “formül (formula), for-

mülleşmiş ifade (formulaic expression) ve temaları, çekirdek konuları (the-
me)” somut örneklerle anlatacak olursak sıfat tamlamalarını, geleneksel 
deyişleri, atasözlerini, çekirdek konuları bilmek usta bir destancının 
uzun bir anlatma yaratıp akıcı bir şekilde icrası için yeterlidir. Bunun 
yanında Er Esim anlatmasında destancıların çekirdek konular veya çe-
kirdek konuların birbirlerine ilave edilmesiyle oluşan konular zincirin-
den daha büyük bir olaylar zincirini, uzun bir anlatım kalıbını (Alpamış), 
daha doğru bir şekilde ifade edecek olursak anlatmanın ikinci bölümü-
nü, aynen kullandıkları görülmektedir. Walter J. Ong bilginin yazılı kül-
türlerdeki gibi bilimsel kategorilerde işlenememesi yüzünden sözlü kül-
türlerde insanların bilginin saklanması, düzenlenmesi ve iletilmesi için 
insan etkinliğini konu alan, Yunanlıların Truva savaşları, Amerikan yer-
lilerinin çakal, Eski Mali’nin Sunjata ve Nayanga halkının Mwindo vb. 
öyküler, uzun anlatılar ve anlatım dizilerini geliştirerek kullandıklarını 
ifade etmektedir.24 Kazak hanlarından Esim Hanla ilgili olarak Kazak ve 
Kırgızlar arasında anlatılan Er Esim-Eşim destanının oluşumunun 
Ong’un yukarıda örnekler vererek belirttiği gibi olduğunu gördük. Yani 
verilmek istenen düşünce, fikir daha önceden sözlü gelenekte anlatıcılar 
tarafından geliştirilmiş uzun anlatım dizisi (Alpamış) etrafında verilmeye 
çalışılmıştır. Bir başka şekilde ifade edecek olursak Er Esim anlatmasın-
da bizler destancılar tarafından daha önce bilinen bir anlatmanın tarihî 
bir olaya uyarlanarak anlatıldığına tanık olmaktayız. 

Sonuç 

Esim Hanın Tursun Hanı kendisine karşı ayaklanmasından ötürü öl-
dürmesinden başka, Esim Hanla ilgili olarak destanda anlatılan emanete 
hıyanet ediş, hanın ailesini horlama ve eziyet, namusa göz dikme vb. 
olayların gerçekliği konusunda kesinlik söz konusu olmamakla beraber, 
bizler bu olayların tarihî olaylar olmadığına, tarihî bir ölümü/öldürme 
olayını destanlaştırmak için anlatıcılar tarafından kullanıldığına ve böy-
lece Tursun Hanın öldürülüşünün halkın gözünde meşru hale getirildiği-
ne inanmaktayız. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Tursun Hanla 
Esim Han akrabadırlar ve nihayetinde halk tarafından kardeş kavgası 
şeklinde de yorumlanabilecek bir olay vardır. Tursun Hanın halk tarafın-
dan onaylanmayacak ve hiçbir zaman affedilmeyecek birtakım kötü has-
letlerle -bunlar daha önce de belirttiğimiz gibi anlatıcılar tarafından usta 
çırak ilişkisi içerisinde öğrenilmiş ve Alpamış gibi pek çok anlatmada 
                                                                                                                                        
repertuarı dışında da pek çok destanı öğrenen destancının anlatmasını kendisince pek çok 
süsleme ve nakışlarla bezeyerek anlattığına tanık olunur” demektedir. 
24 Walter J. Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür Sözün Teknolojileşmesi, Metis Yayınları, İstanbul, 
2010. 
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kullanılmıştır- tasvir edilerek anlatılması gerekiyordu ki halk Esim Hanı 
haklı bulsun ve yaptığını onaylasın. Anlatmada da bu durum çok açık 
bir şekilde görülmektedir. Er Esim destanının oluşumu sözlü gelenek 
temsilcilerinin (destancıların) yetişmesinde usta çırak ilişkisinin ne denli 
sıkı ve sistemli olduğunu da bizlere göstermektedir. 
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ŞARKÎ ANADOLU MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ 
ERZURUM HEY’ET-İ MERKEZİYESİ KARAR 

KAYIT DEFTERİ 
(14 AĞUSTOS 1919 / 23 OCAK 1920) 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet SEMERCİ* 

Öz 

Mondros Ateşkes (30 Ekim 1918) Antlaşmasından sonra İtilaf Devletle-

ri’nin Doğu Anadolu’da Ermenistan Devleti kurma çalışmalarına karşı, Raif 

Hoca ile Süleyman Nazif 4 Aralık 1918’de merkezi İstanbul’da Vilâyat-ı 

Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyetini kurdular. Cevat Dursunoğlu 

bu cemiyetin aynı adı taşıyan Erzurum Şubesini 3 Mart 1919’da kurdu. 

Mustafa Kemal Paşa 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a geldi. 8 Temmuz 

1919’da resmi görevinden ve askerlik mesleğinden ayrıldı. 10 Temmuz 

1919 Vilâyat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti’nin başına geçti. 

Mustafa Kemal Paşa (23.07.1919 / 07.08.1919) Erzurum Kongresi’ni topla-

dı. Kongre Doğu Anadolu’da değişik adlar ile kurulmuş Milli Cemiyetleri bir-

leştirdi. Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında topladı. Mus-

tafa Kemal Paşa Başkanlığında 9 kişilik Heyet-i Temsiliye’yi seçti. 

Bu çalışma: Adı geçen cemiyetin “Erzurum Hey’et-i Merkeziyesi Ka-

rar Kayıt Defteri”ndeki 20 karar ile ilgilidir. 

Anahtar kelimeler: Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi, Heyet-i 

Temsiliye, Karar Kayıt Defteri. 

Abstract 

The Society for the Defence of the Rights of the Eastern 

Provinces the Headquarter of the Council in Erzurum the Decision 

Registry Book (14th August 1919 / 23th January 1920) 

Following Mondros Treaty (30th October 1918), Raif Hoca and Süley-

man Nazif established the Society for the National Defence of the Rights 
                                                           
* Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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of the Eastern Provinces with the centre in Istanbul on 4th December 

1918 as a reaction to the struggle of the Allied Powers to found Armenian 

State in the Eastern Anatolia. Cevat Dursunoğlu founded the Erzurum 

branch of this society with the same name on 3rd March 1919. 

Mustafa Kemal Pasha arrived in Erzurum on 3rd July 1919. He resig-

ned from his official duty and the Army. He became the head of the Soci-

ety for the National Defence of the Rights of the Eastern Provinces on 

10th July 1919. Mustafa Kemal Pasha (23.07.1919 / 07.08.1919) held 

the Erzurum Congress. The Congress united the national societies with 

different names which had been established in the Eastern Anatolia un-

der the Society for the National Defence of the Rights of the Eastern Pro-

vinces and they chose the Council Of Representatives consisting of nine 

people, the head of which was Mustafa Kemal. 

This task: It is related to the twenty decisions in the Decision Re-

gistry Book of the Headquarter of the Council in Erzurum. 

Key words: Mustafa Kemal Pasha, The Erzurum Congress, The Co-

uncil of Representatives, The Decision Registry Book. 

1- Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti’nin Ku-
ruluşu (4 Aralık 1918) 

İttifâk Devletleri safında Birinci Dünya Savaşı’na giren Osmanlı İmpa-
ratorluğu, İtilâf Devletleri, özellikle İngiltere tarafından yenilgiye uğratıl-
mış, 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi’ni imzalamak zorunda 
kalmıştı.1 

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra, İtilâf Devletleri, İn-
giltere, Fransa, İtalya, Türkiye’yi yer yer işgal etmişler ve Türkiye’deki 
azınlıkların devlet kurma yolundaki çalışmalarını desteklemişlerdi.2 

Durumun dehşeti ve korkunçluğu karşısında her yerde, her bölgede 
bunlara karşı kurtuluş çareleri düşünülmeye başlanmıştı. Bu düşünce 
ile alınan teşebbüsler birtakım kuruluşlar doğurdu. Meselâ Edirne ve 
çevresinde Trakya-Paşaeli adıyla bir cemiyet vardı. Doğu’da Erzurum’da 
ve Elâzığ’da, genel merkezi İstanbul’da olmak üzere Vilâyât-ı Şarkiye 
Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti’nin şubeleri kurulmuştu. Trabzon’-
da Muhafaza-i Hukuk adında bir cemiyet mevcut olduğu gibi, İstanbul’-
da da, Trabzon ve Havâlis-i Adem-i Merkeziyet Cemiyeti vardı.3 

İzmir’in işgal olunacağına dair Mayıs’ın on üçünden beri apaçık belir-
tiler gören, İzmir’de bazı genç vatanseverler ayın 14/15. gecesi bu çok ız-
dıraplı durum hakkında görüşmeler yapmışlar ve oldu bitti haline şüphe 
                                                           
1 Salâhı R. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, C. I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
XV. Dizi, Sa. 19, Türk Tarih Kurumu Basımevi, s. 1, Ankara, 1973. 
2 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C. I, 14. Baskı, Milli Eğitim Basımevi, s. 2, İstanbul, 1963. 
3 Nutuk, C. I, s. 2-3. 
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kalmayan Yunan İşgali’nin ilhakla neticelenmesine engel olmak kararın-
da birleşmişler ve Redd-i İlhak Prensibini ortaya atmışlar4 idi. 

Görülüyor ki Mondros Mütarekesi’nden hemen sonra yurdun kur-
tuluşu için birçok yerde milli kuruluşlar ortaya çıkmaktadır. Bunlar-
dan birisi de Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti’-
dir. 

Doğu vilâyetlerinden Ermenistan’a toprak terk edilmesi söylentileri-
nin yaygın hale gelmesi üzerine, Erzurumlu Hoca Raif Efendi, Mondros 
Mütarekesi şartlarını da göz önüne getirerek hemen İstanbul’a gitti. Sü-
leyman Nâzıf ile görüştü. Görüşmede Hoca Râif Efendi bazı gazetelerin 
tehcir aleyhinde ve Ermenileri mazlum konumda gösteren yazıları ve Do-
ğu topraklarından bir kısmının Ermenistan’a terk edilmesi hakkındaki 
düşünce ve fikirlerin çok kötü tesirler ortaya koyduğunu, zararlı sonuç-
lar doğuracağından endişe ettiğini söylemesi üzerine, Süleyman Nâzif’de, 
Hoca Râif Efendi ile aynı düşüncede olduğunu söyledi. Sonuçta gazete 
idarehanelerini ziyaret ederek tehcir aleyhindeki yayınları önlemeyi dü-
şündüler. Birkaç gazete idarehanesine giderek tehcir aleyhindeki yayın-
ların zararlarını anlattılar. Fakat bundan bir sonuç alamadılar.5 Neticede 
Beyrut Eski Valisi İsmail Hakkı, Hicaz Eski Valisi Mahmud Nedim, Baye-
zid (Ağrı) Mebusu Şefik, Diyarbakır Mebusları Zülfü ve Fevzi, Süleyman 
Nazif, Cevat Beyler ve Hoca Raif Efendi bir gün aralarında toplandılar. 
Bir temel şart üzerinde mutabık kaldılar. Bu temel şart; 

“Kayıtsız şartsız Türk hukukunu koruma, doğu topraklarından her-

hangi bir parçanın Ermenistan’a* terk edilmesi gibi bir durum oluş-

masında veya herhangi bir saldırı karşısında doğu vilâyetleri halkı-

nın birlikte silahlı savunması temin etmeye çalışmak üzere, Vilâyât-ı 

Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyetini kurmak”6 idi. 

Sonuçta Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti 4 Ara-
lık 1918 tarihinde İstanbul’da7 Süleyman Nazif’in yol göstermesi sonucu 
kuruldu.8 Cemiyetin başkanlığına eski Bitlis Valisi Harputlu Nedim Bey 
                                                           
4 Nutuk, C. I, s. 3. 
5 Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, C. I, 2. Baskı, Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, s. 19, Ankara, 1986. 
* Bazı kaynaklarda, “Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyetinin kuruluş ama-
cı Doğu Anadolu’nun Ermenilere ve Gürcülere verilmesini önlemek, Türkiye’de kalmasını 
sağlamak içindir” denilmektedir. Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, C. I, Öğretmen 
Dünyası Yayınları, I. Baskı, s. 51, Ankara, 1982; Halbuki cemiyeti kuranların anılarında 
Gürcülerin adı geçmemektedir. Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., s. 19. 
6 Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 19; Ayrıca bkz. Kâzım Karabekir İstiklâl Harbimiz, Tür-
kiye Yayınevi, Yaylacı Matbaası, s. 12, İstanbul, 1969; Zeki Sarıhan, a.g.e., C. I, s. 51, Anka-
ra, 1981; Cevat Dursunoğlu, Milli Mücadelede Erzurum, s. 17-18, Ankara, 1946. 
7 Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, C. I, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 
2262, Milli Eğitim Basımevi, s. 141-142, İstanbul, 1991. 
8 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 17. 
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getirildi.9 Cevat Dursunoğlu’na göre Cemiyetin “ruhi muharriki” Süley-
man Nazif idi.10 

Cemiyet kurulduktan sonra yaptığı toplantılarda; çıkaracakları gazete-
yi, (Ermeni) tehciri nedeniyle, Türk milletine atılan iftiraların nasıl önlen-
mesi gerektiği, Doğu vilâyetlerindeki Müslümanların haklarının nasıl sa-
vunulacağını konuştular.11 Bu toplantıların sonunda şu kararları aldılar: 

1- Doğu vilâyetleri tarih itibariyle bir Müslüman Türk memleketidir. 
Ermeniler öteden beri çok küçük bir azınlıktır. 

2- Ermeniler elli yıldan beri bu bölgede siyasi cinayetler ve komiteci-
likle, Müslümanları savunma zorunda bıraktılar. Bu hareketlere önce 
onlar giriştiler.12 

Görülüyor ki cemiyet, Doğu vilâyetlerinin Türk yurdu olduğunun ke-
sin bilinci içindedir. Ermenilerin de çok küçük bir azınlık olduğunu bil-
mektedirler. Siyasi cinayetlerin, çeteciliğin onlar tarafından başlatıldığını 
dolayısıyla meşru müdafaa’nın yapılacağını ifade etmektedirler. 

İşte bu esaslar çerçevesinde hareket eden Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i 
Hukuk-i Milliye Cemiyeti davasını bütün dünyaya karşı savunmak üzere 
Fransızca bir gazetenin ve ayrıca memleket içinde düşüncelerini yaymak 
üzere de “Hâdisat” adlı bir gazetenin çıkartılmasını kabul etmişlerdir.13 

2- Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum 
Şubesi’nin Kuruluşu (10 Mart 1918) 

Cevat Dursunoğlu 4 Aralık 1919 yılında Trakya’da terhis olarak İs-
tanbul’a geldi.14 “Halk arasında yapılacak teşkilatta çalışmak üzere Erzu-
rum’a gitmeye karar verdi.” Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-i Milliye 
Cemiyeti merkezine başvurdu. Erzurum’da şube açmak için yetki verme-
lerini istedi. O gün cemiyetin nizamnamesini alarak ayrıldı.15 

Cevat Dursunoğlu Erzurum’a geldi. Belediye Reisi Zakir Bey ile gö-
rüştü. 1 Mart 1919 tarihinde Belediye Reisi’nin başkanlığında bir toplan-
tı yapıldı. Toplantı sonunda 10 kişilik bir komisyon kuruldu.* Komisyon 
                                                           
9 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 17; Ayrıca bkz. Zeki Sarıhan, a.g.e., C. I, s. 51; Selâhattin 
Tansel, a.g.e., s. 18. 
10 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 18. 
11 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 19. 
12 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 20. 
13 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 20; Ayrıca bkz. M. Tayyib Gökbilgin, Milli Mücadele Başlar-
ken, Birinci Kitap, Türk Tarih Kurumu Basımevi, s. 71, Ankara, 1959; Selahattin Tansel, 
a.g.e., C. I, s. 142; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 20. 
14 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 15. 
15 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 21. 
* Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti, Erzurum Şubesi’nin kurulma çalışma-
larını yürütmek için seçilen kişiler: 1- Belediye azasından Şeyh Eşref, 2- Kılcızade Şakir, 3- 
Meclis İdare azasından Tevfik, 4- Hüseyin Avni, 5- Ahmet, 6- Cevat Dursunoğlu. Cevat Dur-
sunoğlu 4 kişinin adını hatırlayamadığından yazmamıştır. Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 30. 
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o gün kendi arasında yaptığı toplantıda, cemiyetin kurulmasını kararlaş-
tırdı. İmza altına aldı.16 Cemiyetin kurulması için “ertesi gün” 3 Mart 
1919’da cemiyet nizamnamesinin* ekli olduğu bir dilekçe vilâyete verildi.17 

Formalitenin bitmesini beklemeden cemiyet 6 Mart 1919’da Esat Paşa 
mahallesindeki Eski Asarı Terakki Mektebi’nde ilk toplantısını yaptı.18 
Reisliğe Hacı Fehim Efendiyi, Muhasipliğe Süleyman Bey’i, Katipliğe de 
Cevat Dursunoğlu’nu seçti. Birkaç gün sonra geçici heyetten Hacı İsmail 
Efendizade Tevfik ve Kobalzade Ahmet de bazı nedenlerle (toplantılara) 
gelemeyeceklerini bildirdiler. Bu iki kişinin yerine eski mebus Raif ve Ya-
vuluzade Şükrü Efendileri çağırdılar.19 Fakat şube açılmadan bir gün 
önce kurucular ilk beyannamelerini 9 Mart 1919’da yayınladılar.20 

Beyannamede; “Siyasi sahnedeki yenilgi nedeniyle en meşru hukuka 
tecavüz edilmek” istenmektedir. Bu haksızlıkların en büyüğü ise, Erme-
niler Doğu vilâyetlerinde “Hukuk-i Hakimiyet” iddia etmektedir. Teşkilâtlı 
olarak “Avrupa ve Amerika’da propaganda yaparak iddialarını duyurma-
ya çalıştılar.” Halbuki Doğu Vilâyetlerinin önemli bir parçası olan Erzu-
rum’da Selçuklu Devleti Türk kültürünü ve İslâm medeniyetini hakim 
kıldılar. Memleketteki milli-dini eserler bu memleketin kime ait olduğu-
nu ispat etmektedir.21 Ermeniler ise “kültürel ve medeni” hiçbir eser bı-
rakmadılar. Ermeni iddiaları sadece tarihin karanlık dönemlerinde milli-
yet derecesini bulamayan, Ermeni Derebeyliğine dayandırıldı. Bu yalan-
dır ve Ermeniler genel nüfusa** hakim olmak istediler, deniliyordu. “İs-
lâm nüfusunun bütün bir kısmının gizli bulunmasına rağmen hiçbir zaman 
Doğu vilâyetlerinde Ermeni nüfusu %15’i*** geçmedi” denilerek, Ermeni 
iddiaları reddedildi. 
                                                           
16 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 30-31. 
* Cemiyetin nizamnamesi için bkz. Belge-1; Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 143-146. 
17 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 33; Nutuk, C. I, s. 45-46; Zeki Sarıhan, a.g.e., C. I, s. 164-
165; Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Kronolojisi, Türk Tarih Kurumu Ba-
sımevi, s. 25, 1918-1928. 
18 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 34; Utkan Kocatürk, a.g.e., s. 26. 
19 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 34; Ömer Osman Umar, “Atatürk’ün Milliyetçilik İlkesinin 
Tarihi Temelleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 152, s. 126, İstanbul, 2004. 
20 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 147; Selahattin Tansel, a.g.e., C. I, s. 142. 
21 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 147; M. Tayyib Gökbilgin, a.g.e., C. I, s. 374. 
** Justen McCarty ise 1914 Osmanlı nüfus istatistiğinde bütün Osmanlı vilâyetlerinde 
1.683.301 Ermeni’nin yaşadığını hesaplamıştır. Bu sayının genel nüfusa oranı %4.4’tür. 
Halbuki 1914 Osmanlı resmi nüfus sayımı 1.229.007’dir. Bu durumda McCarty, Ermeni 
nüfusunu yaklaşık 400.00’den daha fazla göstermiştir. 1919 yılı İngiliz istatistiklerinde, Os-
manlı Devleti’ndeki Ermeniler 1.602.000 olarak gösterilmiştir. Bu rakamın yüksek gösteril-
mesi, Ermenilerin bulundukları bölgelerde hak iddia edebilmeleri içindir. 1914 Amerikan is-
tatistiklerinde David Magie’ye göre Osmanlı Devletindeki Ermeni nüfusu 1.479.000’dir. So-
nuç olarak tahmini Ermeni nüfusu 1.500.000’dir. Hikmet Özdemir (ve d.) Sürgün ve Göç, 3 
Basım, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 15-50, Ankara, 2005. 
*** 1877’de E.G. Ravenstein, Doğu Anadolu’da altı vilayette Ermeni nüfusunu 760.000, tüm 
Ermeni nüfusunu 872.000 göstermiştir. Hikmet Özdemir (ve d.), a.g.e., s. 35; Cevat Dur-
sunoğlu Doğu vilayetlerinde, %15 Ermeni nüfusu için kaynak göstermemiştir. 
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Bundan dolayı Ermeniler bu iddialarını ilmi, mantıkî, aklî, hiçbir esa-
sa dayandıramadılar. Geçmiş hükümet Birinci Dünya Savaşı’nda Erme-
nileri tehcir* etti. Avrupa ve Ermeniler propaganda yaparak Türk Milleti-
ni sorumlu tutmak istedi. Halbuki Türk Milletinin bunda en “küçük bir 
mahcubiyet hissi” bulunmamaktadır. Hatta millet bireyler, tehcir edilen 
Ermenilere “para ve diğer samimi yardımlarda” bulundular. 

Vilâyat-ı Şarkiye Cemiyeti bu memleketin “Hukuk-u tarihiye ve milli-
yesi”ni koruyacaktır. Tehcir sırasında yapılan kötü davranışlara millet 
kesinlikle karışmadı. Mülkleri, Rus istilasına kadar korundu. Buna kar-
şılık, Ermeniler Müslümanlara haince davrandılar. Hatta verilen tehcir 
emrine rağmen, Türkler bir kısım Ermenileri tehcirden kurtardılar. Teh-
cirden kurtulanlar ise kendilerini kurtaranlara ihanet ettiler. Bunların 
ihanetlerini belgelerle medeni dünyaya duyuracaklarını ifade ettiler.22 Bu 
beyanname, Ermenilerin ve Hıristiyan dünyasının, Türk milletine bakış 
açısını göstermesi bakımından önemlidir. 

Beyannamenin yayınlanmasından bir gün sonra “Hükümet 10 Mart 
1919 tarih ve 49 numaralı ….. ilmûhaberle cemiyetin kuruluşunu kabul et-
ti.” Cemiyetin kurucuları ise şunlardır: 

“1- Hacı İsmail Efendizade Tevfik (Meclis-i İdare-i Vilâyet Azası) 
 2- Hakkızade Hacı Fehim. 
 3- Solakzade Sadık (Müfti-i Vilâyet). 
 4- Binbaşı Süleyman (Emekli). 
 5- Câzim (Gümrük Mütevellisi). 
 6- Mahamı Hüseyin Avni (Kümbetli Gençağazede). 
 7- Hacı Recep Efendizade (Hacı, Hafız). 
 8- Namık Efendizade Ahmet. 
 9- Binbaşı Haydar (Emekli). 
10- Kobalzade Ahmet. 
11- Dursunbeyzade Cevat Bey”.23 
Erzurum’da Kurtuluşu’nun birinci yıldönümü olan 11 Mart 1919 ta-

rihinde bir tören hazırlandı.24 Törende, ayrıca Erzurum’da bulunan Şeh-
zade Abdülhalim Efendi’nin evinin önünde bir gösteri yapıldı.25 Cevat 
Dursunoğlu şehzadesinin karşısında yaptığı konuşmada; “Bin yıldan be-
ri Türk egemenliğinden başka egemenlik tanımayan ve 400 yıldan beri, 
Osmanoğullarına sadakatle sınır bekçiliği yapan halkın o günkü acılarını 
                                                           
* Osmanlı Devletinde Ermeni olayları nedeniyle, Osmanlı Hükümeti 15 Mayıs 1915’de “Teh-
cir Kanunu”nu çıkardı. Bu kanunla; Ermeniler başka bölgelerde zorunlu göçe tabi tutulabi-
leceklerdi. Refik Turan (ve d.), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 17. Baskı, s. 73-74, Ankara, 
2010. 
22 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 147-148. 
23 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 35; Zeki Sarıhan, a.g.e., C. I, s. 159; Utkan Kocatürk, a.g.e., s. 27. 
24 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 34; Tayyib Gökbilgin, a.g.e., C. I, s. 74. 
25 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 34. 
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anlattı”.26 Halkın tek dileğinin, “bu çıplak toprakları ve viraneleri savun-
mak” olduğunu söyledi.27 

Cevat Dursunoğlu ayrıca “Padişahın etrafında ölünceye kadar Türk 
varlığını ve Saltanatın haklarını savunmaya kararlı olduklarını … Makam-
ı Muallay-ı Hilâfet’e arz etmesini” kendisinden istedi.28 

Cevat Dursunoğlu’nun Vilâyat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-i Milliye 
Cemiyeti Erzurum Şubesi yönetim kurulu üyesi olarak yukarıdaki istek-
lerde bulunmasını, o günün şartları içerisinde söylenilebilen duygu ve 
düşünceler olarak kabul edilebilir. 

Ayrıca Cevat Dursunoğlu ve Hüseyin Avni Beyler, Müdafaa-i Hukuk’-
ta hazırladıkları bir arıza*yı Padişah’a sunulmak üzere, birkaç gün sonra 
İstanbul’a dönen Şehzade’ye İstanbul Kapısı’nda sundular. “Arıza” da 
vatanı müdafaa kararlarını bildirdiler. “Türkiye’nin ayrılmaz bir bütün 
halinde Makam-ı Muallay-ı Hilâfet etrafında toplanmasına işaretle haktan 
başka bir kuvvete boyun eğilmemesi”29ni istediler. 

Bir müddet sonra, Vilâyat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemi-
yeti Erzurum Şubesi Reisi Hacı Fehim Efendi, Reislik görevinden ayrıldı. 
Bu görevi Raif Efendi’ye bıraktı. 

Süleyman Necati ise Albayrak Gazetesi’ni çıkarmaya başladı. Gazete 
Müdafaa fikrini yaymaktadır. Bir süre sonra Cemiyet geniş ve toplantıla-
ra uygun “Vuslat Erverdi” evine taşındı. Cemiyet kendini yenileyerek 
kuvvetlendirmek istedi. Bunun için idare heyetinde değişiklik yaptı. 11 
kişilik Yönetim Kurulu 12 kişiye çıkarıldı. Hükümette görevi olanlar ile 
yaşları çok ilerlemiş olanlar çekildiler.** 

Yerlerine gizli oyla 1- Kazım, 2- Necati, 3- Maksut, 4- Nedim, 5- Mesut se-
çildiler. Kırbaş Fevzi gizli oyla seçilenler listesinde gösterilmediği halde, yeni yö-
netim listesinde gösterilmiştir. Yeni idare heyeti şu şekilde teşekkül etmiştir: 

Reis     : Raif Efendi. 
Kâtip    : Dursunbeyzade Cevat. 
Muhasebeci  : Emekli Binbaşı Süleyman. 
Aza     : Emekli Binbaşı Kazım. 
Aza     : Albayrak Sahibi Necati. 
Aza     : Namık Efendizade Ahmet. 
Aza     : Avukat Hüseyin Avni. 
Aza     : Hacı Recepzade Hacı Hafız. 

                                                           
26 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 35; Tayyib Gökbilgin, a.g.e., C. I, s. 74. 
27 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 35-36. 
28 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 36. 
* Arıza: Küçükten büyüğe yazılan yazı. 
29 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 36. 
** Eski liste ile karşılaştırıldığında yönetim kurulundan çekilenler: 1- Hacı İsmailzade Tev-
fik, 2- Müfti-i Vilâyet Solakzade Sadık, 3- Gümrük Mütevellisi Câzim, 4-Binbaşılıktan Emek-
li Haydar, 5- Kobalzade Ahmet. Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 34-39. 
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Aza     : Kırbaş Fevzi. 
Aza     : Eski Evrak Müdürü Maksüt. 
Aza     : Avukat Mesut. 
Aza     : Baytar Nedim. 
Böylece daha mütecanis bir idare heyeti meydana geldi. Albayrak Ga-

zetesi ile cemiyetin propaganda organı halini aldı.30 Cemiyet Katibi Cevat 
Dursunoğlu ise, cemiyetin, ordunun yardımı olmadan başarıya ulaşama-
yacağına inanıyordu. Bu nedenle Mondros Mütarekesi’nden sonra Ha-
sankale’de tümen başında bulunan31 Albay32 Rüştü’ye başvurulmuş, o 
da “ben sizinle beraberim asker olduğum için ortaya çıkamam” diyerek 
“kendine başvuranları hayal kırıklığına uğratmıştır.” Cemiyetin katibi Ce-
vat Dursunoğlu’na göre, Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Ce-
miyeti Erzurum Şubesi’nin başına adı memlekette tanınmış bir kişinin 
geçmesi gerektiğine bu şahsın ise 9. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa 
olduğuna inanmaktadır.33 Fakat bu sırada 2 Nisan 1919’da “Merkezi Er-
zurum’da bulunan 9. Ordu karargâhı lağvedildi. Yerine 15. Kolordu Komu-
tanlığı kuruldu… Komutanlığa 13 Mart’ta Kazım Karabekir Paşa atanmış-
tı.”34 9. Ordu Eski Komutanı Yakup Şevki Paşa ise 3 Nisan 1919’da İs-
tanbul’a çağrıldı.35 

Yakup Şevki Paşa Erzurum’da Kazım Karabekir Paşa’nın gelmesini 
beklemeden36, 9 Nisan 1919’da Komutayı Erzurum’da37 Hasankale’de 
Tümenin başında bulunan (Albay) Rüştü’ye devretti.38 

İşte bu durumdan faydalanmak isteyen Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i 
Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi Yakup Şevki Paşa’ya teşkila-
tın başına geçmesi için teklif götürdü. Fakat Yakup Şevki Paşa’da gözle-
rinin rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’a giderek tedavi olacağını söyleyerek 
teklifi kabul etmedi.39 

3- Erzurum Vilâyet Kongresi ve Vilâyât-ı Şarkiye Kongresi Öncesi 
Gelişmeler 

Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi 
yaptığı toplantılardan birinde (tarih verilmemiş) yeni bir teşkilat nizamna-
                                                           
30 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 37-39. 
31 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 41. 
32 Utkan Kocatürk, a.g.e., s. 30. 
33 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 41-42. 
34 Zeki Sarıhan, a.g.e., C. I, s. 191; Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 42; Kazım Karabekir a.g.e., 
s. 16-17; Gotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı İlgili Belgeler, s. 102, Ankara, 1971. 
35 Zeki Sarıhan, a.g.e., C. I, s. 193. 
36 Zeki Sarıhan, a.g.e., C. I, s. 199. 
37 Utkan Kocatürk, a.g.e., s. 30. 
38 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 41; Utkan Kocatürk, a.g.e., s. 30; Selahattin Tansel, a.g.e., 
C. I, s. 143; Ayrıca bkz. Zeki Sarıhan, a.g.e., C. I, s. 199. 
39 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 42. 
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mesi hazırladı. Bu yeni 12 maddelik nizamname ile varılan en önemli so-
nuç, İstanbul’daki cemiyetin nizamnamesinin çok üstüne çıkmış olması 
idi. İstanbul’daki cemiyet nizamnamesi, Türk haklarını açıklayarak, Erme-
ni iddialarını çürütmek ve “böylece barış konferansına tesir etmek” idi. 
Halbuki, yeni teşkilat nizamnamesi* ile silahlı müdafaaya doğru gidiyordu. 

Nitekim bu tarihten sonra Müdafaa-i Hukuk, İstanbul Cemiyeti ile 
daha ziyade şekli bir bağ muhafaza etti. Bu bağı çok defa etrafa karşı bir 
paravan gibi kullanarak kendi yolunda gelişti.40 

Bu yeni nizamnamede; “yeni iş ve fikir olarak Erzurum Vilâyet Kongre-
si ile Vilâyât-ı Şarkiye Kongresi sözü ortaya atıldı.” Bu kongrelere, “İleride 
uğranılması düşünülebilen zorluklara karşı ilerisini etraflıca düşünerek 
tedbirler almak” görevi verildi. Bu iki madde ile çalışmaların sistemli bir 
şekilde, silahlı mücadeleye doğru gittiği görülmektedir.41 

Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum Şube-
si yaptığı toplantılardan birinde, Doğu Vilâyetleri Kongresi kararını aldı. 
1919 yılı Nisan ayının son Cuma günü Erzurum’da yapılan bir mitingde 
halka duyurdu, “Doğu Vilâyetlerine gerekli telgraflar çekildi.”42 

Ertesi gün Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Teşkilatı** adına Ba-
rutçuzade Ahmet, Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliyet Cemiyeti 
Erzurum Şubesi’ne gönderdiği telgrafta; “Doğu Vilâyetlerinin müdafaasını 
sağlamak üzere coğrafi mevkii daha müsait olan Erzurum’da bir kongre”-
nin toplanmasının daha uygun olduğunu, siz de (Erzurum teşkilatınız) 
uygun gördüğünüz takdirde “Müteşebbis Heyet” olarak gününü tayin 
edin, diğer vilâyetlerle haberleşerek sonucu bize bildirin, diyordu.43 Bu 
gelişmeler devam ederken 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa 
3 Mayıs 1919 tarihinde ise Erzurum’a geldi.44 

4- Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum 
Şubesi Vilâyet Kongresi (17 Haziran 1919 / 25 Haziran 1919) 

Erzurum Şubesi, vilayet kongresine bütün sancak ve kazalardan ge-
len45 21 delege ile katıldı.45-a Kongre, 17 Haziran 1919’da Reis Raif Efen-
di’nin o gün ki durumu anlatan bir konuşmasıyla açıldı.45-b Kongre’de; 
                                                           
* Yine nizamname için; 3 nolu belge; Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 149-150. 
40 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 49-52. 
41 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 52. 
42 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 53. 
** Cemiyetin adı: Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’dir; M. Tayyib Gökbilgin, 
a.g.e., C. I, s. 77-78. 
43 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 53. 
44 Utkan Kocatürk, a.g.e., s. 33; Zeki Sarıhan, a.g.e., C. I, s. 224. 
45 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 64. 
45-a Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 66. 
45-b Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 64. 

177



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 10 

Cevat Dursunoğlu, cemiyet tarafından hazırlanmış bir rapor okudu*. Bu 
rapordan başka Erzurum Merkezi, Kongreye 18 sahifelik gizli bir rapor 
daha sundu. Bu raporda; “memleketin içinde ve dışında yayılan Ermeni 
propagandasından ve bu propagandaya bağlı olarak ortaya çıkarılmak is-
tenen Kürt muhtariyeti işinin özü incelenmiş ve cevaplandırılmıştır.” 

Yine bu raporda; İstanbul’da Noradonkiyan’ın başkanlığında kurulan 
bir cemiyetin, 

“Kürtlere, Ermeni harflerini kabul ettirmeye çalışması açıklandığı gibi, 

Ermenilerle, Kürtlerin bir ırktan oldukları iddiası da delil gösterilerek 

çürütülmüş ve doğu vilâyetlerindeki Türklerle, Kürtlerin, dini, kültürel 

ve ekonomik giriftlikleri ve yüzyıllardan beri devam edegelmiş olan ev-

lenmek yoluyla akrabalıkları bunların ne kadar birbirine kaynaşmış” 

oldukları ispat edilmiştir.46 
25 Haziran 1919 Cumartesi günü Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u 

Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi Vilâyet Kongresi sona erdi.47 Bu kongre 
de uzun bir karar** düzenlendi ve kabul edildi. Bu kararların esasları şun-
lardı: 

“1- Dilekte olduğu gibi içte de birliği sağlamak. 
 2- Osmanlı camiasından ayrılmamak için her türlü ihtimali göz önü-

ne alarak bu yolda hiçbir fedakârlıktan çekinmemeyi ‘umde’ olarak ka-
bul etmek. 

 3- Her ne suretle olursa olsun memleket bir Ermeni saldırısına uğ-
rarsa bunu şiddetle karşılamak milli varlığımızı son ferdin ölümüne ka-
dar savunmak. 

 4- Bunun için, herhangi bir toprak üstünde milli varlığı silen hicret 
fikrini kesin olarak zihinlerden çıkarmak. 

 5- Bu işleri başarmak için her şeyden ziyade orduya güvenmekle be-
raber ‘bekçi teşkilatı’ adı altında halkı özellikle köylüyü silahlandırmak. 

Bu silahlanma için gizli bir talimat yapıldı ve yalnız bu teşkilat yapa-
caklara verildi”.48 Yönetim kurulu üyesi Cevat Dursunoğlu’na göre; 

Gerek Erzurum merkezinin savunduğu raporda ve gerekse kongrenin 
kabul ettiği kararda iki mesele üzerinde ısrar olunduğu ve bunların dur-
madan tekrarlandığı görülmektedir. 

1- Ermeni saldırısı karşısında son ferdin ölümüne kadar savunmak. 
2- ‘Osmanlı Camiası’ndan’ ayrılmamak için her fedakârlığı göze al-

mak. Birinci mesele esasen cemiyetin varlığının sebebi idi. İkinci mesele 
                                                           
* Bu rapor için bkz. 4 nolu belge; Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 151-152. 
46 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 64-65. 
47 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 67. 
** Bu karar örneği için bkz. 5 nolu Belge; Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 155-158. 
48 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 67. 
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İstanbul’un ortaya attığı Doğu vilâyetlerinde muhtar bir idare kurulması 
fikrini karşılamak içindi. Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bunu vata-
nın dağılmasıyla bir görüyor ve artık son milli sınırlarına sığınmış olan 
Türk Milleti için bir karış yerin müdafaa edilmemesinin Türk Milleti’nin 
bağımsızlığının sonu olacağına inanıyordu. Misak-ı Milli’ye esas olan bu fi-
kirlerin manasını o zamanki Erzurum Müdafaa-i Hukuk-u tamamen müd-
rikte. Bu ısrar bir idrakin ifadesinden başka bir şey değildi49, demektedir. 

Görülüyor ki, Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra, İtilâf 
Devletlerinin Doğu Anadolu’da Ermeni ve Kürt Devleti kurma projelerine 
karşı Erzurum’daki Türk aydınlarının teşkilatlanarak, Vilâyât-ı Şarkiye 
Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi’ni kurmalarıyla so-
nuçlanmıştır. 

Kongre son olarak seçim yaptı. “Merkezi heyeti isteyen meclisi idaresi-
ne seçildi.” Kongre görüşmelerine son verildi. Seçilen Üyeler; 

Reis : Faziletli Raif Efendi Hazretleri. 
Aza : Hacı Hafız Mehmet Efendi. 
Aza : Hacı Mehmet Efendi. 
Aza : Albayrak Müdürü Necati. 
Aza : Dursunbeyzade Cevat Bey. 
Aza : Dava Vekili Hüseyin Avni Bey. 
Aza : Emekli Binbaşı Süleyman Efendi. 
Aza : Evrak Müdiri Esbaki Maksut Efendi. 
Aza : Sait Efendizade Mesut Bey. 
Aza : Namık Efendizade Mehmet Bey. 
Aza : Kırbaşzade Fevzi Bey. 
Aza : Nedim Bey.50 

V- Erzurum Kongresi (23 Temmuz 1919 / 7 Ağustos 1919) 

Vilâyât-ı Şarkiye Müdâfaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum Şube-
si, Şark Vilâyetleri Kongresi’ni toplamak için hazırlıklarını bitirdi. Yalnız 
bir iki vilâyet delegelerini 10 Temmuz’da Erzurum’a gönderemeyecekleri-
ni bildirdiler. Bu nedenle kongrenin açılma tarihi 23 Temmuz 1919 Çar-
şamba gününe alındı.51 

Mustafa Kemal Paşa 3 Temmuz 1919 günü Erzurum’a52 Rauf Orbay’-
la beraber geldiler. Kâzım Karabekir, Mustafa Kemal Paşa’yı ve arkadaş-
larını Ilıca’da karşıladı.53 
                                                           
49 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 69. 
50 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 155-157. 
51 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 87. 
52 Nutuk, C. I, s. 43; Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 65; Türk, İstiklâl Harbi, C. II, Batı Cephesi, 
I. Kısım, 15 Mayıs - 4 Eylül 1919, T.C. Gnkur. Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi, Resmi Yayın-
ları, Seri Nu: 1, Gnkur. Basımevi, s. 120, Ankara, 1963. 
53 Nutuk, C. I, s. 43; Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 65; “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihi-
miz, C. III, s. 28-49; Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 88. 
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Karşılama törenine Vali Münir Bey, Mülki Rüesa54 ve Müdâfaa-i Hu-
kuk teşkilâtının Merkez Heyeti de geldi.55 

Mustafa Kemal Paşa’yı, 8 Temmuz 1919’da, Meclis-i Vükelâ, İngilizle-
rin “ısrarlı” talebi üzerine, 3. Ordu Müfettişliği görevinden aldı.56 8 Tem-
muz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece sarayla yaptığı telgraf görüşmesinde 
“resmi memuriyetine” son verildi.57 Mustafa Kemal Paşa’da “aynı dakika-
da” gece 10.50’de Harbiye Nezaretine58 11.00’de Padişah’a vazifesiyle bir-
likte askerlik mesleğinden istifa ettiğini bildirdi.59 Cevat Dursunoğlu, ha-
tıralarında bütün rütbe ve memuriyetinden ayrılmış olan Mustafa Kemal 
Paşa’nın “Bir ferd-i millet olarak … milletin müdafaasını temsil eden Mü-
dâfaa-i Hukuk’un da başına geçmesi gerekti” demektedir. 

Vilâyât-ı Şarkiye Müdâfaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum Şube-
si Başkanı Raif Efendi, Mustafa Kemal Paşa’ya yazdığı 19 numaralı, 10 
Temmuz 1919 tarihli tezkere ile cemiyetin başına geçmesini istedi.60 
Mustafa Kemal Paşa aynı gün saat dörtte ilk “Heyet-i Faale” toplantısını 
yaparak cemiyetin başına geçti.61 

Mustafa Kemal Paşa bir toplantıda, Rauf Bey ile kendisinin (kongreye) 
Erzurum merkezden seçilmek istediğini ima etti. Binbaşı Kâzım Bey ve 
Cevat Dursunoğlu delegelikten istifa ederek yerlerini Mustafa Kemal Pa-
şa ve Rauf Bey’e verdiler.62 İstifanın sebebi ise Mustafa Kemal Paşa ve 
Rauf Bey’in Erzurum Kongresi’ne girmesini temin içindir.63 
                                                           
54 “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz, C. III, s. 28-49. 
55 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 88; Zekeriya Türkmen, “Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu 
Kıt’aları Müfettişi Olarak Samsuna Çıkışı ve Meydana Gelen Gelişmeler”, Türk Dünyası Araş-
tırmaları Dergisi, Sayı: 124, s. 78-79, İstanbul, 2000. 
56 Atatürk İle İlgili Arşiv Belgeleri, (1911-1912) tarihleri arasına ait 106 Belge, T.C. Başba-
kanlık, Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı Yayınları Nu: 1, Vesika Nu: 50, s. 48-49, Ankara, 
1982; Utkan Kocatürk, a.g.e., s. 65; Nejat Göyünç, Atatürk ve Milli Mücadele, Emel Matbaa-
sı, s. 84, İstanbul, 1984. 
57 Nutuk, C. I, s. 47; Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 61; “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihi-
miz, C. III, s. 51; Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, C. I, 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, XVI. Dizi, Sa. 6, Türk Tarih Kurumu Basımevi, s. 38, Ankara, 
1986. 
58 Nutuk, C. I, s. 47; Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, Sayı: 79, Ves. Nu: 1735; Mazhar Müfit 
Kansu, a.g.e., C. I, s. 38; Lord Kinross, Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Çeviren: Necdet 
Sander, 8. Baskı, s. 279, İstanbul, 1981. 
59 Nutuk, C. I, s. 47; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 38; Enver Behnan Şapolya, Kemal 
Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, 3. Baskı, Rafet Zaimler Yayınevi, s. 328, İstanbul, 1958; 
Lord Kinros, a.g.e., s. 278; Yaşar Ertürk, “19 Mayıs 1919’un Milli Mücadeledeki Yeri ve Öne-
mi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 174, s. 61-62, İstanbul, 2008. 
60 Nutuk, C. I, s. 63; Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 92; ATBD, Sayı: 79, Ves. Nu: 1736; Maz-
har Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 75-76; Mahmut Goloğlu, Erzurum Kongresi, Birinci Kitap, 
Nüve Matbaası, s. 64, Mart, 1969. 
61 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 94; Mahmut Goloğlu, Erzurum Kongresi, s. 64; Lord Kinross, 
a.g.e., s. 282. 
62 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 98; Nutuk, C. I, s. 64; Mazhar Müfit Kansun, a.g.e., C. I, s. 
75-76; Mahmut Goloğlu, Erzurum Kongresi, s. 65; M. Tayyib Gökbilgin, a.g.e., C. I, s. 168; 
Lord Kinross, a.g.e., s. 287. 
63 Nutuk, C. I, s. 64. 
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Erzurum Kongresi mütevazı bir mektep binasının salonunda64 56 de-
legenin katılımıyla64-a İkinci Meşrutiyetin ilânının on birinci yıldönümü 
olan65 23 Temmuz 1919 günü açıldı. İlk gün Kongre Başkanlığına Mus-
tafa Kemal Paşa seçildi.66 Kürsüye gelen Mustafa Kemal Paşa açış nut-
kunu okudu.66-a Mustafa Kemal Paşa’nın kongre başkanlığına seçilmesi 
milli mücadele tarihinde çok önemli dönüm noktalarından biri olmalıdır. 
Çünkü ilk gün O’nun başkanlığa seçilmesi 14 gün sürecek kongre so-
nunda, Hey’et-i Temsiliye Reisliği’ne seçilebileceğinin anlaşılması bakı-
mından önemlidir. Bu aynı zamanda Mustafa Kemal’in nüfuzunun bir 
ifadesidir. Mustafa Kemal artık Türk Milli Harekâtı’nın lideri olma yolun-
dadır. Bu ilk engel aşılmıştır. Nitekim yıllar sonra, eğer kongrede başkan 
seçilmemiş olsaydın ne yapardın? sorusuna hiç tereddüt etmeden “gider 
başka bir kongre toplardım”, diyecektir.67 

Erzurum Kongresi çalışması sonucunda bir nizamname hazırladı. Bu 
nizamnamenin içeriğini bir beyanname ile herkese duyurdu.67-a 

Kongre Hey’eti, 7 Ağustos 1919’da yayımladığı bu beyanname ile ça-
lışmalarına son vermiştir.68 (Ek-1) Bu nizamname ve beyanname o za-
manın ve çevrenin gerektirdiği ikinci derecede düşünceler çıkarılarak 
incelenecek olursa birtakım köklü ve geniş kapsamlı ilkeler ve kavram-
lar ortaya konulabilir. Bu nizamname ve beyannamenin içeriği aşağıda-
dır. 

1- Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür, birbirin-
den ayrılamaz. (Beyanname madde 6; Nizamname madde 3’ün ayrıntıla-
rı. Nizamname ve Beyannamenin 1.inci maddeleri). 

2- Ne türlü olursa olsun, yabancıların topraklarımıza girmesine işleri-
mize karışmasına karşı Osmanlı Hükümetinin dağılması halinde millet, 
birlikte direnecek ve savunacaktır (Nizamname, madde 2 ve 3; Beyanna-
me, madde 3). 
                                                           
64 “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz, C. III, Sayı: 28, s. 52; Cevat Dursunoğlu, 
a.g.e., s. 107; Hakkı Naşit Uluğ, Siyasi Yönleriyle Kurtuluş Savaşı, I. Baskı, Sümer Matbaası, 
s. 21, 1973. 
64-a Zeki Sarıhan, a.g.e., C. II, s. 11. 
65 “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz, C. III, Sayı: 28, s. 52; Cevat Dursunoğlu, 
a.g.e., s. 107. 
66 Nutuk, C. I, s. 64; Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 109; M. Tayyib Gökbilgin, a.g.e., C. I, s. 
169; Bekir Sıtkı Baykal, Erzurum Kongresi İle İlgili Belgeler, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
Yayınları, s. 16. 
66-a Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 109. 
67 Lord Kinross, a.g.e., s. 283. 
67-a Nutuk, C. I, s. 65. 
68 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Sıra 30, Dolap 1, Kutu 13-1, Fihrist 2/7. “Rauf Orbay’ın Hatıra-
ları”, Yakın Tarihimiz, C. III, Sayı: 28, s. 80-88; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 114; Ce-
vat Dursunoğlu, a.g.e., Ves. Nu: 8, s. 168-170; Mahmut Goloğlu, Erzurum Kongresi, s. 201-
203; Hayri Mutluçağ, “Erzurum Kongresi’nin Tutanak ve Kararları”, Belgelerle Türk Tarihi 
Dergisi, Sayı: 61, s. 7-8, Ekim, 1972; Bekir Sıtkı Baykal, Erzurum Kongresi İle İlgili Arşiv Bel-
geleri, s. 23-25. 
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3- Vatanın ve istiklâlin korunmasına ve güvenliğin sağlanmasına İs-
tanbul Hükümetinin gücü yetmezse, amacı gerçekleştirmek için, geçici 
bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri millî kongrece seçilecek-
lerdir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi Heyet-i Temsiliye yapacaktır (Ni-
zamname, madde 4, beyanname madde 4). 

4- Kuvayi Milliye’yi âmil etken ve millî iradeyi hakim kılmak esastır 
(Beyanname, madde 3). 

5- Hıristiyan azınlıklara siyasi üstünlük ve toplumsal dengemizi boza-
cak ayrıcalıklar verilemez (Beyanname, madde 4). 

6- Manda ve himaye kabul olunamaz (Beyanname, madde 7). 
7- Meclis-i millînin hemen toplanmasını ve hükümet işlerinin Meclis 

denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır (Beyanname, 
madde 8). 

Bu ilke ve kararlar türlü türlü yorumlanmışsa da, temel nitelikleri hiç 
değiştirilmeksizin uygulanabilmiştir.68-a Kongre bu kararları ve bu ilkeleri 
tespit etmeye çalışırken Sadrazam Damat Ferit Paşa ajanslara birtakım 
demeçler yayımlayarak milleti jurnal etmektedir. 23 Temmuz 1919 gün-
lü ajansla, dünyaya şunu duyuruyordu. “Anadolu’da karışıklık çıktı. 
Anayasaya aykırı olarak Meclis-i Meb’usan adı altında toplantılar yapılı-
yor. Bu işlevin sivil ve askerî görevlilerce yasak edilmesi gerekir.” 

Mustafa Kemal Paşa ise buna karşı tedbir alındığını Meclis-i Meb’usa-
nın toplantıya, çağırıldığını bildirmektedir.68-b 

Bu beyanname ile, merkezi İstanbul’da bulunan Vilâyât-ı Şarkiye Mü-
dafaa-ı Hukuk-u Milliye Cemiyeti ile bütün bağlar kesiliyordu. Ve cemi-
yet “Şârki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adını alıyordu. Artık İs-
tanbul’daki cemiyetle şekli bir bağ bile kalmıyordu.69 

Erzurum Kongresi merkezi İstanbul’da bulunan Müdafaa-ı Hukuk-u 
Milliye Cemiyeti’nin Erzurum’a nakli, Doğu bölgesinde değişik isimlerle 
fakat aynı gaye ile kurulmuş olan cemiyetlerle birleşerek Şark-î Anadolu 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti* adı altında toplanmasına ve alınacak karar-
ların yayınlanmasına karar verdi.70 

Kongre Hey’eti, 7 Ağustos 1919 tarihinde kongre sona erdiğinde, ni-
zamname gereğince, Hey’et-i Temsiliye’yi seçti.71 Hey’et-i Temsiliye üyeli-
ğine seçilenler şunlardır: 
                                                           
68-a Nutuk, C. I, s. 65-66. 
68-b Nutuk, C. I, s. 66. 
69 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 119. 
* Cemiyetin ünvanı için bkz. Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 163 (Belge Nu: 7). 
70 Türk İstiklâl Harbî, C. II, Kısım I, s. 121; Ayrıca bkz. Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 119; Kâ-
zım Karabekir, a.g.e., s. 104. 
71 Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 104; Nutuk, C. I, s. 67; Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 118; Hak-
kı Naşit Uluğ, a.g.e., s. 82; “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz, C. III, Sayı: 29, s. 80; 
Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 112. 
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1- Mustafa Kemal (Eski 3. Ordu Müfettişi, askerlikten istifa etmiş). 
2- Rauf Bey (Eski Bahriye Nazırı). 
3- Raif Efendi (Eski Erzurum Meb’usu). 
4- İzzet Bey (Eski Erzurum Meb’usu). 
5- Servet Bey (Eski Trabzon Meb’usu). 
6- Şeyh Fevzi Efendi (Erzincan’da Naksi Şeyhi). 
7- Bekir Sami Bey (Eski Beyrut Valisi). 
8- Sadullah Efendi (Eski Bitlis Meb’usu). 
9- Hacı Musa Bey (Mutki Aşiret Reisi). 
Hey’et-i Temsiliye’ye seçilenler Mustafa Kemal’in başkanlığında 9 kişi-

den kuruldu.72 Kongrenin kapanışında Mustafa Kemal kısa bir konuşma 
yaptı, şunları söyledi. 

“Muhterem Efendiler, 

 Milletimizin kurtuluş ümidi ile çırpındığı en heyecanlı bir zamanda 

fedakâr muhterem heyetiniz her türlü eziyetlere katlanarak burada, 

Erzurum’da toplandı. Hassas ve necip bir ruh ve pek salâbetli bir 

iman ile vatan ve milletimizin kurtuluşuna ait esaslı kararlar aldı. 

Bilhassa bütün bir cihan’a karşı milletimizin mevcudiyetini ve birliği-

ni gösterdi. Tarih bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir kongre 

olarak kaydedecektir”.73 

24 Ağustos 1919 tarihinde Mustafa Kemal imzası ile Erzurum Vilâye-
tine verilen dilekçede Doğu Anadolu’da bulunan “Milli Cemiyetler”in 
“Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” ortak ismi altında anlaşıp 
birleştiklerini, Cemiyetin merkezinin şu anda Erzurum olduğunu “Hey’et-
i İdaresi demek olan Hey’et-i Temsiliye üyesinin isim ve hüviyetlerinin … 
ve matbu nizamnamenin aslından iki suretin iliştirilmiş olarak takdim 
edildiğini” bildirdi.74 

Böylece Milli Mücadele tarihinde yeni bir dönem başlayacaktır. Çün-
kü milletin temsilcisi olan kongre üyeleri, Hey’et-i Temsiliye’yi seçmek 
suretiyle tabana dayalı, milletin iradesinden gücünü alacak bir hey’et-i 
teşekkül ettirmeyi başardılar. Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiye-
ti’ni temsilen seçilen Hey’et-i Temsiliye’ye tüzük gereği çok geniş yetkiler 
verildi. “Her türlü siyasi, icrai tedbir ve kararlar almak” yetkisine sahip 
idi. Hey’et-i Temsiliye bu haliyle “kurulacak yeni devletin geçici hükümeti” 
özelliğini kazanıyordu.75 
                                                           
72 Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 104; Bekir Sıtkı Baykal, Erzurum Kongresi İle İlgili Belgeler, s. 
VII; Ayrıca bkz. Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, C. II; Erzurum Kongresi’nden, 
T.B.M.M’ye Öğretmen Dünyası Yayınları, Birinci Baskı, s. 38, Nisan, 1984. 
73 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 119-120; Nutuk, C. I, s. 67; Nutuk, C. III, s. 932; Utkan Ko-
catürk, a.g.e., s. 78. 
74 Nutuk, C. III, Ves. Nu. 41, s. 933-934; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 113. 
75 Mahmut Goloğlu, a.g.e., s. 102; Salâhi R. Sonyel, a.g.e., s. 159. 
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VI- Şârkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Hey’et-i 
Merkeziye’si Karar Kayıt Defteri Üzerine Birkaç Söz 

Şârkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyet-i Erzurum Hey’et-i Merkeziye-
sine* ait 14 Ağustos 1919 / 23 Ocak 1920 tarihleri arasında aldığı 20 karar 
ile ilgili, karar kayıt defteri, şüphesiz, Erzurum Kongresi (23 Temmuz 1919 
/ 7 Ağustos 1919) sonrasına ait kongre kararları doğrultusunda, yeni adı ile 
aldığı kararları içermektedir. Bu karar kayıt defteri Cumhurbaşkanlığı arşi-
vi Sıra 29, Dolap 1, Kutu 2-3, Dosya 13-1, Fihrist 3/10 da kayıtlıdır. Bu 
defter toplam 21 sahifedir. Yalnız ilk alınışta 29 / 14 nolu belge arşivden 
verilmemiştir. Bu durumda defter 20 sahife, 20 belgeden ibarettir. 

Belgelerdeki toplantı sonu alınan kararlara gelince, özetle şöyledir: 
Albayrak Gazetesi’nin dağıtımı, memleket aydınları ile Milli Eğitim 

meselelerinin görüşülmesi için toplantı, haberleşmeye engel olan Posta 
Telgraf Genel Müdürü, Refik Halit Bey’in kanuna teslimi, Padişah’a arz 
edilen telgrafların çekilmesine engel olan merkezi hükümetin yerine ye-
ni bir hükümetin kurulması, Doğu Anadolu Müdafaa-ı Hukuk-ı Cemi-
yeti’nin tüzüğünün, Sivas Kongresi’nde bazı maddelerinin değiştirilme-
si nedeni ile bu değişikliğin ikinci bir Doğu Anadolu Kongresi gerektir-
diği, Milletvekili seçimi hakkında memleket ileri gelenleri ile toplantı, 
milletvekili seçimlerine cemiyet adına katılmaması, Damat Ferit Paşa 
Hükümeti’nin kabul ettiği işgaller ve sınır tahdidinin yazıya geçirilmesi-
nin yok hükmünde kabul edilmesinin tabi ve hukuki olduğunun sayıl-
ması sınırları çizmeyi hiç olmamış gibi ... sayılması, Milli Meclisin İs-
tanbul’da toplanması durumunda Erzurum Heyet-i Merkeziyesi’nin bağ-
lı olduğu Heyet-i Temsiliye’nin alacağı durumun gizli olarak tartışılması 
sonucu cevap verilmesi, seçimlerde hükümetin yaptığı yolsuzlukların ga-
zete ile duyurulması, Doğu Anadolu’nun korunmasına en büyük sebep 
olarak Türklerle Kürtlerin bir olmasına, birleşmesine önem verildiği, 
Hey’et-i Temsiliye’nin en önemli konularda Erzurum Hey’et-i Merkeziyesi 
ile haberleşmeyerek resmi makamlara dayandığı, seçimler hakkında res-
mi makamlara yazdığı ve desteklediği gibi sorunlar teşkil etmektedir. 

Belgelerdeki sahifelerin değerlendirilmesine gelince; 
29/1, 29/2, 29/7, 29/15, 29/16 no’lu belgeler, birer sahife olup, her 

sahife üzerinde iki ayrı tarihli toplantı bulunmaktadır. 
29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 

29/17 no’lu 11 belge tek sahife tek tarihli toplantıyı içermektedir. 
Bu belgelerin dışındaki 29/18, 29/19, 29/20 no’lu belgelerin tamamı 

3 sahife olup, tek tarihli toplantıyı içine almaktadır. 
29/21 no’lu belgede 1 sahife olup, toplantı sayısı verilmemiştir (Bir toplantı). 

                                                           
* Erzurum Kongresi kararlarının teşkilatlanma ile ilgili 3. madde de, “Vilayet Heyet-i Merke-
ziyesi” adı getirilmiştir. Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 163-164, (Belge no: 7). Bu nedenle Ce-
miyetin adından sonra “Erzurum Heyet-i Merkeziyesi” adı kullanılmıştır. 
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         Belgeler: 
Sıra   Dolap  Belge: Nu    
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Bu belgelerin yayınlanması milli mücadele tarihimize az da olsa ışık 
tutacaktır. Belgeler, milli mücadelenin ruhunu, düşünce ve hareketteki 
kesin kararlılığı yansıtması bakımından çok önemlidir. 

Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, 
Erzurum Hey’et-i Merkeziye’si Karar Kayıt Defteri Transkripti 

29/1, Belge: 1 
BİRİNCİ İCTİMÂ 

14 Ağustos 1335 
Hey’et-i Temsiliye azalığına kongrece intihab olunan Raif Efendinin 

yerine Erzurum Hey’et-i Merkeziyesi Reisliğine Mütekaid Binbaşı Süley-
man Bey’in intihabı tekarrür eyledi (Ek-2). 

Sekiz imza 

İKİNCİ İCTİMÂ 

16 Ağustos 1335 
Reis: Süleyman Bey, Aza: Kâzım Efendi, Necati, Mesud, Hüseyin, Ce-

vat Beyler. 
1. Memuriyet-i Mahsûsa ile gönderilen Terhîs edilmiş ihtiyat zabıtana 

onar bankonat ve efrada beşer banknat verilmesi karargir olmuştur. 
Dokuz imza 

29/1, Belge: 2 
ÜÇÜNCÜ İCTİMÂ 

17 Ağustos 1335 
Albayrak gazetesinin icâb eden yerlere gitmediği inde’t-tahkik anlaşıl-

makla fi-mâbad cemiyet tarafından posta paketi şeklinde veyahut maz-
rûfen gönderilmesi ve gazeteden her intişârında yüzelli nüshanın matba-
aya mal olduğu fiyattan cemiyete teslimi kararlaştırılmıştır. 

Sekiz imza 

ÜÇÜNCÜ İÇTİMADAN ALINMIŞ BİR KARAR 

19-20 Ağustos 1335 gecesi memleket münevveranın celbi ile ma’ârif 
meselesi hakkında bir karar ittihazı karargir olmuştur. 

Sekiz imza 

DÖRDÜNCÜ İCTİMÂ 

21 Ağustos 1335 
Erzurum tarihinde bir mevki-i mahsusu bulunan Mustafa Kemal 

Paşa’dan şehrimizin hemşehriliğini kabul etmesi için bir Heyet-i Mah-
sûsa i’zâmıyla bu hususun müşârün-ileyh’den istirhâmı karargir ol-
du. 

Yedi imza 
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29/1, Belge: 3 
BEŞİNCİ İCTİMÂ 

21 Ağustos 1335 
18 Ağustos 1335 tarihli ve mahrem işaretli Heyet-i Temsiliye’nin tah-

riratının ikinci maddesine âtideki tedbirin vârid-i hatır olduğu cevabı ve-
rilmesi takarrur eyledi. 

Posta ve Telgraf Müdür-i Umumîsi’nin harekat-ı vâk’ası Kanûn-i 
Esâsi ile mahfûz masuniyet muhabereyi ve bu suretle milletin en tabîî 
hukukundan birini ihlâl eylemiş ve bu memleketin sükûtu karşısında 
bütün efrad-ı milletin yekdil ve yekâmal olması lâzım gelen bir za-
manda ittihad-ı umûmiyi taakkuma* matuf bir teşebbüs-i fehimâne 
mahiyetinde görülmüş olduğundan evvelâ her tarafta müttehîden ve 
kat’î bir cihetle hükümete karşı protesto edilişi ve bu harbin merteği 
olan Refik Halit Bey’in kanuna teslim olunmasının ve milletin arzu-ı 
meşruine hürmetlerinden dolayı azledilmiş olan Sivas ve Erzurum 
memurlarının iade-i memuriyetlerinin taleb olunması ve bu müracaat 
muayyen bir vakit zarfında kabul ve is’âf edilmediği taktirde iş’âr-ı 
âlîleri vechile muhâberâtın merâkizde ve aynı zamanda kat’î lâzım ge-
leceği. 

Dokuz imza 

29/1, Belge: 4 
ALTINCI İCTİMÂ 

1 Eylül 1335 
1. Karakilise’den Kağızman ahâlisi namına ve üç imza ile gelen Erme-

niler’in katliamlarından şikâyeti havi telgrafname üzerine uzun uzadıya 
müzâkerât cereyan ederek ber-vech-i âti husûsât takarrur eyledi. 1- Ka-
ğızman civarında bulunan ahâli-i İslâm nezdine şimdilik istidlâlât encü-
meninin intihab edeceği birkaç zatın yedine bu husus için takarrür ede-
cek bir programla î’zâmı 2- (Metinde çizilmiş) Ahlat taraflarından avdet 
eden Kâzım Bey’in raporuyla Elviye-i Selâse’nin** müttehid bir teşkilât et-
rafında toplanabilmesi ve bu suretle gerek halihazırındaki Ermeni meza-
limine muhalefet ve müstakbel vaziyet hakkında hâtıra gelen teklifâtın 
Heyet-i Temsiliye’ye arz-ı 1- Seddedilen mekân’ın milletçe esbaba gûşadı-
nın temini hususu tezekkür edilmek üzere memleket müneverânından 
mürekkeb bir heyetin 2 Eylül 1335 salı gecesi cemiyet binasında ictimâı-
na davet edilmeleri karargir oldu. 

Yedi imza 
                                                           
* Belgede taakkum olarak geçen kelimenin cümle içinde tahakküm kelimesi yerine kullanıl-
dığı anlaşılmaktadır. 
** Elviye-i Selâse: (Üç livâ: Misâk-ı Milli metninin ikinci maddesinde zikredilen üç livâ: 
(Kars-Ardahan-Batum), Ferit Develioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 11. Baskı, 
Yayına Hazırlayan: Aydın Sami Güneyçal, Aydın Kitabevi, s. 216, Ankara, 1993. 
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29/1, Belge: 5 
YEDİNCİ İCTİMÂ 

1 Eylül 1335 
Reis: Süleyman Bey, Aza: Kazım, Hüseyin, Maksud, Necati, Mesud, 

Cevad Beyler. 
1. Cemiyet hademeliğine bil-âhire râyic beldenin bolluğunda maaş 

tezyidi veya icâb-ı hale göre tenkis edilmek üzere şimdilik bin beşyüz ku-
ruş maaşla Yorgancı Halid Ağa’nın tayinine karar verildi. 

2. Kâzım Bey’in raporu kırâat edilerek, Sadaret’in, gelecek ictimâda 
münferiden müzâkere ile îcâbının ba’det-tezekkür kararlaştırılması te-
karrür eyledi. 

Yedi imza 

29/1, Belge: 6 
SEKİZİNCİ İCTİMÂ 

10 Eylül 1335 
Reis: Süleyman Bey, Aza: Ahmed, Kazım, Maksud, Necati, Mesud ve 

Cevad Beyler. 
1. Sivas’da mün’akid umûmî kongre tarafından Atebe-i Hilâfet-i Pena-

hiye arz edilen telgrafın keşîdesine Der-saâdet-i hükümet merkeziyesinin 
mümânatı üzerine cemiyetimiz tarafından mâ-vaka’nın sedde-i seniye-i 
Hilâfet Penâhi’ye arz ile Zât-ı Şâhâne ile milletin itimad-ı tâmmesini hâiz 
zevâttan müteşekkil yeni bir kabinenin teşekkülünün telgrafla istirhâmı-
na karar verildi. 

Yedi imza 

29/1, Belge: 7 
DOKUZUNCU İCTİMÂ 

15 Eylül 1335 
Reis: Süleyman Bey, Aza: Ahmed, Maksud, Kâzım, Hüseyin, Necati, 

Cevad Beyler. 
1. Kazalarda ve nevâhide nizâm-nâme mûcibi yapılacak teşkilatın ic-

râsı için masârif-i zarûrîyeleri cemiyet tarafından tesviye edilmek üzere 
kazâ ve nâhiye’nin vüs’at-ı ehemmiyetine göre birer veya ikişer zâtın 
gönderilmesi karargir olmuştur. 

Altı imza 

ONUNCU İCTİMÂ 

16 Eylül 1335 
1. Memleketimize gelecek olan Amerikan Hey’etiyle görüşecek 

olan memleket eşrâfının 18 Eylül 1335 de cemiyet-i merkezine celb 
ile verilecek cevapların hutût-ı umûmiyesinin takarruru karargir ol-
muştur. 

Altı imza 
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29/1, Belge: 8 
ONBİRİNCİ İCTİMÂ 

21 Eylül 1335 
Reis: Süleyman Bey, Aza: Maksûd, Mesud, Kâzım, Necati, Fevzi, Ce-

vad Beyler. 
Sivas Heyet-i Temsiliyesi’nden Şarkî Anadolu Cemiyeti’nin Nizâmnâ-

mesi’nin bazı makatının tebdil ve Tağyîr edildiğine dâir gelen telgraf Si-
vas Kongresine mensûb Hey’et-i Temsiliye’den müntahab olarak iştirak 
eden hey’etin vazifesinin yalnız mukarrerâtın tebliğ ve müdafaasına 
münhasır olup nizamnâmenin ta’dili ikinci bir Şarkî Anadolu Kongresi’-
nin ictimâina mütevakkıf bulunduğunun teklifine karar verildi. 

Yedi imza 

29/1, Belge: 9 
ON İKİNCİ İCTİMÂ 

23 Eylül 1335 
Ekseriyet hâsıl olmadığından içtima akd edilmemiştir. 
Katip Cevad 

Üç imza 

29/1, Belge: 10 
ON ÜÇÜNCÜ İCTİMÂ 

24 Eylül 1335 
Reis: Süleyman Bey, Aza: Mesud, Kâzım, Necati, Ahmed, Maksud, 

Fevzi, Cevad Beyler. 
Meb’ûsân intihâbı hakkında memleket eşrâf ve münevverânı ile teâtî-i 

efkâr eylemek üzere eşrâf ve münevverânla müştereken bir ictimâ 26-
27/9/1335 gecesi bir ictimâ akdine karar verildi. 

Yedi imza 

29/1, Belge: 11 
ON DÖRDÜNCÜ İCTİMÂ 

29 Eylül 1335 
Reis: Süleyman Bey, Aza: Kâzım, Hüseyin, Necati Beyler. 
1- Meb’ûsân intihâbına cemiyet nâmına iştirâk edilmesi ve fakat her 

ferdin şahsen fa’âliyette bulunmakta muhtâr olduğunun kazâlara ta’mî-
men tebliği ve cemiyet nâmına intihâbata iştirak etmenin münâsib gö-
rülmediğinin Heyet-i Temsiliye’ye bildirilmesi karargir oldu. 

Yedi imza 

29/1, Belge: 12 
ONBEŞİNCİ İCTİMÂ 

3 Teşrinevel 1335 
Reis: Süleyman Bey, Aza: Ahmet, Hüseyin, Necati, Fevzi, Cevad Bey-

ler. 
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1- Samsun’dan İngilizlerin çekilmesi üzerine Heyet-i Temsiliye’ye ber-
vech-i âtî telgrafın keşîdesine karar verildi. 

Âmâl-i Milliye’nin ilk zaferini alkışlar ve bütün arkadaşları tebrik ey-
leriz. 

2- Mukarrerât-ı esâsiyemizin birinci ve beyânnâmemizin yedinci ve 
sekizinci maddelerindeki esâslar ile kanâat-ı umûmiyenin tebellür etmiş 
birer düstûru olduğundan bunlar (dan) / okunamadı / inhirâf edileme-
yeceğinin hasseten te’yîdi. 

3- Mevâdd-ı Esâsisiye’nin ikinci maddesi tafsîlâtında bulunan esâsın 
bir beyân-nâme-î mahsûsu ile hükümetçe neşri te’sîrât-ı haseneyi mûcib 
olacağından bu cihetinde tavsiyesi. 

4- Kanûn-ı Esâsî ahkâmını bozan ve vilayetlere kadar ta’mim edilmiş 
olan sansürün ref’i lâzimeden bulunduğunun ve i’timâd-ı milliyeye maz-
har olmadığından gayr-i meşrûiyyeti müsellem olan Ferit Paşa hüküme-
tinin kabul ettiği işgaller ve tahdîd-i hudûdunu müştekat-ı tahrîriyyenin 
ke-enlemyekün hükmünde tanınması tabîî ve hukukî olduğunun addî. 

5- Maksad-ı gayesi memlekette kanûnî ve gayr-i şahsî bir daire te’sîsi 
olduğundan kin ve intikam-ı siyâsînin merdûd olduğunun ve fevka’l-ka-
nûn muâmelât ve tesîsâta meydan verilmeyeceğinin neşîr ve ilânı. 

Yedi imza 

29/1, Belge: 13 
ONALTINCI İCTİMÂ 

14 Teşrinevvel 1335 
Reis: Süleyman Bey, Aza: Ahmet, Kazım, Hüseyin, Necati, Cevat Bey-

ler. 
1. Sivas’daki Şarkî Anadolu Hey’et-i Temsiliye’sinden gelen 11-10-

1335 tarih ve 1619 numaralı telgrafın cevabı 21 Eylül 1335 tarihli telg-
rafla verilmiş addedilerek meskût bırakılarak hıfz edilmesi karargir oldu. 

2. 11-10-1335 tarihli ve 1621 numaralı telgraf “Şarkî Anadolu Hey’et-i 
Temsiliye’sinden alınmış” kaydiyle tâ’mîmi, takarrür eyledi. 

Yedi imza 

29/1, Belge: 14 
Not: 29/14 Nolu Belge Cumhurbaşkanlığı Arşivinden verilmemiştir. 

29/1, Belge: 15 
ONYEDİNCİ İCTİMÂ 

Cevri Efendi’nin adem-i devamı ve muhâberât-ı icrâya kifayetsizliği 
hasebiyle vazîfesine nihâyet verilerek tahsîsâtının kat’ine karar verildi. 

20-Teşrîn-i sânî-1335 
Yedi imza 

ONSEKİZİNCİ İCTİMÂ 
25 Teşrîn-i sânî-1335 
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1- Pasin teşkîlâtını yapmak üzere a’zâdan Mesud Bey’le, Fevzi Bey’in 
gönderilmeleri karargir oldu. 

2- İspir’de ve mülhak nevâhîsinde yapılacak teşkîlâta Narman Teşkî-
lâtı’ndan avdetlerinde Hoca Abbas ve Mustafa Efendi’lerin me’mûr edil-
mesi takarrür eyledi. 

Yedi imza 

29/1, Belge: 16 
ONDOKUZUNCU İCTİMÂ 

1-Kânûn-ı evvel-1335 
Meclis-i Milliye’nin İstanbul’da in’ikad-ı hâlinde Heyet-i Temsiliye’nin 

alacağı vaziyet hakkında devr-i râz münakaşat icra edilerek 242 numa-
ralı tâhriratla cevap i’tâ’sı karâr-gîr oldu. 

Yedi imza 

YİRMİNCİ İCTİMÂ 
2-Kânûn-ı evvel-1335 
Kâtip Cevri Efendi’nin kâtiplik vazifesini de ilâve-i ifâ eden kâtip Ce-

vad Bey’e bu tahsîsâtın i’tâsı karargir oldu. 
Altı imza 

29/1, Belge: 17 
5 Kânûn-ı sânî 1335 
1- İntihâbat’da hükümetin yaptığı yolsuzlukların gazete ile neşrine 

karar verildi. 
2- Ilıca Nahiye Müdürü tarafından Teşkilât-ı Milliye aleyhinde bazı ev-

râk tanzîm edilerek jandarma vâsıtasıyla köylere imza ettirildiğinin kezâ 
gazete ile neşri karârgir oldu. 

3- Vilâyette cereyan eden kanunsuzluklar hakkında Vâli Paşa ile mü-
lâkat edilecektir. 

Yedi imza 

29/1, Belge: 18 
8 Kânûn-i sânî 1336 
Heyet-i Temsiliye’nin Erzurum’dan Sivas’a nâklinden itibaren Erzu-

rum Kongresi’nin en esaslı umdelerinden ayrılmıştır. Şöyle ki: 
1- Heyet-i Temsiliye Şarkî Anadolu’nun Erzurum Kongresi’nde esâsla-

rı tayîn eden vazîyyet-i husûsiyye siyasetini nazar-ı dikkate alarak en 
tehlike ve itirâza ma’rûz bulunan Şarkî Anadolu’nun mukadderâtını 
büsbütün ihmâl eylemiş merkezimiz tarafından buraların husûsiyetinin 
ihmâl edilmesi üzerine Heyet-i Temsiliye’nin nazarı dikkati celb edilmiş 
ise de cevab-ı şarkî verilmemiştir. 

2- Şarkî Anadolu’nun mahfûziyetinde en büyük âmil olarak Kürtler’-
le, Türkler’in ittihâd-ı Nazâr-ı dikkate alınmış ve bunun temîni için Erzu-
rum Kongresine vilâyetimiz mümessilleri tarafından verilen müteaddid 
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takrîrlerin müzâkeresi tehîr edilmiş ve bil-âhire oralarla alakadar olma-
yan bazı kimseler Hey’et-i Temsiliye muâvenetiyle meb’ûs çıkarılarak ifti-
râkcı Kürtler’e keskin bir silâh verilmiş ve bu husus hakkında merkezi-
miz tarafından Hey’et-i Temsiliye’nin nazar-ı dikkati celb edildiği halde 
(Ek-3) 

29/1, Belge: 19 
Hey’et-i mezkûre bu meseleyi kat’iyyen nazar-ı itibâra almamış-

tır. 
3- Hey’et-i cemiyetin şirâze-i intizâmı teşkilâtları arasına muhâberâ-

tın doğrudan doğruya ve bilâ-vâsıta icrası ile muhafaza edilebildiği vâ-
reste-i beyândır. Halbuki Heyet-i Temsiliye en mühim mesâilde Hey’et-i 
merkeziyemizle muhabere etmeyerek bu hususta makamât-ı resmiyeyi 
tevsîd eylediği gibi intihâbât hakkında doğrudan doğruya resmi makam-
lara yazarak el altı tervîçe çalışmış ve bu vechile teşkilatlar arasında bu-
lunması icâb eden samimiyeti ihlâl eylemiş ve bu büyük bir vefâsızlık 
eseri gösterilmiştir. 

4- Hey’et-i Temsiliye’ye mensûb bazı zevât tarafından intîhâbat hak-
kında muhtelif mahâller’e Hey’et-i Temsiliye’nin şifre ve numarası ile teb-
lîğat yapıldığı haber alındı. Bu teblîğatın umûmî bir karara i’tinaen mi? 
Yoksa husûsî kararlar ittihâzı ile yapıldığı? Umûmî olduğu taktirde ol 
babdaki karâr-ı müttehize muhâlif olacağından vazîfe îcâbâtına tevfik 
hareket edilmediği anlaşılmaktadır. Şayet Hey’et-i Temsiliye nâmına âza-
dan birisi husûsî fikrini umûmiyet tarzında tebliğ etmiş bu Hey’et-i Tem-
siliye’nin hâiz olması lâzım gelen merci’nin gaip olması (silik, okunama-
dı) eder. 

5- Hey’et-i Temsiliye’yi teşkil eden zevât’ın kimler olduğu ve ne su-
retle nerelerden intihâb edildikleri şimdiye kadar tebliğ edilmemiştir 
(Ek-4). 

29/1, Belge: 20 
Bu cihetin tavzîhi içün meb’ûs Necati Bey’e Hey’et-i Temsiliye’den is-

tifsâr-ı keyfiyet eylemek üzere bir muhtıra vediâ edilmesine karar verildi. 
(Ek-5) 

Yedi imza 

29/1, Belge: 21 
Hey’et-i Temsiliye’ye â’zâ göndermek içün vâkî olan talebe meb’ûs Ne-

cati Bey’e verilen muhtıra muhteviyâtının mezkûr heyetle bi’l-istişâre 
hallinden sonra cevap verilmesi takarrür etti. 

23 Kanun-u Sâni 1336 
Yedi imza (Ek-6)76 

                                                           
76 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Sıra 29, Dolap-1, Kutu 2-3, Dosya Nu: 13-1, Fihrist 3/10, Belge 
Nu: 1-21. 
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Sonuç 

Osmanlı Devleti, İttifak Devletleri safında Birinci Dünya Savaşına girdi, 
yenildi. 30 Ekim 1919’da Mondros Mütarekesini imza etti. Mütarekeden 
sonra İngiltere, Fransa, İtalya Türkiye’yi yer yer işgal ettiler Azınlıkların 
devleti kurma çalışmalarını desteklediler. Doğu Anadolu’da Ermenistan 
kurma söylentileri üzerine Süleyman Nazif ve Raif Hoca 4 Aralık 1918’de İs-
tanbul’da Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti’ni kurdular. 

Cevat Dursunoğlu bu cemiyetin Erzurum Şubesini 3 Mart 1919’da 
kurdu. Mustafa Kemal Paşa (3 Temmuz 1919) Erzurum’a geldi. Bu cemi-
yetin (10 Temmuz 1919) başına geçti. Erzurum Kongresini (23 Temmuz 
1919 / 7 Ağustos 1919) topladı. Kongre, cemiyetin adını Şarkî Anadolu 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak değiştirdi. Doğudaki bütün milli cemi-
yetleri bu ad altında birleştirdi. Mustafa Kemal başkanlığında 9 kişilik 
Hey’et-i Temsiliye’yi seçti. Bu kurul yetkileri gereği kurulacak yeni devle-
tin geçici hükümeti özelliğini taşıyordu. 

Erzurum Kongresi, “Mahalli amaçlı tertiplendiği halde bu kongre ül-
kenin tamamını ilgilendiren temel kararlar aldı. Bu sebeple Erzurum 
Kongresi’nin toplanış amacı mahalli, aldığı kararlar yönüyle milli bir 
kongre niteliğindedir. Milli Heyet tarafından bundan sonra gerçekleştiri-
lecek bütün girişimlerin (Sivas Kongresi’nin ve Büyük Millet Meclisi’nin 
yürüttüğü çalışmaların) temelini oluşturur.”77 

Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Hey’et-i Merkezi-
yesi, Erzurum Kongresi’nden sonra 14 Ağustos 1919 / 23 Ocak 1920 ta-
rihleri arasında yaptığı toplantılarda 20 karar aldı. Aldığı bazı önemli ka-
rarlar yorumlanacak olursa: 

3. Toplantı: Albayrak gazetesinin çıkarılması, basın yoluyla kalıcı bir 
mücadelenin verilmesi amaçlanmıştır. 

5. Toplantı: Haberleşme hürriyetinin Anayasa güvencesi altında ol-
duğu, buna engel olan Refik Halit Bey’in kanuna teslimi istenmektedir. 

6. Toplantı: Ermeni katliamlarından şikayet eden bir telgrafın değer-
lendirilmesi, Kars, Ardahan ve Batum’un bir teşkilat altında birleştiril-
mesi, Ermeni mezalimine muhalefet için akla gelen tekliflerin Hey’et-i 
Temsiliye’ye iletilmesi kararını almıştır. 

8. Toplantı: Haberleşme hürriyetine engel olan merkezi hükümet ye-
rine yeni bir hükümetin gelmesini istemesi; milli hedeflerin gerçekleşme-
si için gösterilen, milli arzu ve kararlılıktır. 

10. Toplantı: Erzurum Hey’et-i Merkeziyesi, Erzurum eşrafını, Ameri-
kan heyetine verecekleri cevap konuşmasında bilinçlendirme çalışmasıdır. 

13. Toplantı: Milletvekili seçimleri konusunda memleketin aydınları 
ile durum değerlendirilmesi için bir toplantıya karar verilmesi, Erzurum 
Hey’et-i Merkeziyesi’nin bu konuda hassasiyetini göstermektedir. 
                                                           
77 Refik Duran (ve d.), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 17. Basım, s. 97. 
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15. Toplantı: Anayasa hükümlerini bozan sansürün kaldırılması, mil-
letin güvenine nail olmayan, meşruiyetini kaybetmiş Ferit Paşa hükümeti-
nin kabul ettiği işgaller ve usulü hükmünde yazı ile sınırların çizilmesinin 
yok hükmünde sayılması, kararı : Milli şuurun, ülke bütünlüğünü koru-
manın, Ferit Paşa hükümetine direnişin, hukuka bağlılığın bir ifadesidir. 

19. Toplantı: Meclis-i Milli’nin İstanbul’da toplanması halinde, Erzu-
rum Hey’et-i Merkeziyesi’nin bağlı olduğu Hey’et-i Temsiliye’nin alacağı 
durumun gizli olarak tartışılması gelecek hakkında durum tespitidir. 

20. Toplantı: Doğu Anadolu’nun korunmasında en büyük etken 
Kürtlerle Türkler’in birleşmesi konusu, millet kavramına yer verildiğini 
göstermektedir. 

EKLER 

  
Ek-1 Ek-1A 

  
Ek-2 Ek-3 
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İSLAM ŞEHRİNDE MİSTİK BİR KAVRAM: 
MECMA’-ÜL BAHR 

Doç. Dr. Abdullah EKİNCİ* 

Öz 

İslam kent kültürünün oluşmasına katkı sağlayan kavramlardan biri, 

Mecma’-ül Bahr’dır. Bu ifade, heterodoks Mecma’-ül Bahreyn kavramının 

ortodoks formudur. Urfa ve Halep gibi tarihi kentlerin tarihi kent dokusu-

nun yoğun olduğu bölgelerde, Mecma’-ül Bahr kanalları yer almaktadır. 

Hem Urfa’da hem de Halep’te yer alan bu kanal, her iki kentin mistik kül-

türünün yoğunluğunun da bir göstergesidir. 

Anahtar kelimeler: İslam, Şehir, Mecma’-ül Bahr, Urfa ve Halep. 

Abstract 

The Concept of a Mystical City of Islamic: Mecma’-ul Bahr 

One of the concepts of Islam to contribute to creating urban culture, 

that is Mecma’-ul Bahr. This expression is a form of orthodox concept of 

heterodox Mecma’-ul-Bahrain. Historic cities such as Urfa and the historic 

city of Aleppo in areas with dense tissue, the channels are Mecma’-ul-

Bahr. Both in Urfa and Aleppo, this channel, both in the city’s mystical 

culture is an indication of the density. 

Key words: Islam, City, Mecma’-ul Bahr, Urfa and Halep. 

Yer adlarının kökenleri hakkındaki bilgilerimiz yok denecek kadar az-
dır. Kentin fizikî gelişmesi, bu gelişme ile ilgili tarihî ve toplumsal veriler, 
sistematik bir araştırma konusu şimdiye kadar yapılmamıştır. Bugün ki 
Urfa şehrinin, kültürel dokusunun geçmişle ilişkisini de pek bilmiyoruz. 
Kent Roma-Bizans ve İslâm kültürü içinde, fizikî, idarî, mistik kültür, 
mimari ve hukuk bakımından etraflı olarak ele alınabilmiş değildir. Belki 
                                                           
* Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, aekinci@harran.edu.tr 
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de en önemlisi, kentin öncelikli olarak, fizikî açıdan bir bütün olarak bir 
an önce ele alınmasıdır. Bunların yapılabilmesi için de, şehrin gelişme 
sürecinin verilerini, sabırla toplamak ve elde edilen verileri tarihî pers-
pektifle değerlendirmek gerekmektedir. Bu çalışmamızda bir mekân is-
minin tarihi kökenlerini tarihsel bir perspektifle ele alacağız. 

Urfa kültürünü besleyen temel dinamiklerden biri, hiç şüphesiz ki 
mistik kültürdür. İslamlaşmanın tamamlanmasıyla, Urfa’da yeniden bir 
canlanma gerçekleşmiştir. Bu canlanış göçebe kökenin genlerine uygun 
bir rota çizmiştir. Söz konusu canlanma kitabî İslam ağırlıklı olmayıp 
(medrese ağırlıklı olmayıp) daha çok mistik bir formda (züht ve tasavvuf 
ağırlıklı) gerçekleşmiştir. Kentteki mistik kültürü besleyen unsurlar; 
züht hayatı, Melâmîlik, fütüvvet ve tarikat kültürüdür. Urfa’daki söz ko-
nusu kültürel unsurların toplum ve coğrafya üzerindeki etkileri hakkın-
da gerçek ilişkiye dair bilgisizliğimiz devam etmektedir. Bu çalışmamızda 
kaynaklarımızın yetersizliği ve söz konusu kültürün Urfa’da kördüğüm-
leşmesine rağmen mümkün mertebe çözümlemeye çalışacağız. Wittek, 
Köprülü ve Barkan Anadolu’daki şehirlerin İslamlaşmasında halkın dinî 
inançlarının temsilcisi olan dervişler ve Horasan erenlerinin önemli rolü 
olduğunu çalışmalarında belirtmişlerdir.1 Urfa’nın genel karakterinin ve 
düşünce tarzının oluşmasında Şeyh Mes’ud (sarnıç kitabesi 1183), Bedi-
üz-zaman Ahmed el-Hemadanî, Şeyh Mesleme b. Na’me es-Serucî (öl. 
1170), İmam Sekkaki olarak bilinen Ebu Yusuf b. Siracuddin (öl. 1229), 
Şeyh Hayat el-Harranî (öl. 1185) ve Şeyh Muhammed Zehraveyh, Halvetî 
tarikatının Urfa halifesi Şeyh Ramazan Şânî (ö. 1665)2 Sakibiye tekkesi-
nin banisi ve şeyhi Kadirî şeyhi Sakıb Efendi3 (ö. 1873), Kadîri tarîkatı 
şeyhi Dede Osman Avni (ö. 1883)4, Nakşî tarikatının Müceddidiye koluna 
mensup mutasavvıf ve âlim Nebih Efendi (ö. 1789).5 Hâlvetî Şeyhi Rama-
zan Şani Efendi’nin vakfiyesinde 1658’de Urfa Mevlevî şeyhi/pîri olarak 
ismi geçen Mevlânâ Ali Dede6, Şâzelî tarîkatı şeyhi Şâzelî Ali Dede (ö. 
1661), Hindiye tekkesi şeyhi İmam Efendi İbn Gulam Muhammed İbn 
Cuma (ö. 1896), Hasan Padişah Camisi zaviyesinin 1658 yılındaki post-
nişini Siverekli Mevlânâ Mahmud Efendi gibi zahidler önemli bir konuma 
sahiptir. 
                                                           
1 Ö.L. Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıf-
lar ve Temlikler”; “I. İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler”, Vakıflar Der-
gisi, II, s. 255-353, 1942; Boratav bu rivayetten Köroğlu destanında İskender efsânesinin ve 
Gılgamış destanının motiflerinin kullanıldığı kanaatindedir. Bkz. Boratav, “Türkler’de Hızır”, 
İ.A.; Ocak, s. 191-197. 
2 Bkz. Urfa Şer’i Mahkeme Sicilleri, Milli Kütüphane, Defter Arşiv No. 221. 
3 Bedri Alpay, Urfa Şairleri I, s. 192, Urfa, 1986. 
4 Urfa Şer’i Mahkeme Sicilleri, Defter Arşiv No. 227. 
5 Müceddidiye için bk. H. İbrahim Şimşek, Osmanlıda Müceddidilik XII/XVIII. Yüzyıl, Suf Ya-
yınları, İstanbul, 2004. 
6 Vakıflar Defter No. 2103, s. 144. 
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Urfa’daki mistik kültür kurumsal bir kimliğe de sahiptir. Nitekim Urfa’daki 
tarikat kültürünü besleyen Fütüvvet, Vefâiyye, Melâmîlik, Kadirilik, Halveti-
lik, Nakşibendîlik, Rufailik ve benzeri sûfî teşekküllerini büyük mistik bir 
okul olarak görmek gerekir. Urfa’da dal-budak salan bu mistik kurumsallaş-
manın öğretileri, hem bazı mekânlara ad olmuş (Mecma’-ül Bahr gibi) hem de 
sosyal ve iktisadi hayatı derinden etkilemiştir. Bu nedenle toplumsal hayatın 
kapalı birtakım yönleri, mekân isimlerin arka planları ile sosyo-ekonomik ha-
yatı şekillendiren sistemlerin anlaşılmasıyla açığa çıkacaktır. 

Bâtıni Bir Sembol Mecma’-ül Bahr 

İslam kent kültürünün oluşmasına katkı sağlayan kavramlardan biri, 
Mecma’-ül Bahr’dır. Bu ifade heterodoks Mecma’-ül Bahreyn kavramının 
ortodoks formudur. İslam mistizminde “bahr”/“deniz” vahdet sembolü-
dür. İslam’da “Birlik” temel postüla olduğu için “Vahid ve Ehad”lık sem-
bollerle ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu yüzden mistik kimlikleriyle ön 
plana çıkan şehirlerde su/deniz vahdeti sembolize etmiştir. Urfa ve Ha-
lep gibi tarihi kentlerin tarihi kent dokusunun yoğun olduğu bölgelerde, 
Mecma’-ül Bahr kanalları yer almaktadır. Hem Urfa’da hem de Halep’te 
yer alan bu kanal; her iki kentin mistik kültürünün yoğunluğunun da 
bir göstergesidir. Urfa’da yer alan Mecma’-ül Bahr kentin Balıklıgöl ve 
çevresindeki mistik adada yer almaktadır. Bu ada da; Mevlüd-ü Halil, 
Rızvaniye, Hasan Padişah vb. ibadethanelerle zaviyeler, tekke ve medre-
seler yer almaktadır. Mecma’-ül Bahr’da en az bu mekânlar kadar derin-
liğe sahip bir mistik kültür öğesidir. Bu kavram hakkında hanefi âlimi 
İbni Saatî Ahmed bin Ali Balebekî’nin (öl. 1230) Mecma’ül-bahreyn ve 
Mültekanehreyn adlı çalışmasıyla bilgi sahibi olmaktayız. Söz konusu 
eserin bir şerhi de bulunmaktadır. Sultan Nureddin Zengi’nin himaye-
sinde olan Muhammed bin Ali saat imalinde mahirliğiyle tanınan bir ilim 
adamıdır. Nureddin Zengi’nin emriyle, Şam’da camii kebir kapısındaki 
saatleri yaptığı kaynaklarda ifade edilir. Zengi’nin Urfa’yı kuşattığı kapı-
nın isminin de Saatler Kapısı olduğu düşünüldüğünde Urfa’nın Mecma’-
ül Bahr kavramıyla, 1146’da Nureddin Zengi’nin Urfa’yı fethetmesiyle ta-
nışmış olduğu ihtimal dâhilindedir. Mecma’-ül Bahr’ı Ortodoks; Mecma’-
ül Bayreyn’i ise Heterodoks İslam dervişlerince kullanılmış olmalıdır. 
Mecma’-ül Bahr Mecma’-ül Bayreyn’e göre Ortodoks İslam’a daha yakın-
laşmış bir kavram olarak değerlendirmek gerekir. 

Bu mistik kavram Urfa’da sadece Balıklıgöl’den başlayıp şehrin pa-
zarlarından, evlerinden, cami avlularından Harran ovasına geçen bir ka-
nalın ismi olarak hafızalarda kalmıştır. Mecma’ Arapça toplanma yeri de-
mektir. Sevdanın mutlak toplanma yeri, mutlak cemal hazretidir. İki de-
nizin toplanma yeri “Mecma’ül-Bahreyn”dir. Burada imkân ve vücûb de-
nizleri birleşmiştir. Yine burada kevnî hakikatlerle, ilâhî isimler bir araya 
gelmiştir ve onun için buraya Mecma’ül-Bahreyn/Bahr denilir. Mecma’-
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ül Bahr veya Mecma’ül Bahreyn kavramlarının ıstılahi anlam ve mistik 
yorumlarına bakacak olursak, Bahr deniz, büyük göl veya nehir; Bah-
reyn ise iki deniz, iki göl veya nehir anlamlarına gelmektedir. Mecmâ’ ise 
toplanılacak yer, kavuşulan yer, nokta anlamını içermektedir. Mecma’ül-
Bahr ise deniz veya büyük bir suyun kavuştuğu nokta, kavuşacağı ıstı-
lahına gelmektedir. Tassavufi yorum ise kabe kavseyn mertebesi anlamı-
na gelmektedir.7 Bu kavram ise Arapça, ok atılırken yayın elle tutulan 
odasıyla, sağlı sollu iki ucu arasındaki mesafeyi ifâde eden bir terkiptir. 
Tasavvuf ıstılahında, vücud dairesinde, ibda’, iade, inme (nüzul), yüksel-
me (urûc) failiyyet ve kabiliyyet gibi isimler arasında bulunan, tekabül 
bakımından esma ve sıfatın isimlerine ait yakınlığı belirtir. Ancak bu ya-
kınlığın zatî değil, sıfatî olduğu da kaydedilir. Bunun üzerinde “ev ednâ” 
(yahut daha da yakın) makamı vardır. Kabe kavseyn, ittisal denilen tem-
yizin bekasıyla beraber, Hak ile ittihaddan; “Ev ednâ” ise, ayn-ı cem’deki 
ehadiyyet-i zâtiyyeden ibarettir. Ev ednâ’da temeyyüz ve itibârı olan iki-
lik, fenâi mahz ve tams-ı küllî sebebiyle, abd ve Hak arasından kalkar. 
Ayrıca müfessirler bu kelimeyi Allah’a yakınlık olarak yorumlamışlardır. 
Aslında Mecma’ül Bahr veya Bahreyn kavramı, Kur’an-ı Kerim’deki Hz. 
Musa ve Hızır kıssasının Bâtıni yorumunun bir neticesidir. Bu yorumun 
saç ayaklarını Hz. Musa, Hızır-İlyas kültü ile Ab-ı Hayat oluşturmakta-
dır. Kur’an-ı Kerim’de 18. süre olan Keyf süresi 110 ayetten oluşmakta-
dır. Bu sürenin 60-82. ayetleri Hz. Musa ve Hızır kıssası anlatılmaktadır. 
Bu âyet metinlerinde anlatılanlar özetlenecek olursa, 

“Hz. Musa, bir gün yakını bir gençle birlikte, kendisiyle buluşması 

emredilen şahsiyetle görüşmek üzere yola çıkar. Buluşma mevkii ‘iki 

denizin birleştiği yer’ (Mecma’ül Bahreyn)dir. Hz. Musa burasını tanı-

yabilmek için, yanına azık olarak aldığı balıktan yararlanacaktır. An-

cak balık canlanıp denize kaçar. Bu bir işarettir. Hz. Musa’nın arka-

daşı genç, deniz sahilinde uğradıkları bir kayanın yanında balığın 

denize kaçtığını ona haber vermeyi unutmuştur. Yolda acıkıp balığı 

yemek istediklerinde genç olayı hatırlar ve durumu haber verir. Bu-

nun üzerine Hz. Musa tekrar o kayaya döner ve gerçekten, aradığı 

kişinin orada bulunduğunu görür. Bu kişi kendisine Allah tarafından 

rahmet ve gizli ilim verilen bir “kul”dur. Kul buna önce yanaşmak is-

temezse de ısrara dayanmaz. Böylece âyet metinlerde anlatılan olay-

ları birlikte yaşarlar. Sonunda Kul, olayların sırlarını Hz. Musa’ya 

açıklayarak bunları Allah’ın emri üzerine yaptığını anlatır”.8 

Hz. Musa’nın buluştuğu genç Hızır’dır. Hızır’la buluşacakları o kaya-
nın dibinde bir çeşme (ayn) vardı ki, buna “Hayat Çeşmesi (Aynu’l Ha-
                                                           
7 Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, s. 65, 595, Ankara, 1997. 
8 Kur’an-ı Kerim’de geçen Hızır ve İlyas kıssasının değerlendirmesi için bkz. Ocak, İslam-
Türk İnançlarında, s. 43-52. 
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yât)” deniyordu. Bu suya isabet eden her şey dirilmektedir. Canlanan 
balığa da bu sudan isabet etmiştir. Tarih boyunca toplum balık ve hayat 
çeşmesi kavramlarıyla ilgili olarak pek çok folklorik malzemeyle zengin-
leştirilmiş efsaneler geliştirmişlerdir. Nitekim benzer bir anlatı Urfa’da 
dile getirilmektedir.9 

Kıssanın hem zahiri hem de bâtıni yorumları yapılmıştır. Nitekim 
İbn’ül-Arabî Musa’yı kalb, fetâsını (genci) nefs, Mecmau’l-Bahreyn’i cisimle 
ruhun birleştiği vücut, Hızır’ı da akl-ı kudsî olarak yorumlamıştır.10 
İbn’ul-Arabî Musa-Hızır kısassı ile Mecma’-ül Bahr/Bahreyn arasındaki 
bağlantıya işaret etmektedir. İbn’ül Arabî’nin Mecma’-ül Bahr/Bahreyn’i 
cisimle ruhun birleşmesi tasvirine benzer bir yorumu Seyyid Hüseyin 
Nasr’da da görülmektedir. Nasr bu kavramı, iç ve dışın birbirine yolculuğu 
olarak yorumlamıştır. Ona göre Şiilikte tasavvufa ek olarak zahir ve batın 
genel dini doktrinler ve uygulamalar çerçevesi içinde birleştirilmiştir. 

“Sünnilikte bile tasavvuf, zahir ve batın arasında bir ara bölgedir ve 

tasavvufun iç öğretilerinin toplumun bütünündeki yansıması ve zen-

ginliklerinin tadılması denebilecek bir dini doktrinler ve uygulamalar 

dünyasıdır. Temel olan iç boyut dışa göre içe yönelikse ve dış da içe 

yapılacak yolculukta temel ve başlangıç noktası olarak gerekli ise, 

Tanrısallığı tecrübe etmek de ancak Tanrı’nın aşkınlığının bilincine 

varmak temeli üstünde mümkün olabilir. Yaşamı içselleştirmek ve iç 

boyutun farkına varmak için, kendisini kurtarmak ve geri ‘Birlik’ sahil-

lerine çıkarmak için, tabiatı gereği çokluk okyanusunun dalgaları üzeri-

ne kutsal bir biçim vuran ibadetleri yerine getirmek zorundadır”.11 

Nasr ibadeti merkeze alarak cisimle ruhun birleşmesini ve Birliğin aş-
kınlığının farkına varma olarak tasvir eder. O, ibadeti insanı ayrılık ve 
dışlaşma dünyasından birlik ve bizzat insan yaşamını belirleyen ritimle 
birleştiren kutsal bir yelken olarak görmektedir.12 Nasr’ın batın (iç) ve za-
hirin (dış) birleşmesiyle ibadetle ayrılık ve dışlaşma dünyasının birlik 
dünyasının birleşmesi yorumu Mecma’ül Bahr/Bahreyn yorumlarıyla 
paralellik arz etmektedir. Mistik İslam yorumunda, iki denizin birleştiği 
                                                           
9 Urfa’da da halk arasında folklorik unsurlarla zenginleştirilmiş benzer bir kutsal su ve ba-
lık anlatısı bulunmaktadır. Bu anlatıya Evliya Çelebi de Seyahatnamesinde yer vermiştir. 
Ünlü seyyah Halil-Ür Rahman Camiisinden bahsederken İbrahim Halil tekkesinin içinde yer 
alan kaynaktan bahsetmektedir. Bu su kaynağı Nemrud’un Hz. İbrahim’i atmak için yaktır-
dığı ateşin olduğu yerden çıkmıştır. Anlatıya göre, IV. Sultan Murad, Bağdad seferine gider-
ken bu tekkeyi ziyaret etmiş, gölden iki balık yakalatarak kulaklarına birer altın küpe tak-
mıştır. Evliya Çelebi yedi gece, yedi gün bu tekkenin ziyaret edilmesi halinde dileklerin ka-
bul edileceği inancından bahsetmektedir. Saf suyundan içenler ise Allah’ın emri ile şifa bu-
lurlar. Şanlıurfa halkı, Evliya Çelebi’nin sözünü ettiği, bu kaynak suyu “Ağ Balık” adıyla zi-
yaret edilmektedir. Halk arasında dilek yazılan kâğıtlar suya atılmakta, Ak Balık’ın kâğıdı 
kapıp götürmesi halinde, dileklerin gerçekleşeceği inanışı yaygındır. 
10 Muhyi’d-Din b. el-Arabî, Tefsîru’l-Kur’anî Kerim, I, s. 766-722, Beyrut, 1968. 
11 S. Hüseyin Nasr, İslam’da Düşünce ve Hayat, s. 277-278, İstanbul, 1988. 
12 S. Hüseyin Nasr, a.g.e., s. 279. 
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yer anlamına gelen Mecma’-ul Bahreyn, Rahman suresinde “Meracel 
Bahreyn” olarak geçmektedir. Bu ayet “Allah, iki denizi birbiriyle kavuş-
mak üzere salıverdi” mealindedir. Aralarında birbirine karışmamak üzere 
bir engel (berzah) vardır. O iki denizden inci ve mercan çıkar. Heterodoks 
İslam kültürüne göre, Mecmaul Bahr/Bahreyn’den kasıt, Hz. Aliyel Mür-
teza ve Fatımat’üz-Zehra’dır. Aralarındaki berzah13, Hz. Muhammed 
Mustafa’ya tekabül eder. O iki denizden çıkan inci ve mercan ise Hz. Ha-
san ve Hüseyin’e remizdir. Söz konusu duruma örnek olabilecek Hetero-
doks İslam yorumunun izlerini taşıyan bir kitabe, Urfa’da Fesadı hanın-
da yer almaktadır.14 

Mecma’-ul Bahreyn aynı zamanda Kehf suresindeki ifadesiyle Hz. Hı-
zır ve Musa’nın buluşma noktasıdır. Bu makama Cem’ül Vücud (Birlik 
Makamı) denilir. Burada Musa ilmi, Hızır ise hikmeti temsil etmektedir. 
İlim, Hikmetle cem olup birleştiğinde anlam ve derinlik kazanmaktadır. 
Tasavvuf ehli, Mecma’-ul Bahreyn’i eserlerinde farklı Bâtıni yorumlarla 
değinmişler. Mistik yorumda Mecma’-ul Bahreyn’den maksat, zahiri ilim 
denizi olan Hz. Musa ile bâtınî ilim denizi Hızır’ın birleşmesidir.15 Sufiler 
Hızır ile ilgili yorumlarında ilm-i ledünnî ilmin16 mahiyetini tartışırlar. 
Neticede, birtakım riyâzat ve mücahadelerle bu ilmi elde etmenin müm-
kün olduğunu ileri sürer. Hızır’ın Hz. İbrahim devrinde yaşayıp onunla 
birlikte Babil’den göç ettiğine dair rivayetler mevcuttur.17 Hayat Çeşme-
si’nden sıçrayan sularla canlandığı yolundaki izahlar18, folklorik öğelerle 
zenginleştirilmiştir. İslam toplumunda bazı destanlar da aynı yolla mis-
tik kültürde kullandıkları görülmektedir. Bu destanlardan biri Gılgamış 
                                                           
13 Berzah (خزرب), Arapça kökenli bir söz olup, coğrafyada bir yarımadayı karaya bağlayan, 
iki yanı su, dar kara parçası, kıstak anlamına gelmektedir. 
14 Şark İş (Fesadı) hanının kitabesi Urfa’daki heterodoks İslam yorumunun izlerini göster-
mesi açısından kayda değerdir. Kitabe: 

“ya müfettiha’l ebvab (Ey kapıları açan Allah) 
iftah lena hayre’l bab (bize hayır kapısını aç) 
li hamsetün Ütfi biha harre’l vebai’l-hatime (Yıpratıcı veba, kolera ve benzeri hastalıklar-

dan korunmak için üflediğim beş ismim var) 
el-Mustafa ve’l-Murtaza ve’bnahuma ve’l fatıme” (Mustafa, Murtaza (Ali) ve onun iki çocu-

ğu (Hasan-Hüseyin) ve Fatıma’dır). 
15 Kadı Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, II, s. 19; Şevkânî, III, s. 287; Ocak, İslâm-Türk İnançların-
da, s. 52. 
16 Tasavvuf ehli, duyu, akıl ve tecrübe dışında, bir de ilm-i ledün’den bahsederler. İlm-i le-
dün, vehbî bir ilimdir. Hz. Hızır’ın ilminden bahseden ayetteki “Ledün” kelimesinden hare-
ketle, bu isim verilmiştir (Kehf Sûresi, 65). Böyle bir bilgi, özel bir bilgidir. Bu bilgi, olayların 
iç yüzüne vukufiyeti sağlar. Bir çeşit gayb bilgisi, sırlar bilgisidir. İnsan kalbi, çok hassas 
alıcılar manzumesidir. Zikir, fikir, riyazet gibi esaslarla kalp şeffaflık kazanır, letafet kesp 
eder. Hakikatler âlemine parlak bir ayna haline gelir. Böylece, bir kısım hakikatler, sırlar o 
kalbe akseder. Hassasiyeti ve şeffafiyeti nispetinde bazı tecellilere mazhar olur. Bkz. İmam-ı 
Gazali, “Acaibul- kalb”, İhya-u Ulûmi’din, c. III. 
17 Taberi, Tarih I, s. 543. 
18 Ahmet Yaşar Ocak, İslam Türk İnançlarında, s. 54; Halk inançlarının farklı yansımaları 
için bkz. Yaşar Kalafat, “Halk İnançları ile Bektaşiliğin Yakın Ortadoğu Türevleri”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Cilt: 93, Sayı: 184, Ocak Şubat, s. 123-149, İstanbul, 
2010. 

202



ABDULLAH EKİNCİ / İSLAM ŞEHRİNDE MİSTİK BİR KAVRAM: MECMA’-ÜL BAHR 7 

destanıdır. Gılgamış Mezopotamya’da güçlü bir kraldır. İlahi menşeli En-
gidu ile arkadaş olur. Fakat bir müddet sonra onun ölümüyle çok peri-
şan bir hale düşer, derin bir ıstırap yaşar. Gılgamış, arkadaşı Engidu’yu 
yeniden hayata döndürmek için çare arar. Sonunda ebedi hayata kavuş-
turan bir ot bulunduğunu öğrenir. Bu otun yerini yalnız bir kişi bilmek-
tedir. O da, nehirlerin birleştiği yerde oturmakta olup ebedi bir hayat 
sürmekte bulunan hâkim Utnapiştim’dir.19 Bu terim, Necm Suresi’nin 
dokuzuncu ayetindeki “fekâne kâbe kavseyni ev ednâ” (İki yay kadar ya-
hut daha yakın oldu) ifadelerinden alınmıştır.20 

Musa-Hızır kıssası ile Mecma’-ül Bahr’ın ilgili yorumların Urfa ile 
bağlantısına gelince, Musa-Hızır kıssası tasavvufun hüviyetini yeni ka-
zanmaya başladığı IX. yüzyıldan itibaren tasavvuf çevrelerinde özel bir il-
giye mazhar olmuştur. Urfa tarih boyunca genetik bir mistik anlayışının 
hâkim olduğu bir kenttir. Nitekim tarihsel olarak bunun izlerini hem pa-
gan ve Hıristiyanlık hem de İslamî dönemde görmek mümkündür. Nite-
kim Urfa fatihi Nureddin Zengi’nin himayesinde olan İbni Saati Muham-
med bin Ali Balebeki’nin (öl. 1230) Mecma’ül-Bahreyn ve Mültekaneh-
reyn adlı çalışması, söz konusu mistik kültürünün Zengi dönemine 
uzandığını göstermektedir. Urfa güçlü bir Kadiri, Melami, Nakşibendî, 
Rufai, Halveti, Mevlevi ve gizli bir heterodoks İslam yorumunun izlerini 
taşımaktadır. Bu gruplara mensup dervişler, söz konusu tarikat önderle-
rin eserleri, virtleri ve sohbetleriyle şekillenmişlerdir. Tarikat önderleri-
nin kitaplarındaki kimi yorumlar, dervişlerin yaşadıkları şehirleri ve 
halklarının da şekillenmesine neden olmuştur. İbn Cübeyr, Musul, Di-
yarbakır, Diyar-ı Rabia’dan başlayarak Şam’a kadar olan bölgede yaşa-
yan insanların mistik kültüre yatkın bir karakterde olduklarını vurgula-
maktadır. Ona göre bölge insanı yumuşak tabiatlı, mu’tedil ve yabancıla-
rı seven, fakirleri koruyan kişilerdir, yolu buraya düşen fakir ve kimse-
sizlerin yanlarında azık taşıma ihtiyacı duymadıkları, bölge halkının cö-
mertlikte meşhur olduğunu belirtir. Aynı zamanda bölgede pek çok din-
dar, zâhid ve dağlarda Allah için inzivaya çekilen birçok kimsenin oldu-
ğunu vurgular.21 Bu dönemde Harran’da iki tekke22 Urfa’da altı tekke ve 
zâviye, Birecik’te yedi tekke, Rum Kale (Halfeti) de on sekiz tekke, Su-
ruç’ta bir tekkenin varlığından söz edilmektedir.23 Yukarda ifade edildiği 
gibi Urfa’da mistik kültürün tarihi kökenleri nerdeyse tasavvufun sis-
temleşmesiyle yaşıttır. Nitekim Harranlı hadis ve fıkıh âlimi Hamid b. 
Hamid Ebu’l-Fadıl el-Harrânî Kadirî buna en güzel örnektir. Ebu’l el-
                                                           
19 Ahmet Yaşar Ocak, a.g.e., s. 54. 
20 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s. 141. 
21 İbn Cübeyr, Rıhle, neşir: M.J. De Goeje, s. 219-222, Leyden, 1907. 
22 İbn Şeddâd, el-Alak el-Hatira fi Zikri Ümerâ el-Şam ve’l Cezire, III/I, neşr. Yahya Abbâra, 
Dımaşk 1978, s. 40-45. 
23 1312 Tarihli Halep Salnamesi, s. 255, 259, 262. 
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Fadl uzun yıllar Bağdat’da Şeyhi Abdulkadir Geylânî (ö. 1165)’nin yanın-
dan ayrılmamıştır. Harran’a yerleştiği ve Nureddin Zengî’nin onun adına 
Harran’da bir medrese yaptırdığı ifade edilmektedir.24 Kadirilik dışında 
Urfa’da kök salıp dal budak veren tarikatlar arasında Halvetî, Şâzelî, 
Nakşîbendî, Rifâî, Mevlevî ve Melâmîlik yer almaktadır. Nitekim XV. yüz-
yılda Kadirîlik tarikatının Anadolu’da en önde gelen siması ve güçlü bir 
tasavvuf şairi Eşrefoğlu Rûmî, Müezekki’n-Nüfûs adındaki tanınmış ese-
rindeki bir faslı Hz. Musa ve Hızır kıssasına ayırmıştır. Hacı Bayram-ı 
Veli’nin halifelerinden Ahmed Bican’ın Envâru’l Âşikîn de de kıssa hikâ-
ye edilmiştir. Halveti Niyazî-i Mısrî’nin Risale-i Hızriyye’de kıssanın Bâtı-
ni bir yorumu yer almaktadır.25 Mecma’-ül Bahr veya Mecma’-ül Bayreyn 
kavramları hem Ortodoks hem de Heterodoks İslam dervişlerince kulla-
nılmıştır. Mecma’-ül Bahr Mecma’-ül Bayreyn’e göre Ortodoks İslam’a 
daha yakınlaşmış bir kavram olarak değerlendirmek gerekir. İbn Saatî’-
nin eserinde Ortodoks yorum ağırlıklı iken; Hayâlî ve Harâbî’nin nefesle-
rinde Heterodoks yorum ağırlıktadır. 

Mecma’-ül Bahr/Bahreyn’in Bektaşî-Kızılbaş nefeslerinde de görül-
mektedir. Özellikle XVI. yüzyılın tanınmış şairlerinden Hayâlî Beğ26; 

“Ol leb Hızr’ı ile hem reh Mecma’-ül Bahreyn’i seyr etdüm 
Fenâ gerdinden emvâc-ı havâdisden emân buldum”27 

Ayrıca XIX. yüzyıl şairlerinden Harâbî’nin28 şiirlerinde görülmektedir. 

“Mecma-ül Bahreyne Vardığım Zaman 
Hızrı Bulup Candan Kölesi Oldum 

Ledün İlmin Bana Eyledi İhsan 
Sırrı Sırrullahın Tamamı Oldum”29 

                                                           
24 Necati Avcı, “Harran ve Bilinmeyen Bazı Harranlı Din Âlimleri”, E.Ü.İ.F.D., Sayı: 8, s. 270, 
Kayseri, 1992. 
25 Bkz. Müzekki’n-Nüfûs, s. 302-305; Envâru’l-Âşıkın, s. 111-113; V.I. Menage, “Bîdjân Ah-
med”, El.; Risâle-i Hızriyye-i Cedîde, v. 35a; Risâle-i Hızriyye-i Kadîme, v. 32b; Divan-ı Kebir, 
hz. A. Gölpınarlı, I, s. 166, İstanbul, 1957; değerlendirme için bkz. Ocak, a.g.e., 165-174. 
26 (?-1557) Divan şairi. Vardar Yenicesi’nde doğdu. Asıl adı Mehmed. Düzenli bir eğitim gör-
medi. Gençliğinde rint ve başıboş bir hayat yaşamış, kalenderi dervişleri ile dolaşmıştır. İs-
tanbul’a gelince, şiirleri ile Defterdar İskender Çelebi, Sadrazam İbrahim Paşa ve Kanuni’nin 
dikkatini çekmiş, rahat bir hayata kavuşmuştur. Hâmîlerinin ölmesi üzerine Kanuni’den bir 
Rumeli sancakbeyliği alıp İstanbul’dan uzaklaşır. Edirne’de ölmüştür. Hayalî rint meşrebi, 
ince hayalleri, yerli renkleri, samimî ifadesi ile XVII. asır şâiridir. Tasavvufi terimlerini sık 
sık kullanırsa da mutasavvıf bir şâir sayılmaz. Şiirindeki tasavvuf neşvesi, samimilik, rint-
lik, incelik, dünyaya ve onun nimetlerine değer vermeyiş gibi özelliklerine bakılarak İranlı 
Şâir Hâfız’a benzetilmiştir. Dîvan’ı Ali Nihat Tarlan tarafından bastırıldı (1945). 
27 Hayâlî Beğ Dîvanı, neşr. A. Nihat Tarlan, s. 33, İstanbul, 1945; Ocak, a.g.e., 182. 
28 Harâbî (1853-1917) İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ahmet Edip’tir. Harabi sonradan şiirle-
rinde kullandığı mahlastır. Küçük yaşlarda tasavvuf ve bu konudaki eserlerle ilgilendi. Za-
manla kendi de şiir yazmaya başladı. Çok genç yaşında, Merdiven Köyü Bektaşi Tekkesi’nde 
M.A. Hilmi Dede Baba’ya ikrar verip tarikata girerek Bektaşi olan Harabi yaşamı boyunca 
bu ikrara sadık kalıp, şiir ve nefesleri ile Bektaşi edebiyatının en güçlü ustalarından biri ol-
du. Şiir ve nefeslerinde Yunus Emre, Nesimi, Kaygusuz ve Pir Sultan’dan etkilenmiştir. 
29 Abdulbaki Gölpınarlı, Alevi-Bektaşi Nefesleri, s. 169, İstanbul, 1963; Ocak, a.g.e., 175-176. 
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Kıt’alarında Mecma’-ül Bahr’ın/Bahreyn’in Bâtıni bir yorumu dile 
getirilmiştir. Bâtıni/Heterodoks yorum yer yer halk arasında anlatılan 
menkıbelerde de görülmektedir. Böyle bir yorumdan P.N. Boratav, Kör-
oğlu Destanı adlı eserinde destanın Urfa rivayetinden anlatırken ifade 
etmektedir. Ona göre Urfa rivayetinde, Köroğlu’nun oğlu Hasan Beğ eş-
kıyalığa giderken Hoca Hızr’a rastlanmıştır. Hızır onun arkasını sığaya-
rak kendisine güç verir. Bir keresinde attan düşüp tam ölecekken Hızır 
kurtarır; Çin’e giderken önüne çıkarak başarılar dilediği30 bildirilmek-
tedir. 

Sonuç olarak bugün, Urfa’da Mecma’-ül Bahr kavramının Balıklıgöl 
ve çevresindeki kutsal alanın bütünlüğü içindeki yeri sadece somut bir 
anlamdan ibarettir. Mecma-ül Bahr’ın soyut anlamı kentin hafızasından 
silinmiştir. Artık Mecma’-ül Bahr, Urfa’nın XII. yüzyıldan itibaren İslam’-
la yoğunlaşmasıyla tanıştığı bir kültürden ziyade, Balıklıgöl’den başlayıp 
Harran ovasına uzanan bir kanalın adıdır.31 Hâlbuki söz konusu kavram 
başlangıçta soyut (mânâ) bir anlam ifade etmekteydi. Bu ilk anlam, Ur-
fa’nın kültürel yoğunluğunu da ifade etmektedir. O Bâtıni dünya anlayı-
şının bir sembolü idi. Gönül ile görüp lisan ile anlatmayı içermekteydi. 
Cisim ile ruhun vücutta birleşmesini ifade ediyordu. İç boyutun farkına 
vararak “Birlik” denizine ulaşmayı, sevgililerin buluşmasını, ıstırapla ke-
malleşmeyi, sevgili için feda edilen canları anlatmaktaydı. Osmanlı son-
rası yaşanan büyük kültürel travmanın yıkıcı etkisiyle, Anadolu’nun bir-
çok kentinde olduğu gibi Urfa’da da mananın yerini madde almıştır. Bu 
dönemde kentte mistik kültürün izleri silindiği bir yozlaşma süreci baş-
lamıştır. Osmanlı sonrasında şehir, tasavvufi zihniyette hoyratlığın hat 
safhaya uğradığı bir süreci yaşamıştır. Mistik yoruma ait ne varsa unu-
tulmuş veya yozlaştırılmıştır. Adeta kentte mana buharlaşmış, geriye 
madde kala kalmıştır. Geriye sadece somut (madde) bir içeriği ifade eden 
Mecma’ül-Bahr ismi kalmıştır. Bu kavram ise daha çok dünyanın, dün-
yevîleşmenin bir yansımasıdır. Bu dönemde soyut kavramları konuşa-
mayan, sadece yoz bir somut üzerinden kekeleyen bir kent kültürüne ge-
çiş başlamıştır. İlkinde iç yolculuklar ve derinlik, ikincisinde masiva ve 
egemenlik duygusu hâkim olmuştur. İkinci mana derinlikten uzak, sathi 
ve dünyevîleşmeyi ifade etmektedir. Belki de en vahimi somut anlamıyla 
Mecma’-ül Bahr’ı bu haliyle bile, ancak toplumun küçük bir kesimince 
bilinmiş olmasıdır… 
                                                           
30 P.N. Boratav, Köroğlu Destanı, s. 89. 
31 Pek çok şehirde su, kanallar ve arklar vasıtasıyla şehrinde sokak sokak dolaştırılmıştır. 
Şehir meydanlarında, mabetlerde, değirmenlerde, debbağhanelerden geçerek şehrin tarlala-
rına akıtılmıştır. Urfa’da bu tür kentlerden biridir. Urfa’daki su kaynaklarından biri de Eski 
Kahriz’dir (Urfa’da eski keriz olarak ifade edilir). Kariz suyun şehre yer altı kanallarıyla geti-
rilmesine denir. Kentin İslam-Türk hâkimiyetine geçmesiyle Roma döneminde yapılan su 
kanalı kullanılmış bu kanalda Eski Kariz olarak kullanımına devam edildiği görülmekte-
dir. 
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DEYİMLERİN METAFORİK YAPISI 

Yrd. Doç. Dr. Hatice İÇEL* 

Öz 

Deyimler dilin temel yapı taşlarındandır. Etkileyici bir üslup ve yoğun 

ifade tarzı, deyimlerin en temel özelliklerindendir. Deyimlerde bu anlatım 

tarzını elde etmenin yollarından birisi metafor kullanımıdır. Bu makalede 

deyimlerde yer alan metaforlar, çeşitleri ve fonksiyonları bakımından de-

ğerlendirilmiştir. İnceleme sonucunda deyimlerde en çok somutlaştırma 

işlevini gerçekleştiren ontolojik metaforların kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Bu bağlamda deyimlerimizde ontolojik metaforların hemen hemen her çe-

şidi yer almaktadır. Deyimlerdeki bu metaforlar, ortak yaratmanın ürünü 

olarak millî kültürden de izler taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: Dil, Deyim, Metafor, Üslup. 

Abstract 

Metaphorical Structure of the Phrases 

Phrases are the basic building stones of the language. An impressive 

style and concentrated expression are the most basic features of the 

phrases. One way to achieve this style in the use metaphor in phrases. 

This article was evaluated types of metaphors and functions in phrase. 

As a result of the review ontological metaphors that performs the function 

of to concretize were found in phrase. In this context, there are almost 

every kind of ontological metaphors in phrases. These metaphors as the 

product of common creation also includes track of the national culture. 

Key words: Language, Phrase, Metaphor, Style. 

Herhangi bir kavram veya durumu çarpıcı bir anlatım tarzıyla ifade 
eden deyimler, dilin temel yapı taşlarındandır. Deyimler dil unsuru ola-
                                                           
* Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, hicel@nigde.edu.tr 
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rak dilbiliminin araştırma alanına girer. Yaratıcıları, icracıları ve aktarı-
cılarının halk olması itibariyle de halkbiliminin sınırları içerisinde yer 
alır. Bu bağlamda Dursun Yıldırım, deyimleri sözlü ortamlarda oluşan 
“konuşmalık dokumalar” içerisinde değerlendirir.1 Sakaoğlu’nun “kalıp-
laşmış ifadeler”2 olarak nitelediği deyimler, Türk Folklor Arşiv Kılavuzu’-
nun 100’lük kodlama sisteminde de “G. Kalıplaşmış Sözler” başlığı altın-
da yer almaktadır.3 

Dilbilim ve halkbiliminin araştırma konularından olan deyimlerle ilgili 
günümüze kadar birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda araştırıcı-
ların ittifakla paylaştıkları görüşlerden birisi, deyimlerin söz sanatlarıyla 
örülü olduğudur. Bu görüş, bazı araştırıcıların deyim tanımlarına da 
yansımıştır: “Deyimler ise, yine konuşma dilinde manzum ve mensur yazı-
larda, sıkça rastladığımız çoğunlukla birkaç kelime veya bir kısa cümle ile 
teşbih, istiâre, mecâz, kinâye sanatları kullanılarak bir meramı anlatan, 
bir hadiseyi tasvir eden sözlerdir”.4 Bu konuda Ömer Asım Aksoy da aynı 
görüşe sahiptir ve deyimlerde dilin çeşitli olanakları kapsamında, söz ve 
anlam sanatlarından da yararlanıldığını bildirmiştir.5 

Deyimlerin en temel özelliklerinden birisi çarpıcı anlatım tarzıdır. Bu 
tarzın oluşturulmasında söz sanatları etken bir işleve sahiptir. Söz sa-
natları, deyimlerin akılda tutulmasını kolaylaştırmakta ve yoğun bir ifa-
de tarzı oluşturmaktadır. Söz sanatları aracılığıyla ortaya çıkan yoğun 
ifade tarzı, deyimlerde kelime tasarrufunu da sağlamaktadır. Mecaz, 
benzetme, tezat, metafor vb. deyimlerde yer alan edebî sanatlar arasın-
dadır. Bu yazıda deyimlerin metaforik yapısı inceleneceği için, diğer sa-
natlar üzerinde durulmayacaktır. Araştırmamıza örnek teşkil eden de-
yimler, Ömer Asım Aksoy’un Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 2 Deyimler 
Sözlüğü (1988) adlı eserinden alınmıştır. 

“İstiare” veya “eğretileme” olarak da bilinen “metafor”u Doğan Aksan 
şu şekilde tanımlamıştır: “Aralarında uzak yakın ilgi (benzerlik, işlev ilgi-
si, yakınlığı) bulunan iki şey arasında bir benzetme yoluyla ilişki kurarak 
birinin adını ötekine aktarma eğilimi sonucunda oluşan dil olayı”.6 Roman 
Jakobson’a göre metafor adlı dil olayı, bir seçme işlemidir: “...birbirinin 
yerini alabilen öğelerden birini öbürünün yerine koyabilme imkanını içerir; 
bu öğe belli bir açıdan ilk öğe ile eşdeğerlidir, bir başka açıdan da ondan 
farklıdır. Gerçekten de, seçme ve yerine koyma aynı işlemin iki yüzüdür”.7 
                                                           
1 Dursun Yıldırım, Türk Bitiği, s. 100, Ankara, 1998. 
2 Saim Sakaoğlu, “Atasözü ve Deyimlerimizdeki Yabancı Asıllı Kelimeleri Türkçeleştirebilir 
miyiz?”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 33, s. 130, İstanbul, 1984. 
3 Nail Tan, Folklor (Halkbilimi) Genel Bilgiler, s. 15-16, İstanbul, 2003. 
4 Şinasi (hzl. Süreyya Beyzadeoğlu), Durûb-ı Emsâl-i Osmaniye, s. 1, İstanbul, 2003. 
5 Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1 Atasözleri Sözlüğü, s. 47, İstanbul, 1988. 
6 Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, s. 127, Ankara, 1999. 
7 Jakobson 1963’ten Zeynel Kıran, Dilbilim Akımları, s. 102-103, Ankara, 1996. 
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Yani metafor bir sözcüğün yerine, başka bir sözcüğün seçilmesi ve kulla-
nımıyla oluşur. Klasik görüşe göre metafor bir söz sanatıyken, modern 
görüşte dilin ve düşüncenin vazgeçilmez bir parçasıdır.8 Bilişsel dilbilim-
ciler ise insan zihni ve davranışlarının metaforlar yoluyla anlaşılabileceği 
düşüncesindedirler.9 

Lakoff ve Johnson’a göre metaforlar kültürden kültüre çeşitlilik göste-
rebilirler. Ayrıca metaforlar nedensiz olarak ortaya çıkmazlar; fiziksel, 
sosyal ve kültürel deneyimlerden türerler.10 Bu bağlamda milletlerin 
farklı sosyo-kültürel yapı ve coğrafî şartlardan dolayı kendilerine özgü 
metaforlar yarattıklarını söyleyebiliriz. Nitekim gerçek anlamları dışında 
farklı anlamlara gelen deyimlerin başka dillere kelimesi kelimesine çevri-
lememesi11 bizce deyimlerde yer alan metaforlardan kaynaklanmaktadır. 
Hayvancılıkla uğraşan bir toplumla, geçimini tarımla sağlayan bir toplu-
mun türettikleri metaforlar birbirinden elbette farklı olacaktır. Bu bakış 
açısı doğrultusunda tarımla uğraşan toplumda bitkiler âlemine ait meta-
forların, hayvancılıkla geçinen toplumda ise hayvanlarla ilgili metaforla-
rın daha sık kullanılacağını söyleyebiliriz. 

Düşünce ve kavram dünyamızın başlıca unsurlarından biri olan me-
taforu, Lafoff ve Johnson iki ana başlık altında incelemişlerdir: Yönelmeli 
metaforlar ve ontolojik metaforlar. Varlık ve madde metaforları, kişileş-
tirme metaforları ve kapsayıcı metaforlar ise ontolojik metaforlar içerisin-
de değerlendirilmiştir.12 Yönelmeli metaforlar, “boşlukta birbirleriyle ilişki 
kuran kavramlar ile ifade edilen metaforlardır.” (iç/dış, ön/arka, ileri/ge-
ri vb.).13 Ontolojik metaforlar ise, “hareket, duygu, fikir gibi soyut varlık-
ları, bir nesne, bir madde, bir kapsayıcı ya da insan olarak somutlaştıran 
metaforlardır”.14 Doğan Aksan, ontolojik metaforları “somutlaştırma” ola-
rak adlandırmıştır.15 Ontolojik metaforlarda yani somutlaştırmada amaç, 
soyut bir kavramın daha kolay anlaşılabilmesini sağlamaktır. Bu amaç 
doğrultusunda bir kavram, hareket veya durum; nesne, madde ya da in-
sana aktarılarak ifade edilir. Bu aktarma işleminde “kaynak alan” ve 
“hedef alan” olmak üzere iki alan mevcuttur. “Kaynak alan metaforlu bir 
imaj, hedef alan ise metaforlu değişimi kabul eden alandır”.16 
                                                           
8 Mağfiret Kemal, Buddhist Türk Çevresi Eserlerinde Metafor, Ankara Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, s. 5, Ankara, 2003. 
9 Özen Yaylagül, “Divânu Lugâti’t-Türk’te Yer Alan Atasözlerindeki Metaforlar”, Millî Folklor, 
22 (85), s. 112, Ankara, 2010. 
10 Lakoff-Johnson’dan Özen Yaylagül, “a.g.m.”, s. 113. 
11 Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 2 Deyimler Sözlüğü, s. 519, Ankara, 1988. 
12 Melek Erdem, Türkmen Türkçesinde Metaforlar, s. 31, Ankara, 2003. 
13 Mağfiret Kemal, a.g.e., s. 54. 
14 Mağafiret Kemal Yunusoğlu, “Türkiye Türkçesi Bilgisayar Metaforları”, Modern Türklük 
Araştırmaları Dergisi, 3 (2), s. 55, Ankara, 2006. 
15 Doğan Aksan, a.g.e., s. 138. 
16 Mağfiret Kemal, a.g.e., s. 38. 
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Deyimlerin amacı, bir kavramı veya durumu çarpıcı bir anlatım tar-
zıyla dile getirmektir. Bu çarpıcı anlatım tarzında hedeflenen ise soyut 
kavram ve durumların daha iyi anlaşılabilmesini sağlamaktır. Bu bağ-
lamda deyimlerde en çok kullanılan metaforlar, ontolojik metaforlardır. 
Deyimlerde yer alan ontolojik metaforlar, halk yaratması olarak ortak 
tecrübe ve kültürün ürünüdürler. Buna bağlı olarak deyimlerde yer alan 
ontolojik metaforların ulusal bir kimliğe ve kullanılışa sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. Deyimlerde ontolojik metaforlar kapsamında kaynağını 
hayvanlardan, bitkilerden, insanlardan ve doğadaki somut varlıklardan 
alan metaforlara rastlanmaktadır. Aşağıdaki deyimde kullanılan metafor, 
kaynağını hayvanlar âleminden almıştır: 

“Attan inip eşeğe binmek.” “(Bulunduğu bir aşamadan aşağı bir aşa-
maya düşmek)”.17 

Kaynak    Hedef 
At    Yüksek mevki 
Eşek   Daha aşağı mevki 
İnmek   Düşmek 
Deyimde “bir insanın bulunduğu mertebeden daha alt bir mertebeye 

düşmesi” hadisesi, “attan inip eşeğe binme” hadisesiyle somutlaştırılmış-
tır. At eşeğe göre boy bakımından daha uzun olması ve asaleti dolayısıyla 
yüksek mevkiyi temsil etmektedir. Yani deyimde “yüksek mevki” “at” üze-
rine, “daha aşağı mevki” “eşek” üzerine, “inmek” ise “düşmek” üzerine şe-
malanmıştır. Bu şemalanmayla “bulunduğu mevkiden, daha alt bir mevki-
ye düşen insanın durumu”, “attan inip eşeğe binen insanın durumu”yla 
temsil edilerek somutlaştırılmış ve çarpıcı bir ifadeyle dile getirilmiştir. 

“Kuzlayıcı koyuna bıçak çekmek.” “(Kazanç getiren nesneyi ortadan 
kaldırmaya girişmek [çalışmak])”.18 

Yukarıda verilen deyimde de hayvanlar âleminden kaynak gösterile-
rek, “kazanç getiren nesneyi ortadan kaldırmak” kavramı somutlaştırıl-
mıştır. Deyimin kaynak ve hedefler bağlamında şeması şöyledir: 

Kaynak   Hedef 
Kuzlayıcı koyun  Kazanç getiren nesne [şey] 
Bıçak çekmek  Ortadan kaldırmaya [yok etmeye] çalışmak 
Örnekte “kazanç getiren nesne” “kuzlayıcı koyun”, “ortadan kaldırma-

ya [yok etmeye] çalışmak” “bıçak çekmek” üzerine şemalanmıştır. Deyim-
de “bir insanın kendisine kazanç getiren şeyi ortadan kaldırmaya çalış-
ması”, kullanılan metaforlar yoluyla daha çarpıcı ve somut bir şekilde di-
le getirilmiştir. 

Kaynağını hayvanlardan alan bazı metaforlarda insana ait bir özellik 
hayvana yüklenerek, kişileştirme (personification) yapılır. Nitekim kişi-
                                                           
17 Ömer Asım Aksoy, a.g.e., s. 593. 
18 Ömer Asım Aksoy, a.g.e., s. 949. 
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leştirme metaforları aslında ontolojik metaforlar içerisinde değerlendiril-
mektedir.19 Aşağıda verilen örnek, bu bakımdan incelendiğinde karşımı-
za şöyle bir tablo çıkar: 

“Tazının topal olduğu tavşanın kulağına değmiş.” “([Bir insan] Düşma-
nın güçsüz kaldığını öğrenmiş)”.20 

Kaynak   Hedef 
Tazı    Düşman 
Tavşan   Düşmanı olan insan 
Topal olmak  Güçsüz kalmak 
Kulağına değmek  Öğrenmek 
Ele aldığımız örnekte “düşman” “tazı”, “düşmanı olan insan” “tavşan”, 

“güçsüz kalmak” “topal olmak”, “öğrenmek” “kulağına değmek” üzerine 
şemalanmıştır. Ayrıca insana ait bir özellik olan “kulağına değmek” yani 
“öğrenmek” durumu, tavşana yüklenerek kişileştirme yapılmış ve bunun 
sonucunda bir kişileştirme metaforu oluşturulmuştur. Deyimde kullanı-
lan metaforlarla “düşmanın zayıf düştüğünü öğrenip, bundan yaralanma-
ya çalışan kişinin durumu”, tavşan ve tazı ilişkisinde somutlaştırılmıştır. 
Tavşan ve tazı tabiatın doğal dengesi içerisinde biri av, diğeri avcı olan 
hayvanlardır. Dolayısıyla iki insan arasındaki husumeti sembolize etmek 
için bulunabilecek en iyi metafor örnekleridir. 

Bazı deyimlerde kullanılan metaforlar, kaynağını bitkiler ve yiyecekler-
den almaktadır. Bu bağlamda “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan 
olmak”21 deyimini inceleyelim. Deyim, “Daha iyi bir şey elde etmek için 
elindekini de yitirmek”22 anlamında kullanılmaktadır. Burada kaynak 
alanlar ve hedef alanlar arasındaki haritalamayı şu şekilde gösterebiliriz: 

Kaynak   Hedef 
Pirinç   Daha iyi bir şey [nesne] 
Bulgur   Kişinin sahip olduğu nesne 
Şemada da görüleceği üzere “daha iyi bir şey [nesne]” “pirinç”, “kişinin 

sahip olduğu nesne” ise “bulgur” üzerine şemalanmıştır. Pirinç bulgur-
dan daha pahalı bir bitki olduğu için, daha kıymetli nesne konumunda-
dır. Bulgur ise bu durumda kişinin sahip olduğu ancak daha az kıymetli 
nesnedir. Deyimde amaç “kişinin daha çok kâr elde etmek uğruna elinde-
kini de yitirmesi” durumunu, pirinç ve bulgurla somutlaştırarak anlaşıl-
mayı kolaylaştırmaktır. 

“Ciğeri görmüş bayılmış, eti görse ne yapar?” “(Çirkin [daha az güzel] 
birine gönül vermiş, bir güzelle [daha güzelle] karşılaşsa ne denli sevgi 
gösterirdi?)”.23 
                                                           
19 Mağfiret Kemal Yunusoğlu, “a.g.m.”, s. 55. 
20 Ömer Asım Aksoy, a.g.e., s. 1068. 
21 Ömer Asım Aksoy, a.g.e., s. 724. 
22 Ömer Asım Aksoy, a.g.e., s. 724. 
23 Ömer Asım Aksoy, a.g.e., s. 681. 
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Kaynak   Hedef 
Ciğer   Çirkin [daha az güzel] 
Et    Güzel [daha güzel] 
Bayılmak   Gönül vermek [sevmek] 
Yukarıdaki deyim kaynağını yiyeceklerden alan metaforlar üzerine ku-

rulmuştur. Burada dikkat çeken nokta ise deyimde “ciğer” üzerine şemala-
nan kavram ile “et” üzerine şemalanan kavramın birden fazla anlamda (çir-
kin [daha güzel], güzel [daha güzel] vb.) kullanılabilmesidir. Bu çok anlam-
lılık deyimin kullanıldığı bağlam ile ilgilidir. Yani deyim “Daha az güzel biri-
ne gönül vermiş, daha güzelini görse ne yapar?” anlamını ifade etmek üzere 
kullanılırsa “ciğer” “daha az güzeli”, et ise “daha güzeli” sembolize eder. 
Ancak deyim “Çirkine gönül vermiş, güzeli görse ne yapar?” anlamına gele-
cek biçimde kullanılırsa “ciğer” “çirkini”, “et” ise “güzeli” temsil eder. Aşağı-
da deyimlerde yer alan metaforların bağlama göre değişiklik göstermesiyle 
ilgili olarak başka örnek verileceği için, bu açıklamayı yeterli buluyoruz. 

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan yemekler de deyim-
lerde metafor kaynağı olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda “Çorbada tuzu 
bulunmak.” “(Yapılmakta olan bir işte küçük de olsa [bir] katkıda [katkı] 
bulunmak [sağlamak])”24 deyimini inceleyebiliriz. Deyimde kaynak ve he-
def alanlar arasındaki ilişki şu şekildedir: 

Kaynak   Hedef 
Çorba   Yapılmakta olan bir iş 
Tuz    Küçük [bir] katkı 
Bulunmak   Sağlamak 
Şemadan da görüldüğü gibi, deyimde “yapılmakta olan iş” “çorba” 

üzerine, “küçük bir katkı” “tuz” üzerine, “bulunmak” ise “sağlamak” üze-
rine şemalanmıştır. Böylelikle “yapılan bir işe sağlanan küçük [bir] katkı” 
gibi soyut bir kavram, “çorbaya atılan tuz” tabiriyle somutlaştırılmıştır. 

Kaynağını insan ve bu bağlamda insan organlarından alan metafor 
örnekleri de somutlaştırmayı sağlamak üzere deyimlerde yer almaktadır. 
“Kaş yapayım derken göz çıkarmak”25 deyiminde kullanılan kaş ve göz 
kelimeleri, insan organlarından kaynaklanan metaforlara örnek teşkil et-
mektedir. “Küçük bir iyilik yapayım derken büyük [bir] zarar vermek”26 
anlamında kullanılan deyimde yer alan organ adlarının, hedeflerini şu 
şekilde göstermek mümkündür: 

Kaynak   Hedef 
Kaş    Küçük bir iyilik 
Göz    Büyük [bir] zarar 
Çıkarmak   Vermek 

                                                           
24 Ömer Asım Aksoy, a.g.e., s. 698. 
25 Ömer Asım Aksoy, a.g.e., s. 915. 
26 Ömer Asım Aksoy, a.g.e., s. 915. 

212



HATİCE İÇEL / DEYİMLERİN METAFORİK YAPISI 7 

“Küçük bir iyilik”in kaş, “büyük [bir] zarar”ın “göz”, “vermek”in ise “çı-
karmak” üzerine şemalandığı deyimde, “bir insana iyilik yapmak isterken 
verilen büyük zarar” “kaş yaparken göz çıkarmak” ifadesiyle somutlaştı-
rılmıştır. İnsanın yaşamını sürdürülebilmesi için göz, kaşa göre daha 
önemli ve fonksiyonel bir organdır. Bu nedenle “küçük iyilik” daha az 
fonksiyona sahip olan “kaş” üzerine, “büyük zarar” ise insan için hayati 
öneme sahip olan “göz” üzerine şemalanmıştır. 

Tabiatın önemli bir parçası olan gök cisimleri de deyimlerde kullanı-
lan metaforlara kaynak olabilmektedir. Aşağıda verilen deyim, buna bir 
örnek teşkil etmektedir: 

“Ayı gördüm (buldum), yıldıza itibarım (minnetim) yok.” “(En güzeli bul-
dum. Artık, daha önce beğendiğim şöyle böyle [daha az] güzellere bak-
mam)”.27 

Kaynak   Hedef 
Ay    En güzel 
Yıldız   Daha az güzel 
İtibarı olmamak  Bakmamak 
Tabloda da görüleceği üzere deyimde “en güzel” “ay”, “daha az güzel” 

“yıldız”, “bakmamak” ise “itibarı olmamak” üzerine şemalanmıştır. Şiir-
lerde de sevgili aya benzetilir, hatta “ay” başlı başına sevgiliyi sembolize 
eden bir metafordur. Bu anlayışın bir yansıması olarak “güzellikte en üst 
mertebede bulunan” “ay”la, “daha aşağı mertebede bulunan” ise “yıldız”-
la temsil edilmiştir. Nitekim ay tek olan bir gök cismidir, oysa gökyüzün-
de birçok yıldız vardır. Buna bağlı olarak sevgili güzellikte tek ve eşsiz ol-
duğu için “ay”dır. Ayın dışındakiler ise kendi gibiler içerisinde benzer 
(standart) bir güzelliğe sahiptir yani “yıldız”dır. Bu nedenle güzellikte en 
üst mertebede bulunana ulaşan kişinin, diğerlerinde gözü olmaz. Bu du-
rum “Ayı gördüm yıldıza itibarım yok” deyimiyle ifade edilerek, hem keli-
me tasarrufu sağlanmış, hem de imgelem bağlamında etkileyici bir üslup 
yaratılmıştır. 

Deyimlerde rastlanan diğer bir metafor grubunu ise kaynağını cansız 
varlıklardan alanlar oluşturur. Bunlar içerisinde günlük hayatta kullanı-
lan her türlü eşyaya rastlamak mümkündür. Bu bağlamda “iğne ile kuyu 
kazmak.” “(Yetersiz araçlarla ve sürekli, sabırlı çalışmalarla pek güç olan 
ve çok ağır yürüyen büyük bir işi başarmaya çalışmak)”28 deyimini ele 
alalım: 

Kaynak   Hedef 
İğne    Yetersiz araç 
Kuyu   Zor iş 
Kazmak   Başarmaya çalışmak 

                                                           
27 Ömer Asım Aksoy, a.g.e., s. 604. 
28 Ömer Asım Aksoy, a.g.e., s. 874. 
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Deyimde “yetersiz araç” “iğne” üzerine, “zor iş” “kuyu” üzerine, “kaz-
mak” ise “başarmaya çalışmak” üzerine şemalanmıştır. Elinde yeterli 
araç gereci bulunmayan bir insanın zor bir işi yapması imkânsızdır. Her-
kes tarafından bilinen bu gerçek, deyimde “iğne ile kuyu kazmak” tabi-
riyle somutlaştırılmıştır. Aslında anlatılmak istenen iğne ile kuyu kaz-
mak nasıl zorsa, yetersiz araç gereçle bir iş yapmanın da o denli zor ol-
duğudur. 

Bazı deyimlerde yer alan metaforlar ise bağlama göre değişkenlik gös-
terebilmektedir. Yani bir deyimde yer alan metafor, deyimin kullanıldığı 
yere ve amaca bağlı olarak farklı anlamlara gelmektedir. Aşağıda verilen 
deyim, bu duruma örnek teşkil etmektedir: 

“Kargayı bülbül diye satmak” “(1. Konuşma, davranma inceliklerini bil-
meyen kimseyi güzel konuşur, kibar davranır diye satmak. 2. Çirkini gü-
zel göstermeye çalışmak”).29 Deyimin kaynak ve hedef alanlar bağlamın-
da gösterdiği ilk şema şöyledir: 

Kaynak   Hedef 
Karga   Konuşma, davranma inceliklerini bilme-

yen kişi [kaba] 
Bülbül   Kibar 
Satmak   Tanıtmak 
Aynı deyime ait ikinci şemayı ise şöyle gösterebiliriz: 
Kaynak   Hedef 
Karga   Çirkin 
Bülbül   Güzel 
Satmak   Göstermek 
Deyim “bir insanı olduğundan farklı tanıtmak” anlamında kullanıldı-

ğında “kaba kişi” “karga”, “kibar kişi” “bülbül”, “tanıtmak” ise “satmak” 
üzerine şemalanır. Oysa aynı deyim “çirkini güzel göstermek” anlamında 
kullanıldığında “çirkin” “karga”, “güzel” “bülbül”, “göstermek” ise “sat-
mak” üzerine şemalanır. Yani aynı deyimde yer alan metaforlar, kullanıl-
dığı bağlama göre farklı anlamlara gelebilir. 

Yapılan açıklamalar ve işlenen örneklerden hareketle, metaforun de-
yimlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda de-
yimlerde en çok ontolojik metaforların yer aldığı ve bunların kullanım 
amacının somutlaştırma olduğu tespit edilmiştir. Bu kullanımlar içeri-
sinde ontolojik metaforların hemen hemen her türüne rastlanmaktadır. 
Kaynağını hayvanlardan, bitkilerden, insanlardan, gök cisimlerinden ve 
cansız varlıklardan alan metaforlar, deyimlerimizin çarpıcı bir üslup 
oluşturma ve az sözle çok şey anlatma işlevini yerine getirmesini sağlar. 
Başka bir ifadeyle bu metaforlar, etkileyici bir üslup ve yoğun ifade tarzı-
nın oluşmasında önemli etkendir. Buna bağlı olarak bir ifade kalıbını, 
                                                           
29 Ömer Asım Aksoy, a.g.e., s. 911. 
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deyimleştiren başlıca unsurlardan birinin metafor olduğunu söyleyebili-
riz. Deyimlerde kullanılan metaforların diğer bir özelliği ise -ortak yarat-
manın ürünü- olarak millî kültürden izler taşımalarıdır. 
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EĞİTİM TEMALI BİLİMSEL DERGİLERİN 
İNCELENMESİ 

Yrd. Doç. Dr. Levent ERASLAN* - Arş. Gör. Derya ÇAKICI** 

Öz 

Bilimsel dergiler, bilim adamlarının ya da araştırmacıların ortaya koy-

dukları çalışmaları bilimsel kamuoyuna duyurdukları paylaşma, tartışma 

ve bilgilendirme amaçlı periyodik eserlerdir. Bilimin her alanında akade-

mik dergiler yayınlanmaktadır. Ülkemizde de özellikle son dönemde bi-

limsel dergi yayımcılığı artan bir ivmeye sahiptir. Bu bağlamda artan der-

gi yayımcılığının incelenmesi gerekmektedir. Bu araştırmada eğitim tema-

lı bilimsel dergilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Türkiye’de bilimsel dergi-

ciliğin gelişim süreci Osmanlı Devleti, erken cumhuriyet dönemi ve son dö-

nem olmak üzere üç bölümde ele alınmıştır. Araştırma nitel araştırma tek-

niklerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Araştırma kapsamına, Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri dergisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakül-

tesi dergisi ve Milli Eğitim dergisinde 2009 ve 2010 yıllarında yayımla-

nan toplam 336 makaleden seçilen 173 makale ilgili oldukları alan, araş-

tırma deseni, yazar sayısı, geçerlik ve güvenirlik belirleme türleri, veri topla-

ma araçları ve kullanılan istatistiksel analizler açısından incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Bilim, Eğitim, Dergi, Bilimsel Dergicilik. 

Abstract 

Review of Scientific Journals of Education Theme 

Scientific journals are periodic artifacts that purposes sharing, discus-

sing and giving information put forward by scientists or researchers. Aca-

demic journals are published all areas of science. Inourcountry, especi-
                                                           
* Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi ve Deneti-
mi ABD Başkanı. 
** Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi ve Dene-
timi ABD Öğretim Elemanı. 
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ally in thelast period, the scientific journal publishing has a growing mo-

mentum. In this context, growing magazine publishing should be exami-

ned. In this study, aimed to evaluation of educational theme of scientific 

journals. In Turkey, the development process of scientific magazines exa-

mined in three sections as the Ottaman Empire and early Republican pe-

riod and the last period. Research draws on qualitative research techni-

ques. Ankara University Journal of Educational Sciences, Hacettepe Uni-

versity Journal of Education Faculty and Journal of National Education 

have been included in this study. These journals were examined in terms 

of research design, number of authors, species of validity and reliability, 

data collection tools and statistical analysis published in 2009 and 2010 

years related with 173 articles totally selected from 336 articles. 

Key words: Science, Education, Journal, Scientific Journal. 

1. Giriş 

Bilimsel makale, özgün araştırma sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve 
basılmış rapordur. The Council of Biology Editors (CBE)’e göre ise bilimsel 
makale (i) özgün araştırma sonuçlarının ilk yayını olan (ii) yazarın mes-
lektaşlarının deneyleri tekrarlayabilecekleri ve sonuçları irdeleyebilecek-
leri forma sahip ve (iii) dergide veya başka bir kaynak belgesinde bilimsel 
toplum içinde hemen ulaşılabilir olan yayındır.1 Bir başka deyişle bilim-
sel makaleler araştırmacıların nihai araştırma sonuçlarını ortaya koy-
dukları yazılı dokümanlardır ve sadece sınırlı paylaşıma açık değil ve 
ulaşılabilir bir özelliğe sahip olmalı ve mutlaka yayımlanmalıdır. Robert 
Day, “How to Write and Publish A Scientific Paper” adlı çalışmasının ön 
sözünde bilimsel çalışmaların yayımlanması gerekliliğini şöyle vurgula-
maktadır;2 

“Bilimsel araştırmanın gayesi yayındır. Doktora öğrencisi olarak bilim-

sel hayata başlayan bilim adamları esas olarak, ne laboratuar işlerin-

deki akıl ve çabukluklarıyla ne de genel veya özel bilimsel konulardaki 

yetenekleriyle ölçülürler. Sempatiklikleri veya zekâlarıyla hiç değil. On-

lar yayınlarıyla değerlendirilirler ve bilinirler veya bilinmeden kalırlar. 

Bilimsel bir deney sonuçları ne kadar göz kamaştırıcı olursa olsun, bu 

sonuçlar yayımlanıncaya kadar tamamlanmış değildir. Aslında bilim 

felsefesinin anahtar taşı özgün araştırmanın yayımlanması gerektiği 

temel varsayımıdır. Yeni bilgiler, sadece bu şekilde gerçeklik kazanır 

ve mevcut veri tabanına eklenerek bilimsel bilgi adını alır.” 

Bu vurgu bilimsel araştırmaların mutlaka paylaşılması diğer bir de-
yişle yayımlanması gerekliliğine ilişkindir; çünkü paylaşılmayan bilimsel 
                                                           
1 Robert A. Day, “Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?”, How to Write and Publish 
a Scientific Paper, (Çeviri: Gülay Aşkar Altay), TÜBİTAK Yayınları, s. 7, 2000. 
2 Aynı, s. 7, 2000. 
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verilerin, tartışmaya açılmayan önerilerin geliştirilmesi mümkün değil-
dir. Bu bağlamda Gerard Piel’in “Yayınsız Bilim Ölüdür” ifadesi çarpıcı 
bir şekilde yayımı ve paylaşımın önemini vurgulamaktadır.3 Bu yayım 
araçları, uzmanlık ve lisansüstü tezler (doktora, yüksek lisans), kitaplar, 
süreli yayınlar (dergiler), raporlar, panel, sempozyum bildirileri, toplantı 
özetleri, kitapçıklar v.b. gibi yazılı kaynaklar olabileceği gibi, internet, te-
levizyon, video, mikro film v.b. gibi görsel araçlar şeklinde de olabilir. Bu 
yayım araçlarından yazılı kategori de periyodik olması ve diğerlerine 
oranla daha hızlı paylaşımı ve kolay ulaşımından ötürü süreli yayınlar 
(dergiler) daha ön plana çıkmaktadır. Belirli aralıklarla (haftalık, aylık, 
üç aylık, vd.) çıkan ve her sayısı birden çok yazarın yazılarından oluşan 
yayın türü “süreli yayın” adı verilir. Bazen “dergi”, “magazin”, “periyo-
dik”, “mecmua”, “mevkute” gibi terimler de “süreli yayın” terimiyle eş an-
lamlı olarak kullanılmaktadır.4 Araştırma kapsamında süreli yayınlardan 
biri olan bilimsel (akademik) dergiler incelenecektir. 

1.1. Bilimsel Akademik Dergiler 

Bilimsel (akademik) dergiler, bilim adamlarının gerçekleştirmiş olduk-
ları araştırmaların ilgili bilim kamuoyuna duyurulması, iletişim ve katkı-
ların/eleştirilerin alınmasında yarar sağlaması dolayısıyla önemli bir 
araçtır.5 Bilim adamlarının ürettikleri bilimsel bilgileri paylaşma, ileri 
sürdükleri savları tartışmaya açma ve bilgilendirme amaçlı yayımlara bi-
limsel dergi adı verilebilir. Bağcı’ya göre dergi; 

“Yeni üretilmiş bilgilerin sergilendiği bir sergi alanıdır. Bu sergide 

başkaları tarafından test edilmeye sunulan bu bilgiler aynı zamanda 

kitaplara girmeye aday bilgilerdir. Üretiminizi hangi sergi alanında 

veya hangi pazarda sergileyeceğinizi belirleyen iki temel faktör var-

dır. Birincisi üretiminin kalitesi ikincisi alıcı kitledir”.6 

Bilimsel dergiler aktif bilimsel yaşamın vazgeçilemez öğeleri olmakla 
beraber bilim toplumunun çevrim içi paylaşım ağlarıdır. Bilimsel meto-
doloji kullanılarak elde edilen verilerin ve bu verilere dayalı ortaya konan 
argümanların bilimsel bir ciddiyet içinde yayımı hem bilime hem de bi-
lim adamlarına katkı sağlamaktadır. Bunlara ek olarak ekonomik ve tek-
                                                           
3 Gerard Piel, “motto”, (Akt: Robert A. Day, “Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?” 
How to Write and Publish a Scientific Paper, (Çeviri: Gülay Aşkar Altay), TÜBİTAK Yayınları, 
s. 7-8, 2000. 
4 Yaşar Tonta ve Umut Al, “Türkçe Dergilerde Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme”, 
Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, s. 185, Ankara, 2007. 
5 Nazmi Kozak, “Türkiye’deki Akademik Dergiler: Türkiye Akademik Dergiler Araştırması’nın 
1997/1998 ve 2002 Dönemlerindeki Uygulamalarından Elde Edilen Veriler Üzerine Bir İnce-
leme”, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Ulusal Sempozyumu, (Editör: Doç. Dr. Orhan Yıl-
maz), TÜBİTAK-ULAKBİM, s. 71-94, Ankara, 2003. 
6 Emine Çelik Bağcı, “Türkiye’de Bilimsel Dergiciliğin Yeniden Yapılanması İçin Bir Öneri”, 
5. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Sempozyumu, s. 213, Ankara, 2007. 
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nolojik işe yararlılık, toplumsal işe yararlılık, güncellik, çözüm üretme 
gibi faktörlerde bilimsel dergi içeriklerinin niteliğini belirlemektedir. 

Bu nitelikler bağlamında Kingsley’e göre; bilimsel dergilerin temel iş-
levleri dört ana başlık altında incelenebilir: 

Kaydetme: Araştırmanın kimin tarafından ve ne zaman yapıldığının 
kaydedilmesi. 

Onaylama: Araştırmanın doğruluğunun hakemlik mekanizmasıyla 
onaylanması. 

Duyurma: Araştırmadan ilgililerin yayın yoluyla güncel olarak haber-
dar edilmesi. 

Arşivleme: Entelektüel mirasın gelecekteki kullanım için korunması 
şeklindedir.7 

Bilimsel dergiler akademik bilginin ciddiyetine uygun olarak bir ekip 
tarafından hazırlanır. Bu ekip genel olarak; imtiyaz sahibi, baş editör, 
yayın yönetmeni, editör yardımcıları, editörler kurulu, bölüm sorumlula-
rı, danışma kurulu, hakem kurulu, ön inceleme kurulu, yazı işleri kuru-
lu, yayın ve idare kurulu, iletişim sorumlusu, dizgi ve tasarım, dil kuru-
lu ve redaksiyon-düzelti v.b. bölümlerden oluşabilir. 

Bilimsel dergilerin tarihi sürecine baktığımızda Batıda matbaanın ge-
lişmesi ile birlikte 17. yüzyılda başladığı görülmektedir. Bilim dernekleri 
kendi alanları ile ilgili olarak yayımlar oluşturmuşlardır. 

“Bu anlamda dergiciliğin tarihi, bilim cemiyetlerinin tarihiyle iç içedir; 

çünkü batıda ilk yayınlanan dergiler, bilimsel amaçlı dergilerdir. İlk 

dergi, 1665 yılında ‘Jornal de Scavant’ adıyla Fransa’da yayınlan-

mıştır. Bu dergiyi 1682 yılında Leipzig’de Latince olarak yayınlanan 

‘Acta Eruditorum’ takip etmiştir. İlk sayısı 1 Ocak 1682 tarihinde ya-

yınlanan Acta Eruditorum’da matematik ve fen dallarında çeşitli ma-

kalelere yer verilmiştir. 1688 yılında ise ‘Monats unter redungendes 

Thomasius’ dergisi Almanca olarak yayınlanmıştır. İlk yayınlanan der-

giler öğretici (didaktik) karakterde olup, değişik şehirlerdeki bilim 

adamları arasında ilişki kurmayı da amaçlamıştır. Daha sonraki tarih-

lerde ise politik, tarihî ve ilmî dergiler yayımlanmaya devam etmiştir”.8 

1.2. Osmanlı Dönemi Bilimsel Dergicilik 

Ülkemizde ise dergicilik Batıdan iki yüzyıl gecikme ile 19. yüzyılda ge-
lişmeye başlamıştır. Batıda olduğu gibi ülkemizde de yayınlanan ilk der-
giler bilimsel nitelikler taşımaktadır. Ülkemizde bilinen ilk bilimsel dergi 
                                                           
7 Ahmet Serkan Ece, “Türkiye’de Sosyal Bilimler Veri Tabanında Müzik ve Müzik Araştırma-
larının Yayınlandığı Bilimsel Süreli Yayınların İncelenmesi (2000-2006)”, Uluslararası İnsan 
Bilimleri Dergisi, 4:2, Erişim: http://www.insanbilimleri.com (15 Mayıs 2011). 
8 Hüseyin Şimşek, “XIX. Yüzyıl Çocuk Dergiciliği ve Eğitsel İşlevleri Üzerine”, Milli Eğitim 
Dergisi, No. 151, 2003, Erişim: http://yayim.web.gov.tr/yayimlar/151/simsek.htm (13 Ma-
yıs 2011). 
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1849-1851 yılları arasında 28 sayı yayımlayan ve bir tıp dergisi olan Va-
ka-i Tıbbiye’dir. Derginin Fransızca bir nüshası da bulunmaktadır.9 Bir 
diğer dergi de 1862 yılında ise Münif Paşa tarafından çıkartılan “Mec-
mua-ı Fünûn” dergisidir. Dergi, Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye adıyla kur-
muş olduğu bir derneğin yayın organı olarak yayın hayatına başlamıştır. 
Fizik, kimya, felsefe, psikoloji, sosyoloji, tarih ve coğrafya gibi bilim dal-
larına ilişkin makalelerin yer verildiği dergi, iki yıl boyunca 50 sayı kadar 
çıktıktan sonra kapatılmış daha sonra tekrar çıkartılmak istense de bir 
süre sonra dergiye ilgi azalmış ve 1869 yılında kapanmıştır. Mecmua-ı 
Fünûn hem içerdiği konular hem de yayım politikası bağlamında ülke-
mizde ilk bilimsel dergi olma özelliği taşımaktadır. “Mecmua-i Fünûn”un 
belirtilen tarzı ve işlevi ilerleyen dönemlerde “Muhbir”, “Hürriyet”, 
“Ulûm”, “Hazine-i Evrak”, “Servet-i Fünûn” gibi gazete ve mecmualar ara-
cılığıyla geliştirilerek sürdürülmüştür.10 

Doğan’a (2007) göre dergi, 

“Bilimin, bilimsel çalışmaların ve eğitimin değişen toplum için önemi 

ve bu çerçevede eğitilmiş insanlardan meydana gelen toplumun öv-

güsüne dair yazılar bugünden geçmişe bakıldığında değişimi kavra-

mış bir Osmanlı aydınının dönemine gerçek anlamda sosyolojik kat-

kıları olarak değerlendirilebilir. Münif Paşa bu tarzı ile okunacak ve 

aydınlanacak yayınların yok denecek kadar az olduğu bir ortamda 

özellikle Mecmua-i Fünûn ile, Devletin milyonlarca kuruş tahsis ede-

rek (...) muvaffak olamadığı hubb-ı ma’rifeti (bilim sevgisini) etfal-i va-

tanın (vatan evlatlarının) zihnine aşılıyordu.” 

Aynı dönemde Mecmua-i Fünûn dergisine karşı Cemiyet-i Küttap 
Derneği tarafından Mecmua-i İbritname adlı bir dergi ile “Takvim-i Tica-
ret”, “Ayine-i Vatan”, “Tuhfet-ül Tıp” gibi dergiler de yayımlanmış, ancak 
bu dergilerin birçoğu ekonomik ve diğer nedenlerden ötürü yalnızca bir 
sayı yayımlanmıştır.11,12 Sonraki yıllarda müzik (Musiki-i Osmani, 1863) 
ve askerlik (Ceride-i Askeriye, 1864) konularındaki dergiler yayın hayatı-
na başlamıştır.13 Ayrıca bu dönemde “Hadika” adlı ilmi ve teknik konu-
larda bir dergi daha yayımlanmıştır. Dergi, Mecmua-i Fünûn’dan sonra 
çıkan ilmî ve teknik süreli yayınlardandır. Dergide endüstri konularına 
ilişkin bilimsel yazılara yer verilmiş, ancak hükümet tarafından, beğenil-
meyen bir yazısı nedeniyle kısa süre kapatılmıştır. Daha sonra tekrar ya-
                                                           
9 Aslı Gönenç Yapar, “Türkiye’de Dergiciliğin Tarihsel Gelişimi”, İstanbul Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dergisi, 29, s. 63-78, İstanbul, 2007. 
10 İsmail Doğan, “Osmanlı Bilimsel Topluluklarının Türkiye’deki Bilim Eğitimine Etkileri”, 
Değişen Türkiye’de Bilim Kültür, İmaj Yay., s. 68-91, Ankara, 1997. 
11 Aslı Gönenç Yapar, a.g.e., s. 39-60, 2007. 
12 Hüseyin Şimşek, “XIX. Yüzyıl Çocuk Dergiciliği ve İşlevleri Üzerine”, Milli Eğitim Dergisi, 151, 2001, 
Çevrimiçi.Elektronik Adres: http://yayim.web.gov.tr/yayimlar/151/simsek.htm (13 Mayıs 2011). 
13 Yaşar Tonta ve Umut Al, a.g.e., s. 186, 2007. 
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yınlanmaya başlar ve gazete hüviyetine bürünmüştür.14 1880 yılında 
Baytar Mehmed Ali Bey (1853-1923) ve arkadaşlarının çıkarmaya başla-
dıkları “Vasıta-i Servet” dergisi, ziraat ve veterinerlik konularını bir arada 
işleyen ilk Türkçe meslek dergisi olarak nitelendirilebilir. Ziraat ve Sına-
at Tercüme-i Fünûn Odaları Mecmuası dergisi de bir diğer mesleki bilim-
sel dergidir. On beş günde bir yayımlanan derginin ilk sayısı 16 Şubat 
1885 ve son sayısı da 16 Mayıs 1885 tarihini taşımaktadır. Dolayısıyla 
dergi yalnızca 7 sayı çıkarılabilmiştir. Dergi başlıca ziraat, sınaat ve ticaret 
konularından bahsetmekle beraber, “mütenevvia” başlığı altında diğer bazı 
bilim dallarına ve bazı pratik konulara ait bilgilere de yer verilmiştir.15 

II. Meşrutiyet döneminde yayımlanan “Ulûm-ı İktisadiye ve İçtimaiye Der-
gisi”, II. Meşrutiyetin ilânından sonra basın yayın hayatında sansürün kalk-
masıyla içerik açısından geniş bir yelpazeye sahip olan süreli yayınlar ara-
sında bilimsel ve entelektüel kesime hitap eden nitelikli mecmualardan biri-
dir. Dergi, genel olarak pozitivist ve liberal düşüncenin hâkim olduğu bir bi-
limsel yayın politikasına sahip olmuştur. Dergi, 28 Aralık 1908 - 14 Mart 
1911 tarihleri arasında 27 sayı olarak yayınlanmıştır.16 Derginin toplumun 
ekonomik ve toplumsal sorunlarıyla ilgili olarak yayın hayatına girdiği belir-
tilmektedir. Bu itibarla diğerlerinde birer çeşitleme olarak yer alan toplum-
sal sorunlar bu derginin iki önemli çıkış noktasından birini meydana getir-
mektedir. Dergi toplumsal boyutu gerekçelendirirken ilk kez bir süreli ya-
yında sosyolojiye ciddi ve belirgin bir vurgu yapılmış olmaktadır.17 

Ayrıca bu dönemde Anadolu’da da çeşitli dergiler yayımlanmıştır. Bu 
dergilerden biri de Anadolu’da çıkan ilk tıp dergisi, 1325 (1910)’da sıhhi-
ye personeli tarafından Trabzon’da neşredilen “Hekim” dergisidir. Sonra 
bunu, 1 Mart 1920’de Op. Dr. Ömer Vasfi Aybar tarafından Ankara’da 
neşredilen Türk Hekimi dergisiyle, gene bakteriolog Dr. Ali Haydar Bey’in 
İzmir’de çıkardığı İzmir Tıp Mecmuası takip etmiştir.18 

1.3. Erken Cumhuriyet Dönemi 

Erken Cumhuriyet döneminde ise önceki dönemden gelen dergicilik ge-
leneğinde çeşitli bilimsel dergiler yayımlanmıştır. Bahadır’ın “Cumhuriyetin 
İlk Bilim Dergileri ve Modernleşme” adlı çalışmasında belirttiğine göre;19 
                                                           
14 Hüseyin Şimşek, a.g.e., 2003. 
15 Sevtap Kadıoğlu, “Ziraat ve Sınaat Tercüme-i Fünun Odaları Mecmuası Üzerine Bir İnce-
leme”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 5(2), s. 39-60, 2004. 
16 Deniz Karaman, “Ulûm-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 
28(1), s. 65-87, 2004. 
17 İsmail Doğan, “Sosyolojik Düşüncenin Osmanlıdaki Kaynakları: Ulûm-ı İktisâdiye ve İçti-
mâiye Mecmuası Örneği”, XIII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, s. 661-691, Ankara, 4-8 Ekim 1999. 
18 Mesut Piyale, “İkinci Meşrutiyet Yıllarında Trabzon’da Yayımlanmış Bir Dergi “Hekim”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 170, s. 54-55. 
19 Osman Bahadır, Cumhuriyetin İlk Bilim Dergileri ve Modernleşme, İzdüşüm Yayınları, s. 
9-10, İstanbul, 2001. 

222



LEVENT ERASLAN - DERYA ÇAKICI / EĞİTİM TEMALI BİLİMSEL DERGİLER 7 

“Yeni Cumhuriyet’in en eski bilimsel dergisi, Mütareke döneminde, 

1922’de yayın hayatına başlayan ve mesleki bir dergi olan ‘Muallim-

ler Mecmuasıdır’. Daha sonra akademik bir bilim dergisi olan ‘Darül-

fünûn Fen Fakültesi Mecmuası’, Eylül 1924’te yayımlanmaya başla-

mıştır. 1925-1927 yıllarında, Türkiye’nin ilk popüler bilim dergileri 

olan ‘Fen Âlemi (1925-1926)’ ile ‘Tabiat Âlem (1925-1927)’ dergisi 

yayımlanmıştır. 1927 ve 1928 yıllarında da, yine akademik bir bilim 

dergisi olan ‘Mühendis Mektebi Mecmuası’ ve mesleki bir bilim dergi-

si olan ‘Kimya ve Sanayi’ dergileri yayımlanmıştır. Bu dergilerin or-

tak özelliği, Yeni Cumhuriyet’in henüz Arap harflerini kullandığı dö-

nemdeki bilim dergilerinin tamamı olmasıdır.” 

1920 yılında Türkiye Muallimler Birliği’nin yayım organı olarak kuru-
lan Muallimler Mecmuası; eğitim bilimleri genelinde; okul yönetimi, öğre-
tim metotları, eğitim psikolojisi gibi alanları içeren yazılar ile öğretmenle-
rin ekonomik, toplumsal ve hukuki statülerine ilişkin sorunlara yer ver-
miş, diğer ülkelerdeki öğretmen birlikleri ve sendikalar hakkında çıkan, 
uzun ve çok detaylı yazılar ile öğretmenler arası birliğin ve mesleki kimli-
ğin oluşmasını hedeflemiştir.20 

Bu dönemde sadece ülke genelinde değil, yerel bazda da bilimsel der-
giler yayımlanmıştır. Bunlardan biri de “Adana Mıntıkası Maarif Mecmu-
asıdır.” Dergi ilk sayısı 15 Mart 1928’de yayımlanan ve her sayısı 16 say-
fa olarak 40 sayı devam ettikten sonra 15 Mayıs 1931’de kapanan bölge-
sel fakat yurt çapında öncü dergilerden biridir. Derginin mesul müdürü 
aynı zamanda Adana dışında 6 vilayeti daha içine alan Adana Mıntıkası 
Maarif Eminliği’nin başında bulunan, İsmail Habip Sevük’tür (1892-
1954). İlk sayısından itibaren dergide eğitim-öğretim konuları ile birlikte 
sağlık, ekonomi, tarih, güncel olaylar ile ilgili yazılara; edebi eserlere, 
halk kültürü ve halk edebiyatı derleme ve araştırmalarına da yer veril-
miştir.21 

Üniversitelerin Türkiye’de bilimsel dergi yayımcılığında oynayacağı 
öncü rolün izleri bu dönemde görülmeye başlamıştır. İstanbul Üniversi-
tesi bu bağlamda ilk bilimsel mecmualarını 1935 yılında “Hukuk Fakül-
tesi Mecmuası” ve “Fen Fakültesi Mecmuası”; “Tıp Fakültesi Mecmuası” 
1937 yılında, “Psikoloji ve Pedagoji Mecmuası” 1938 yılında, “İktisat Fa-
kültesi Mecmuası” 1939 yılında, “Romanoloji Mecmuası” da 1940 yılında 
yabancı profesörlerin katkılarıyla yayın hayatına başlamıştır.22 
                                                           
20 Alp Barış Özden, “1930’lu Yıllarda Öğretmenlerin Meslek Birlikleri”, Journal Of Historical 
Studies, 1, s. 1-8, 2003. 
21 M. Sabri Koz, “Adana Mıntıkası Maarif Mecmuası (Çukurova’da Memleket-Memleket Çu-
kurova’da) ve Halk Kültürü Bakımından Önemi”, II. Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova 
Halk Kültürü Sempozyumu, s. 417-438, Adana, 20-24 Kasım 1991. 
22 İnan Kalaycıoğulları, “Darülfünûn’dan Üniversite’ye ‘Gelenek’ten Araştırma’ya”, Ankara 
Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cumhuriyet ve Bilim, Cilt: 48, Sayı: 1, s. 
43-59, Ankara, 2009. 
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Cumhuriyet’in ilk üniversitesi olma hüviyeti taşıyan Ankara Üniversi-
tesi’nde çeşitli fakültelerde dergiler yayımlanmıştır. Halen yayın hayatına 
devam dergiler Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi (1942), Hukuk Fa-
kültesi Dergisi (1943), Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (1943), Tıp Fakül-
tesi Mecmuası (1947), İlahiyat Fakültesi Dergisi (1953), Veteriner Fakülte-
si Dergisi (1954) şeklinde sıralanabilir.23  

İlerleyen yıllarda Türkiye’de özellikle üniversite, fakülte ve son yıllar-
da özellikle enstitülerin yayımladığı bilimsel dergiler ile diğer eğitim ku-
rumlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektör ve özellikle son 
dönemde sivil toplum kuruluşları tarafından yayımlanan çok sayıda bi-
limsel dergi bulunmaktadır. 

1.2. Türkiye’de Son Dönem Bilimsel Dergicilik 

Günümüzde Türkiye’de bilimsel yayın sayısında gözle görülür bir ar-
tış bulunmaktadır. 1998-2009 yılları arasında bilimsel yayın sayısını 
dört kata yakın bir artışla 2009 yılında 25 binin üzerine çıkmıştır. Türki-
ye’nin nüfus büyüklüğü dikkate alındığında milyon kişi başına düşen bi-
limsel yayın sayısı 1998-2009 yılları arasında yaklaşık üç katına çıkarak 
2009 yılında 348 olmuştur.24 Bu nicel değerler, bilimsel yayın hayatının 
büyüdüğüne ve beraberinde bu çalışmaların yayımlanacağı bilimsel der-
gi sayılarını da etkilemiştir. 

Şekil 1’de Institute of Scientific Information (ISI) veri tabanında Türkiye 
kaynaklı dergi sayısı görülmektedir. Türkiye kaynaklı bir dergi ilk kez 
1985 yılında ISI tarafından taranmıştır. 2007 yılı öncesinde dergi sayısı 
ancak sekize ulaşmıştır. 2007 yılında bu sayıya 31 bilimsel dergi daha 
eklenmiş ve 2010 yılı itibariyle ISI Science Citation Index (SCI), Social Sci-
ence Citation Index (SSCI), Artsand Humanities Citation Index (A&HCI) ve-
ri tabanlarındaki dergi sayısı 75’e ulaşmıştır.25 

TÜİK İstatistiklerine göre (2010); 2010 yılında ülkemizde 5500 dergi 
yayımlanmaktadır. 2006 yılında bu rakam 3137’dir.26 Bu yıllar arasında-
ki artış anlamlıdır. Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM); ve-
rilerine göre ulusal bilimsel dergilerin alanlarına göre dağılımı aşağıdaki 
tabloda verilmiştir: 
                                                           
23 İlgili dergilerin internet sayfalarından alınan bilgiler ışığında düzenlenmiştir. 
24 TÜBİTAK, Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi ve Performans Göstergeleri, Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik Politikaları Yayınları, s. 35, 2010. 
25 TÜBİTAK, Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi ve Performans Göstergeleri, s. 35, 
2010; SCI, SCI-expanded, SSCI ve AHCI, merkezi Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde bu-
lunan ISI tarafından kullanılan indekslerdir. ISI kısaca, düzenli olarak binlerce bilimsel der-
giyi tarayarak, içeriğini okuyucularına duyuran bir sistemdir. Her hafta yayınladığı Current 
Contents isimli dergiyle, disketle, CD ve internet yoluyla. Current Contents dergisi, 7 farklı 
alanda tarama yapmaktadır. ISI, 1958 yılında Dr. Eugene Garfield tarafından kurulmuş ve 
daha sonra Thomson Yayın Grubuna geçmiştir (Ahmet Asan, “ISI’nin Kullandığı İndeksler: 
SCI-Expanded, SSCI ve AHCI: Tarihsel Gelişim, Bugünkü Durum ve Etki Faktörü (IF)”, Or-
lab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 5, s. 1-21, 2004.) 
26 Türkiye İstatistik Yıllığı, TUİK Yayınları, s. 136, 2010. 
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Şekil 1. ISI Veri Tabanında Kaynak Olarak Kullanılan                   
Türkiye Kaynaklı Dergi Sayısı 

 
(Kaynak: TUBİTAK-ULAKBİM) 

Tablo 1. ULAKBİM Verilerine Göre Ulusal Bilimsel Dergilerin 
Alanlarına Göre Dağılımı27 

Alan Adı İndekslenen Dergi Sayısı 
Sosyal ve Beşeri Bilimler  160 
Tıp 108 
Yaşam Bilimleri 51 
Mühendislik ve Temel Bilimler 30 
Hukuk 14 

Toplam 363 

Tabloda da görüldüğü gibi Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında dergi 
sayısı diğer alanlardan fazladır. Bilimsel dergi sayısının artma nedenleri 
arasında; bilimsel bilginin artması ve yaygınlaşması, bilimsel üretim ve 
paylaşma isteği, bilimsel yönden tanınma isteği, artan üniversite ve fa-
külte sayısı, akademik yükselme ve atamalarda yayın yapma zorunlulu-
ğu (ulusal ve uluslararası), özellikle sosyal bilimlere TÜBİTAK ve TÜBA 
gibi kuruluşlar tarafından yapılan destekler sayılabilir. Dergi sayıların-
daki artış elbette beraberinde sorunları da getirmektedir. Bu sorunlar, 
ekonomik problemler (basım, dizgi vb. hakem ve telif maliyetleri), dergi 
yayımlanma sürecindeki yavaşlık, bilimsel dergi fiyatlarındaki artış, ha-
kemlik mekanizmalarının yerinde ve etkili işletilmemesi, düşük nitelikte 
makaleler olarak sayılabilir. Eğitim temalı dergilerin incelenmesi amaçlı bu 
çalışmada ve gerekli literal bilgi ve tartışmalara yukarıda yer verilmiştir. 
Aşağıda ise bu amaç doğrultusunda yapılan inceleme sonuçları verilmiştir. 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Nitel 
araştırmalar gözlem görüşme gibi veri toplam yöntemlerinin; içerik anali-
                                                           
27 İlgili tablo ULAKBİM verileri taranarak araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. 
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zi, durum çalışması, doküman analizi ve eylem araştırması gibi teknikle-
rin kullanıldığı; algıları ve olayları bütüncül bir biçimde ortaya koymayı 
amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır. Nitel araştırmalarda amaç bir du-
rumun ne seviyede olduğunu belirlemekten daha çok durum ile ilgili ge-
niş bir bakış açısı elde etmektir. Bu araştırmada nitel araştırma yönte-
minden yararlanılmasında, yöntemin doğal ortama duyarlık sağlaması, 
sürece yönelik olması, tümevarımsal veri analizi imkanı sunması ve 
araştırma deseninde esneklik sağlaması rol oynamıştır.28 Nitel araştırma 
anlayışının çeşitli teknikleri bulunmaktadır. Bu araştırmanın yapısına 
uygun olarak; “içerik analizi tekniği” seçilmiştir. İçerik analizi, sosyal bi-
limlerde sıklıkla kullanılan önemli tekniklerden biridir. Belirli kurallara 
dayalı kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik ka-
tegorileri ile özetlendiği sistematik bir uygulama olarak tanımlanabilir.29 
İçerik analizi, sözel ve yazılı verilerin belirli bir problem veya amaç bakı-
mından sınıflandırılması, özetlenmesi, belirli değişken veya kavramların 
ölçülmesi ve bunlardan belirli bir anlam çıkarılması için taranarak kate-
gorilere ayrılmasıdır.30 Araştırmada içeriksel analiz tekniklerinden kate-
gorisel analiz ve frekans analizi kullanılmıştır. Frekans analizi en basit 
şekli ile birimlerin nicel (yüzde ve oran) olarak görünme sıklığını ortaya 
koymaktadır. Bu analiz türü belirli bir öğenin yoğunluğunu ve önemini 
anlamayı sağlamaktadır.31 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ve Milli Eğitim Dergisi 
oluşturmaktadır. Bu dergilerde 2009 ve 2010 yıllarında yayımlanan top-
lam 336 makale incelenmiştir. Bu dergiler eğitim temalı bilimsel dergiler 
arasında önemli yere sahip, literatüre katkı sunan ve uzun süredir ya-
yınlanma özelliğine sahip dergilerdir. Aşağıda dergilerin genel özellikleri 
belirtilmiştir:32 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi 

1968 yılında ilk sayısını çıkaran Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi desteği ile hem basılı hem de elek-
tronik ortamda ücretsiz olarak erişime açık bir dergidir. Ulusal ve ulus-
lararası yazılar aracılığıyla eğitim ve eğitim araştırmalarının geliştirilme-
                                                           
28 Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayın-
cılık, Ankara, 2011. 
29 Şener Büyüköztürk, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yayınları, Ankara, 2011. 
30 Ezel Tavşancıl ve Esra Aslan, İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri, Epsilon Yayıncılık, İs-
tanbul, 2001. 
31 Ezel Tavşancıl ve Esra Aslan, a.g.e., 2001. 
32 Dergiler ile ilgili bilgiler dergilerin internet sitelerinden alınmıştır. 
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si, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmacı ve 
uygulayıcılara yeniliğe açık bir ortam sunarak, eğitimin her alanında ye-
nilik ve uygulamaların paylaşılmasına olanak tanımaktadır. Derginin 
resmi dili Türkçedir. Ancak İngilizce, Almanca ve Fransızca makaleler de 
kabul edilmektedir. 

Dergi, yılda iki kez yayımlanmaktadır. Her ciltte iki sayı bulunmakta-
dır. TÜBİTAK-ULAKBİM, Directory of Open Access Journals, ASOS İndex, 
ProQuest Political Science Journals ve EBSCO Publishing gibi indeksler 
tarafından dizinlenmektedir. 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan derginin 
1986 yılında ilk sayısını yayımlamıştır. Dergi; Aralık ve Haziran aylarında 
olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakülte-
si Dergisi, eğitimin tüm alanları ile ilgili deneysel, nicel ve nitel araştırmala-
ra yer veren, eğitim alanında özgün araştırma makalelerini yayımlayan ha-
kemli, akademik bir dergidir. Dergi, her kurumdan ve her ulustan bilim in-
sanlarının yazılarına açıktır. Makaleler Türkçe, İngilizce, Almanca ya da 
Fransızca dillerinde yayımlanabilir. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisinin tüm sayılarına Internet (http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr) 
üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir. Dergi, 26. sayıdan itibaren 
ERIC (2004), 32. sayıdan SSCI (2007), TÜBİTAK-ULAKBİM, The Asian Educa-
tion Index, EBSCO Host, Index Copernicus, SCOPUS gibi indeksler tarafın-
dan dizinlenmektedir. Eğitim fakültesi dergileri arasında ERİC ve SSCI’da 
dizinlenen tek dergi özelliği taşımaktadır. 

Millî Eğitim Dergisi 

Millî Eğitim Dergisi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eği-
tim, bilim, sanat ve kültürle ilgili gelişmeleri izleyen, sorunları ortaya ko-
yan, inceleyen, alandaki çalışma sonuçlarını ilgililere duyurarak iletişim 
işlevini yerine getiren, eğitimin paydaşları arasında ortak bilinç ve sorum-
luluk duygusunu oluşturmayı hedefleyen üç aylık, hakemli, bilimsel bir 
dergidir. Dergi, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında Kış, Bahar, Yaz, 
Güz olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Her yılın sonunda, derginin 
yıllık dizini çıkarılır. Eğitim temalı dergiler arasında en eskilerinden biri 
olan Milli Eğitim Dergisi, eğitim, öğretim ve sosyal bilimlere ilişkin bilgi, uy-
gulama, sorun ve önerilerin bilimsel, akademik ve kuramsal düzlemde orta-
ya konulmasını, tartışılmasını ve taraflara ulaştırılmasını sağlamak amaçlı-
dır. Milli Eğitim dergisi, 2011 yılı itibarıyla 191. sayısını yayımlayarak 40. 
yılını kutlamaktadır. Dergi, TUBİTAK-ULAKBİM Türkçe veri tabanında di-
zinlenmekte ve internet üzerinden erişime açık olma özelliğine sahiptir. 

Araştırmada dergilerde yayımlanan makalelerin tamamını inceleme-
nin yaratacağı sıkıntıdan dolayı örnekleme yoluna gidilmiştir. Her bir 
derginin bir alt grup olarak ele alındığı örnekleme sürecinde; bu yapıya 
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uygun olarak seçkisiz örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme 
yöntemi ile örneklem elde edilmiştir. 

Tabakalı örnekleme yöntemi evrendeki alt grupların temsil edilmelerinin 
garanti alındığı bir örnekleme yöntemidir. Bu yönteme göre, evren çeşitli alt 
grupların birleşiminden oluşmuştur ve her tabakadan alınacak basit yansız 
örneklemler ile alt örneklemler; alt örneklemlerin birleştirilmesi ile toplam 
örneklem elde edilir.33 Örneklemde yer alacak makalelerin sayısı araştırma-
cılar tarafından çeşitli kaynaklarda yer alan eşitliklere göre elde edilmiştir. 
Buna göre, evrenin temsil edilme oranını maksimum seviyeye çıkartmak 
amacıyla Ural ve Kılıç’ın ortaya koyduğu evren büyüklüğüne karşılık örnek-
lem büyüklüğü tablosundan yararlanılmış, 336 makaleyi içeren evrenden 
173 makaleyi içeren bir örneklem oluşturulmuştur.34 Her bir tabakadan di-
ğer bir deyişle her bir dergiden kaç makale alınacağı 173/336 oranının her 
bir dergi sayısında yer alan makale sayısı ile çarpılması ile elde edilmiş, elde 
edilen sayı kadar makale derginin o sayısından tesadüfi olarak seçilip içerik 
analizi ile incelenmiştir. Dergilerde yer alan ve örneklemde yer alan makale 
sayılarına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir: 

Tablo 2. Dergilerde Yer Alan Makale Sayısı ve Araştırmanın 
Örneklemini Oluşturan Makalelerin Dergilere Dağılımı 

 
Dergi Adı 

 
Yılı-Sayısı 

Dergide Yer Alan 
Makale Sayısı 

Örneklemde Yer 
Alan Makale Sayısı 

2009 - 1 22 11 

2009 - 2 13 7 

2010 - 1 10 5 

Ankara  
Üniversitesi 
Eğitim Bilim-
leri Dergisi 2010 - 2 7 4 

2009 - 36 32 17 

2009 - 37 20 10 

2010 - 38 27 14 

Hacettepe 
Üniversitesi 
Eğitim Fakül-
tesi Dergisi 2010 - 39 33 17 

2009 - 181 23 12 

2009 - 182 23 12 

2009 - 183 20 10 

2009 - 184 20 10 

2010 - 185 23 12 

2010 - 186 20 10 

2010 - 187 23 12 

 
 
Milli Eğitim 
Dergisi 

2010 - 188 20 10 

Toplam  366 173 
                                                           
33 Ali Balcı, Sosyal Bilimlerde Araştırma-Yöntem, Teknik ve İlkeler, Pegema Yayınları, Ankara, 2009. 
34 Ayhan Ural ve İbrahim Kılıç, Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi, Detay Ya-
yıncılık, Ankara, 2005. 
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2.3. Sınırlılıklar 

Bu araştırma 2009 ve 2010 yıllarında yayınlanan Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim 
Dergisinin tüm sayılarında yer alan makalelerle sınırlıdır. 

2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırma sürecinde örneklem kapsamına alınan yayınlar içerik ana-
lizi ile incelenmiştir. İçerik analizi; sözel ve yazılı verilerin belirli bir amaç 
çerçevesinde sınıflandırılması, özetlenmesi, belirli değişken veya kavram-
ların ölçülmesi ve bunlardan belirli bir anlam çıkarılması için taranarak 
kategorilere ayrılmasıdır.35 Stacey (1970)’e göre içerik analizinin temelin-
de nitel verilerin nicelleştirilmesi vardır. Bu amaçla araştırmada, içerik 
analizinden yararlanarak araştırmacılar tarafından belirlenen kriterler 
doğrultusunda makaleler analiz edilmiş ve belirlenen özellikler frekans 
ve yüzde oranlar ile ifade edilmiştir. Bu süreçte içerik analizinin litera-
türde yer alan şu aşamaları izlenmiştir:36 

- Amaçların belirlenmesi, 
- Kavramları tanımlamak, 
- Analiz birimlerini belirlemek, 
- Mantıksal yapıyı geliştirmek, 
- Örneklem planını geliştirmek, 
- Kodlama kategorilerini belirlemek, 
- Verilerin analizi. 
Yapılan içerik analizinde dikkat edilmesi gereken aşamalardan birisi 

kodlama kategorilerinin belirlenmesidir. Çünkü bu aşamada incelenen 
makalelerin hangi açılardan ele alınacağına ilişkin karar verilmektedir. 
Bu çalışmada da makaleler incelenmeye başlamadan önce kodlama ka-
tegorileri ortaya konmuş, ancak analize başladıktan sonra öngörüleme-
yen bazı kategorilerin de kodlanması sağlanmıştır. Buna göre, incelenen 
makaleler öncelikle ilgili olduğu alana (Eğitim Bilimleri, Türkçe ve Ya-
bancı Dil Eğitimi, Sosyal Alanlar Eğitimi, Fen ve Matematik Alanlar Eği-
timi, Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Eğitimi, Özel Eğitim, Resim-Müzik 
ve Beden Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitim) göre kodlanmıştır. 

Araştırmada ele alınan makaleler araştırma türüne göre nitel, nicel ve 
literatür taraması şeklinde kategorilere ayrılmıştır. Ayrıca yayınlarda iz-
lenen geçerlik belirleme ve güvenirlik belirleme yöntemleri diğer iki kate-
goriyi oluşturmuştur. Araştırmada yayınlar, kullanılan veri toplama yön-
temine yönelik olarak ele alınmış, bu kategoride gözlem, görüşme ve an-
ket şeklinde kodlanmıştır. Kullanılan veri toplama yöntemi ile ulaşılan 
kişi sayısı ilişkin belli sayısal aralıklarda frekans ve yüzdeler şeklinde 
araştırmanın ifade edilmiştir. 
                                                           
35 Tavşancıl ve Aslan, a.g.e., s. 85, 2001. 
36 Büyüköztürk, a.g.e., s. 262, 2010. 
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Araştırmada yapılan son kodlama işlemi, kullanılan istatistiksel analiz 
yöntemine yönelik olmuştur. Bu kategoride 11 kodlama yapılmış ve bu is-
tatistiksel yöntemlere ilişkin frekans ve yüzde oranlar belirlenmiştir. 

3. Bulgular 

Aşağıda belirlenen kategoriler bağlamında elde edilen veriler ve analiz 
sonuçları verilmiştir. 

Tablo 3. İlgili Olduğu Alana Göre Makale Kategorileri 

 f Yüzde 
Eğitim Bilimleri 90 52,023 
Fen ve Matematik Alanları Eğitimi 28 16,184 
Türkçe ve Yabancı Dil Eğitimi 25 14,450 
Sosyal Bilgiler Eğitimi 15 8,67 
BÖTE 6 3,468 
Özel Eğitim 2 1,156 
Resim-Müzik-Beden Eğitimi 5 2,89 
Okul Öncesi 2 1,156 

 
 

İlgili Olduğu 
Alan 

  
  
   
 Toplam 173 100 

Çalışmada makaleler öncelikle ilgili olduğu alana göre sınıflandırılmış-
tır. Buna göre, ele alınan dergilerde yer alan makalelerin %52,023’ü Eği-
tim Bilimleri alanına yönelik olarak hazırlanmıştır. Eğitim Bilimleri alanı 
sahip olduğu bu oran ile diğer alanlar arasında en fazla sayıda çalışmaya 
sahip alandır. Makalelerin ilgili oldukları alan sıralamasında %16,184 ile 
Fen ve Matematik Alanları Eğitimi ikinci sırayı almaktadır. Türkçe ve ya-
bancı dil eğitimi alanı ise sahip olduğu makale sayısı ile üçüncü sıradadır 
ve incelenen makaleler arasında %14,450’lik orana sahiptir. Yapılan ince-
lemelerde adı geçen bu üç alan yoğunlukla çalışmaların yapıldığı alanlar 
olarak göze çarpmaktadır. Bu alanlar dışında olan Sosyal Bilgiler Eğitimi 
alanında yapılan çalışmalar incelenen makalelerin %8,67’sini; Bilgisayar 
ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği alanında yapılan çalışmalar incele-
nen makalelerin %3,468’ini; Resim, Müzik ve Beden Eğitimi alanlarında 
yapılan çalışmalar incelenen makalelerin %2,86’sını, Özel Eğitim ve Okul 
Öncesi Eğitim Alanlarında yapılan çalışmalar ise birbirine eşit olmak üze-
re incelenen makalelerin %1,156’sını oluşturmaktadır. 

Tablo 4. Kullanılan Araştırma Türüne Göre Sınıflama 

 f Yüzde 
Literatür Tarama 39 21,546 
Nitel 55 30,386 
Nicel 87 48,067 

 
 

Araştırma Türü 
  Toplam 181 100 
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İkinci aşamada incelenen çalışmalar araştırma türüne göre sınıflandı-
rılmıştır. Buna göre örnekleme dahil edilen çalışmaların %48,067’si nicel 
araştırma türünde, %30,386’sı nitel araştırma türünde, %21,546’sı ise 
literatür taraması şeklindedir. 

Tablo 5. Yazar Sayısına Göre Sınıflama 

 f Yüzde 
1 76 43,928 
2 75 43,35 
3+ 22 12,716 

 
Yazar Sayısı 

  

Toplam 173 100 

Üçüncü adımda çalışmaların yazar sayılarına yönelik olarak sınıflan-
dırma yapılmıştır. Buna göre örnekleme dahil edilen çalışmaların 
%43,928’i tek yazarlı, %43,35’i iki yazarlı çalışmalardır. Geriye kalan ça-
lışmalar (%12,716) üç veya daha fazla yazarlıdır. 

Tablo 6. Geçerlik Belirleme Yöntemlerine Göre Sınıflama 

 f Yüzde 
Ölçüte Dayalı Geçerlik 6 13,043 
Yapı Geçerliği 19 41,304 
Kapsam Geçerliği 21 45,651 
Yordama Geçerliği   
Görünüş Geçerliği   

 
 
Geçerlik Belirleme 
Yöntemleri 

Toplam 46 100 

Ölçme araçlarında bulunması gereken özelliklerden biri olan geçerlik; 
ölçme aracının amaca hizmet etme derecesi şeklinde ifade edilir. Ölçme 
sonuçlarının geçerliği ölçme yapılan grubunu niteliklerine ve ölçme orta-
mına bağlı olarak değişir ve ölçme sonuçlarının geçerliği değerlendirme 
ve karar verme işleminin gereklerine bağlıdır.37 Bu sebeple araştırmacı-
lar kullandıkları ölçme araçlarının geçerli olduğunu çeşitli yöntemler 
kullanılarak göstermelidir. İncelenen çalışmalarda yer alabilecek geçerlik 
belirleme yöntemleri ölçüte dayalı geçerlik, yapı geçerliği, kapsam geçer-
liği, yordama geçerliği ve görünüş geçerliği başlıkları altında ele alınmış-
tır. Sonuçta incelenen makalelerde en sık kapsam geçerliği (%45,651) 
yöntemi kullanıldığı, yapı geçerliği yönteminin ise %41,304 ile bu yönte-
mi takip ettiği görülmüştür. Kapsam geçerliği yöntemi hem nitel hem ni-
cel çalışmalarda araştırmacının çalışma grubundan veya örneklemden 
bilgi almak/toplamak üzere hazırladığı soru formlarına veya anketlere 
ilişkin uzman görüşü alınarak sağlanmış, yapı geçerliği ise faktör analizi 
                                                           
37 Mehmet Fuat Turgut ve Yaşar Baykul, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Pegema Yayınla-
rı, Ankara, 2010. 
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çalışmaları sonunda ortaya konmuştur. Rastlanan 46 geçerlik belirleme 
yönteminin 6’sı (%13,043) ölçüte dayalı geçerlik belirleme yöntemidir ve 
incelenen çalışmaların hiç birisinde yordama geçerliği ve görünüş geçer-
liği çalışmalarına rastlanmamıştır. 

Tablo 7. Güvenirlik Belirleme Yöntemlerine Göre Sınıflama 

 f Yüzde 
Ölçmenin Standart Hatası   
Test-Tekrar Test 4 5,633 
Test Yarılama 6 8,45 
Paralel Formlar 1 1,408 
İç Tutarlılık 60 84,507 
Puanlayıcılar Arası Güvenirlik   

 
 
Güvenirlik 
Belirleme  
Yöntemleri 

  

Toplam 71 100 

Yapılan çalışmalarda kullanılan ölçme araçlarının geçerli olması ya-
nında güvenilir olması da sağlanmalıdır. Ölçme sonuçları içerdiği tesa-
düfi hataların azlığı oranında güvenilirdir. Bu bakımdan güvenirlik ölç-
me sonuçlarının tesadüfi hatalardan arınıklık derecesini ifade eder.38 
Güvenirlik de geçerlik gibi çeşitli yöntemlerle incelenebilir. Buna göre, 
incelenen çalışmalarda kullanılan güvenirlik belirleme yöntemleri; ölç-
menin standart hatası, test tekrar test, test yarılama, paralel formlar, iç 
tutarlık ve puanlayıcılar arası güvenirlik yöntemleri şeklinde ele alınmış-
tır. Sonuçta ölçmenin standart hatası ve paralel puanlayıcılar arası gü-
venirlik yöntemlerine rastlanmazken, KR-20, KR-21 ve Cronbach Alfa 
katsayılarını kapsayan iç tutarlık anlamındaki güvenirlik %84,507 ile en 
sık kullanılan güvenirlik belirleme yöntemi olmuştur. Bu yöntemden 
sonra %8,45 ile test yarılama yöntemi, %5,633 ile test tekrar test ve 
%1,408 ile paralel formlar yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca bazı çalışmalar-
da da birden fazla yöntem ile güvenirlik belirlenmiştir. 

Kullanılan geçerlik ve güvenirlik belirleme yöntemleri kategorileri 
bazında incelemeler yapılırken şu noktaya dikkat edilmiştir: İncelenen 
çalışmaların bazılarında araştırmacılar kullanılan veri toplama araçla-
rının geçerlik ve güvenirlik katsayılarını kendi yaptıkları analizlerle or-
taya koymuşlardır. Buna karşılık bazı çalışmalarda araştırmacılar kul-
landıkları veri toplama aracının geliştirilmesi aşamasında elde edilen 
geçerlik ve güvenirlik katsayılarına değinmişler, kendileri ayrı bir ge-
çerlik ve güvenirlik çalışma yapmamışlardır. Bu tür çalışmalarda veri-
len geçerlik ve güvenirlik katsayıları araştırmacı tarafından incelenen 
çalışmada saptanmadığından, kullanılan yöntemlere tabloda yer veril-
memiştir. 
                                                           
38 Turgut ve Baykul, a.g.e., 2010. 
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Tablo 8. Kullanılan Veri Toplama Araçlarına Göre Sınıflama 

 f Yüzde 
Gözlem 10 6,756 
Görüşme 30 20,27 
Anket 108 72,972 

 
 
Veri Toplama Araçları 
  Toplam 148 100 

İncelenen çalışmalarda kullanılan veri toplama araçları gözlem, gö-
rüşme ve anket şeklinde ele alınmıştır. Buna göre hem nitel hem nicel 
çalışmalarda anket ile veri toplanmıştır. Nitel çalışmalarda açık uçlu so-
ruların yer aldığı soru formları ile nicel çalışmalarda ise kapalı uçlu so-
rulardan oluşan formlar ile veri toplanmıştır. Anketler kullanılan veri 
toplama araçlarının %72,972’sini oluşturmaktadır. Anketleri %20,27 ile 
görüşme yöntemi takip etmektedir. Görüşme yöntemi yapılandırılmış ve 
yarı yapılandırılmış şekilde olup nitel araştırma yöntemlerinde kullanı-
lan bir araçtır. Gözlem yöntemi ise %6,756 ile en düşük oranda kullanı-
lan veri toplam aracıdır. İncelenen yayınların 8 tanesinin hem nicel hem 
nitel olması farklı yöntemlerle veri toplamaya yönelik olmasını sağlamak-
tadır. Bu sebeple bazı makalelerde birden fazla veri toplama aracı kulla-
nıldığı görülmüştür. 

Tablo 9. Kullanılan İstatistiki Analiz Yöntemlerine Göre Sınıflama 

 f Yüzde 
T-Testi 58 32,19 
Faktör Analizi 24 13,32 
Betimsel İstatistikler 69 7,3926 
Korelâsyonlar 24 13,32 
Anova 42 23,31 
Ancova 4 2,22 
Manova 3 1,665 
NonParametrik Teknikler 9 4,995 
Regresyon Analizi 3 1,665 
Diskriminant Analizi 2 1,11 
Yapısal Eşitlik Modeli   

 
 
 
 
 

Kullanılan  
İstatistiksel 
Analiz 

  

Toplam 180 100 

Nicel çalışmaları nitel çalışmalardan ayıran en önemli özelliklerden 
birisi kullanılan istatistiksel analizlerdir. Ancak nitel çalışmalarda da 
frekans ve yüzde gibi betimsel istatistiklere rastlanmaktadır. İncelenen 
173 çalışmada toplam 180 istatistiksel analize rastlanmıştır. Bu analiz-
ler; t-testi, faktör analizi, betimsel istatistikler, korelâsyonlar, ANOVA, 
ANCOVA, MANOVA, non-parametrik teknikler, regresyon analizi, diskri-
minant analizi ve yapısal eşitlik modeli başlıkları şeklinde ele alınmıştır. 
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Yapılan incelemelere göre %32,19 ile gruplar arası farkı inceleyen t-testi 
en sık kullanılan istatistiksel analiz olmuştur. T-testini %23,31 ile ikiden 
fazla grubun yer aldığı ölçmelerde gruplar arası farklılığın araştırılmasını 
sağlayan ANOVA izlemektedir. Yapı geçerliğini belirleme yöntemlerinden 
olan faktör analizi ve korelasyonlar %13,32 oranında kullanılan istatis-
tiksel analizler olmuştur. Bu parametrik yöntemleri %4,995 oran ile ki-
kare testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi ve Wilcoxin işa-
retli sıralar testlerini içeren parametrik olmayan yöntemler izlemektedir. 
İncelenen yayınlarda tüm bu yöntemlerin dışında ANCOVA (%2,22), MA-
NOVA (%3,665), regresyon analizi (%3,665) ve diskriminant analizi yön-
temleri de az sayıda olmakla beraber kullanılmıştır; yapısal eşitlik mo-
dellemesi yapılan bir yayına rastlanmamıştır. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Bilimin ve araştırmanın kamuoyuna duyurulması ve paylaşılması ço-
ğunlukla süreli yayın genelinde dergiler aracılığı ile yapılmaktadır. Peri-
yodik bir yapıda gerçekleşen bu süreç; belirlenen kurallar bağlamında ve 
ekip çalışması ile gerçekleşmektedir. Bu araştırmada eğitim temalı dergi-
lerin belirlenen özellikler bağlamında analizi amaçlanmıştır. Ancak bu 
analiz, tarihsel bir süreç incelenerek dönemler halinde yapılmıştır. Çeşit-
li nedenlerde Avrupa’ya oranla gecikmeli olarak başlayan bilimsel dergi 
yayımcılığı, önemli bilimsel araştırmaları ve çevirilerin duyurulmasında 
etkili olmuştur. Cumhuriyet döneminde ise bu gelenek devam etmiş, 
özellikle üniversitelerin ve akademisyenlerin katkıları ile dergi yayımcılığı 
günümüzde önemli bir noktaya gelmiştir. Ancak burada önemli bir vur-
gu yapmak gerekirse dergi yayımcılığında nicelik ile nitelik arasındaki 
doğrusal bir ilişkinin kurulmadığıdır; çünkü dergi sayının çok olması ni-
telikli bir bilimsel dergiciliğe sahip olunduğunun göstergesi değildir. Ör-
neğin, Etki Faktörü (ImpactFactor = IF) göstergeleri niteliği gösterme bağ-
lamında göreli olarak kabul edilebilir. “Bu faktör, taranan dergilerdeki 
makalelerin aldığı atıf durumlarıyla ilgili bir kavramdır. Yapılan hesapla-
malar sonucunda ortaya çıkan rakam, derginin atıf durumuyla ilgili çok 
önemli bilgiler verir”.39 Ayrıca uluslararası indekslerin kriterleri de niteliği 
artırmada etkilidir. Türkiye’de artan bilimsel dergi sayısı yukarıdaki tar-
tışmalar ekseninde ele alınmalıdır. Nitelikli bilimsel dergi yayımcılığı ilgili 
alanın ulusal ve uluslararası takipçileri tarafından dikkatle izlenmekte 
ve referans olarak gösterilmektedir. Bu niteliğe sahip olma bilimsel der-
giciliğin temel düsturu olmalıdır. 

Araştırma kapsamında ele alınan dergilere dönük inceleme sonuçları 
aşağıda verilmiştir: 

İncelenen 173 dergide yayınlanan makalelerin alanlara göre dağılımı-
na baktığımızda yoğunluğun eğitim bilimleri alanında olduğu görülmek-
                                                           
39 Asan, a.g.e., s. 17, 2004. 
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tedir. Eğitim bilimlerinin alt disiplinlerinde (Eğitim Programları ve Öğre-
tim, Eğitim Yönetimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Yetişkin Eğitimi 
vd.) makale çokluğu seçilen iki derginin eğitim fakültesi dergisi olmasına 
bağlanabileceği gibi, son yıllarda Eğitim Bilimleri alanındaki gelişme ve 
büyümenin de bir sonucu olarak kabul edilebilir. Eğitim Bilimleri ala-
nından sonra ağırlıklı olarak Fen ve Matematik Alanları Eğitimi ile Türk-
çe ve Yabancı Dil Eğitimi alanlarındaki yayınlar gelmektedir. Özel eğitim 
ve okul öncesi ise en az makale yayımlanan alanlardır. Bu durumun 
oluşmasında bu alandaki öğretim elemanlarının diğer alanlara göre sayı-
ca az olması etkili olmuş olabilir. 

İncelenen makalelerin araştırma türlerine bakıldığında yarıya yakın 
bir oranda nicel araştırma yöntem ve tekniklerinin yazarlarca sıkça kul-
lanıldığı görülmektedir. Nicel araştırma türünün bir alt dalı olan betim-
sel araştırmaların çokluğu dikkat çekmektedir. Arık ve Türkmen’in 2008 
yılında yaptıkları “Eğitim Bilimleri Alanında Yayınlanan Bilimsel Dergiler-
de Yer Alan Makalelerin İncelenmesi” adlı araştırmada da aynı durum 
gözlenmiştir.40 Ancak anılan çalışmada nitel araştırma tekniklerinin az 
kullanımı bu araştırmada artan bir özellik göstermiştir. Araştırmanın 
%30’u nitel araştırma teknikleri kullanılarak yapılmıştır. “Sayısal analize 
dayalı nicel araştırma yöntemlerine alternatif olarak son yıllarda hızla geli-
şen ve sosyal bilimler alanında gittikçe artan oranda kabul görmeye başla-
yan nitel araştırma”41 yöntemlerinin yaygınlaşması önemli görülebilir. Lite-
ratür tarama ise araştırma sürecinde en az rastlanılan araştırma türüdür. 

İncelenen makalelerin yazar sayısına bakıldığında ağırlıklı olarak bir 
ve iki yazarlı makalelerin çoğunluğu görülmektedir. Üç ve daha yukarı 
yazardan oluşan makale sayısı 22’dir. Tonta ve Al’ın (2004) “Türkiye’nin 
Bilimsel Yayın Haritası: Türkiye’de Dergi Yayıncılığı Üzerine Bir Araştır-
ma” adlı projeye dayandırarak belirttiklerine göre, Cumhuriyet Dönemi 
Makaleler Bibliyografyasında (1923-1999) dizinlenen toplam 518.084 
makalenin %86,8’i tek yazarlıdır.42 İki yazarlı yayın sayısı %8,7, üç ya-
zarlı yayın sayısı ise %4,5’tir. Dört ve daha fazla yazarlı yayın sayısı ise 
sadece 216’dır (%0,04). Yayın başına düşen ortalama yazar sayısı 1,18’-
dir. Tek yazarlılık oranları doğa bilimleri ve matematik ile teknoloji (uy-
gulamalı bilimler) dışındaki konularda %95’in üzerindedir. Ortak yazarlı-
ğın en yaygın olduğu tıp (610) konusunu da içeren teknoloji (uygulamalı 
bilimler) alanında ortalama yazar sayısı 1,43, doğa bilimleri ve matema-
tikte ise 1,35’tir. Bu sonuçlar yapılan araştırma sonuçlarını destekler ni-
teliktedir. 
                                                           
40 Recep Serkan Arık-Mustafa Türkmen, “Eğitim Bilimleri Alanında Yayınlanan Bilimsel 
Dergilerde Yer Alan Makalelerin İncelenmesi”, I. Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, s. 2-16, 
Çanakkale, 1-3 Mayıs 2009. 
41 Yıldırım ve Şimşek, a.g.e., 2011. 
42 Tonta ve Al, a.g.e., 2007. 
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İncelenen makalelerde geçerlik ve güvenirlik belirleme yöntemlerine 
bakıldığında kapsam ve yapı geçerliklerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Yordama ve görünüş geçerliği araştırma kapsamında ele 
alınan makalelerde kullanılmamıştır. Güvenirlik belirleme yöntemlerin-
den ise yüksek bir oranda iç tutarlık belirleme yöntemi tercih edilmiştir. 
Bu tercihin oluşmasında seçilen araştırma türü de etkili olabilir. Özellik-
le SPSS (Statistical Package for the Social Science) kullanımı sürecinde bu 
yöntem araştırmacılara kolayca güvenirlik belirleme olanağı sunmakta-
dır. 

Araştırma kapsamında incelenen makalelerde ağırlıklı olarak kullanı-
lan veri toplama aracının anket olduğu belirlenmiştir. Yine bu durum ni-
cel araştırma sürecinin makalelerde genel olarak seçilmesine bağlanabi-
lir. Görüşme ve gözlem gibi veri toplama araçları az kullanılmıştır. Bura-
da bir vurgu yapılması gerekirse özellikle gözlem tekniğinin araştırma 
sürecinde planlama, uygulama ve değerlendirme gibi faktörler bağlamın-
da özellikle sosyal bilimlerde sınırlı olarak algılanmasına bağlanabilir. 

Araştırmalarda kullanılan istatistiksel analiz yöntemlerine baktığımız-
da ağırlıklı olarak betimsel analiz yöntemlerinin seçildiği görülmektedir. 
Nicel araştırma türünün çoğunlukla seçilmesi bu durumunu olağan kıl-
maktadır. T-Testi, Anova, faktör analizi ve korelasyon gibi istatistiki 
araçlarda makalelerde kullanılmıştır. Ancak son dönemde uluslararası 
literatürde sıkça rastlanılan yapısal eşitlik modelinin kullanılmadığı gö-
rülmektedir. Bu durumun oluşmasında analizlerde kullanılan paket 
programların niteliği de önemlidir. Özellikle ülkemizde sosyal bilimlerde 
sık kullanılan SPSS paket programının desteklediği istatistiksel araçla-
rın kullanıldığı görülmektedir. 

Sonuç olarak ülkemizde bilimsel dergicilik artan bir ivmeye sahiptir. 
Bu nicel artışın nitelikle birlikle desteklenmesi önemli bir amaç olmalı-
dır. Bilimsel dergilerin uluslararası literatürün kabul ettiği bir yayım po-
litikasına sahip olmaları sağlanmalıdır. Sıradan çalışmalar yerine ilgili 
alana yenilik getiren orijinal makalelerin dergilerce tercih edilmesi gerek-
mektedir. Her fakülte ya da enstitünün dergi yayımlaması yerine ortak 
hareket edilerek akademik bağlamda daha güçlü dergilerin çıkarılması 
sağlanmalıdır. Bu uygulamalar üst kurullarca (YÖK, TÜBİTAK, TÜBA) 
koordine edilebilir. Ayrıca dergi editörleri ve danışma kurulu üyeleri, 
uluslararası düzeyde yayınları ve atıfları olan bilim adamları arasından 
seçilmelidir. Son olarak bilimin gelişmesi ve yaygınlaşmasında önemli 
araçlar olan bilimsel dergiler oluşturulacak fonlar ile ekonomik olarak 
desteklenmeli ve telif uygulamasının yaygınlaştırılması gerekmektedir. 
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Kodu Kitabın Adı Kitabın Yazarı Ebadı Fiyatı 
200 II. Meşrutiyetin İlanı Öncesi ve Sonrası Mustafa Özden Normal 10.00 
121 21. Yüzyıla Doğru Sosyal Güvenlik Yusuf Alper – İ. Tatlıoğlu Normal 10.00 
164 Akşehir’de Sıra Yarenleri Dr. Gökhan Tarıman Ceniklioğlu Normal 10.00 
74 Ali Aziz Efendi Aus Kreta Intuitionen Des Herzens H. Ahmet Schmiede Normal 5.00 
68 Anamın Masalları Azize Caferzade Orta 10.00 

202 Anonim Osmanlı Kroniği (1299-1512) Prof. Dr. Necdet Öztürk Normal 15.00 
193 Arapların Türkistan’a Girişi Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Normal 12.00 
24 Atatürk, Milliyetçilik, Doğu Anadolu Prof. Dr. Mehmet Eröz Normal 10.00 
73 Aus Karabağ Die Melodie H. Ahmet Schmiede – (B. Vahapzade) Normal 7.00 
93 Aziya Natık Seferoğlu – (Olcas Süleyman) Orta 12.00 

 Babailer, Balkan Türkleri ve Şeyh Bedrettin Fahrettin Öztoprak Orta 25.00 
120 Başşehir Tunus’taki Türkçe Kitabeler Doç. Dr. Mehmet Şeker Normal 5.00 
304 Belgelerle Kıbrıs’ta Yunan Emperyalizmi Müşterek Orta 8.00 
62 Bulgaristan Türkleri’nin Statüsü İbrahim Kamil Küçük 3.00 

103 Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu B.H. Sumner (E.B. Özbilen) Normal 5.00 
 Büyük Türk Part Devleti Begmurat Gerey Orta 12.00 

98 Cennet Atları Orhan Seyfi Şirin Orta 6.00 
206 Cumhuriyet Dönemi Öğretmen Örgütlenmesi (1923-1980) Ahmet Orhan Orta 10.00 

 Çar İskitler Zaur Hasanov – Akt. İlyas Topsakal Orta 30.00 
31 Devlet Kuran Kahramanlar Safa Öcal Normal 10.00 
70 Deyim Hazinemiz Hüseyin Adıgüzel Orta 7.00 

 Dene-Na Dene Kızılderilileri  
(Cengiz Han’dan Amerika’ya Kaçan Türkler) 

Ethel G. Stewart Büyük 30.00 

186 Deyimler Sözlüğü Z. Gatiatullina – H. Adıgüzel Normal 12.00 
 Dikenli İlişkiler (Kırımlı Bir Öğretmenin Anıları ve Şiirleri) Fevzi Altuğ Küçük 10.00 

302 Dinmeyen Hasret Burhanettin Ulutan Normal 10.00 
207 Divan Şiirinde Kadın Dilaver Cebeci Orta 7.00 
168 Doğu-Batı Meselesi ve Sultan Galiyev Oğuz Şaban Duman Orta 10.00 
249 Türk Dünyasında Dün, Bugün, Yarın Prof. Dr. Turan Yazgan Orta 20.00 

3 Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Orta 25.00 
306 Düz-Yazı Azeri Tekerlemeleri (Yanıtmaç) M. Mirzayev – E. Kuliyev Küçük 3.00 

 Dünya Uygarlıklarında Türk Dili ve Kenger Uygarlığı M. Ünal Mutlu Normal 17.00 
118 Endüstriyel İşçi Kooperatifleri Prof. Dr. H. Sami Güven Normal 10.00 
307 Ertuğrul Fırkateyni Faciası E. Mütercimler – M.K. Öke Normal 10.00 

 Erken Türklerin Skandinavya Yazıtları Kazım Mirşan Büyük 50.00 
60 Eski Türk Devletlerinde İdari Askeri Unvan ve Terimler Prof. Dr. Abdulkadir Donuk Orta 10.00 
38 Eski Türklerde Kadın ve Aile Necdet Sevinç Küçük 3.00 

189 Farabi Felsefesi Burhan Ulutan Orta 10.00 
195 Geçmişten Günümüze Türk Diş Hekimliği A. Efeoğlu – A.D. Erdemir Normal 10.00 
75 Giritli Ali Aziz Efendi’nin Berlin Sefareti H. Ahmed Schmiede Normal 6.00 

 Göçten Sonra G.C. Kazakbalası Orta 7.00 
136 Grek Seyyahı Priskos’a Göre Avrupa Hunları Ali Ahmetbeyoğlu Orta 5.00 
135 Güney Türkistan’dan Türkiye’ye Meseleler ve Türk 

Kültür Kimliği 
Dr. Yaşar Kalafat Orta 5.00 

105 Günümüzde Gerilla ve Terörizm Rolf Tophoven (E.B. Özbilen) Orta 7.50 
149 Haniwaldanus Anonimi’ne Göre Sultan Bayezid-i Veli R.F. Kreute – Doç. Dr. N. Öztürk Normal 8.00 
198 Harbin’den İstanbul’a ve Eskişehir’de Beş Yıl Ravile İdiler Orta 10.00 
230 Hakas Destanı Altın Cüs (Giriş-Metin-Aktarma-Dizin) Erdal Şahin Orta 14.00 
57 Hz. Peygamberin Hadislerinde Türk Varlığı Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Normal 13.00 

196 İbn Sina Felsefesi Burhan Ulutan Orta 10.00 
86 İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Ders Notları Prof. Dr. Turan Yazgan Normal 14.00 

111 İran Türkleri M.E. Resulzade Orta 5.00 
215 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Normal 9.00 
36 Japonya’da Maneviyat Eğitimi T.P. Rohlen – Prof. Dr. Turan Yazgan Küçük 3.00 

112 Kafkasya Türkleri M.E. Resulzade Orta 5.00 
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229 Kendi Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın İdealleri -I-  Sabri Arıkan Orta 30.00 
 Kendi Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın İdealleri -II-  Sabri Arıkan Orta 20.00 
 Lale Devri ve Yansımaları Orhan Erdenen Büyük 15.00 

192 Men Kazanga Baramen (Tataristan Notları) Dilaver Cebeci Orta 10.00 
67 Milli Mücadelede Balıkesir TDAV Orta 7.00 
76 Musul Meselesi Kronolojisi Mim Kemal Öke Normal 12.50 
55 Mühimme Defteri Müşterek Büyük 40.00 

116 Nahışların Yaddaşı Müşterek Normal 7.00 
89 Oğuzlar (Türkmenler) Prof. Dr. Faruk Sümer Normal 30.00 
97 Oğuzname S. Alizade (Prof. Dr. Ali Haydar Bayat) Orta 7.00 
28 Orta Doğu’da Türk Askeri Varlığının İlk Zuhuru Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Normal 10.00 

309 Osmanlılarda Sosyal-Ekonomik Yapı Necdet Sevinç Orta 10.00 
125 Özbekçe-Türkçe/Türkçe-Özbekçe Sözlük Berdak Yusuf – M. Mahur Tulum Orta 16.00 
77 Panislavizm ve Rus Milliyetçiliği Prof. Hans Kohl (A.O. Güner) Orta 10.00 
34 Peygamberimiz ve 4 Halifesi Ergün Göze Küçük 4.00 

170 Pomak Türkleri Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu Orta 7.00 
 Rus Misyoner Kaynaklarına Göre Rus Çarlığı ve Türkler İlyas Topsakal Orta 25.00 

131 Rus Tanınan 500 Bulgar-Tatar Türk Asıllı Sülale A.H. Halikov – Mustafa Öner Orta 6.00 
 Saklıkent Refet Körüklü Küçük 10.00 

23 Sendikal Meseleler TDAV Normal 8.50 
35 Sosyal Güvenlik Açısından Zekat Prof. Dr. Turan Yazgan  Küçük 3.00 

202 Sovyetlerde Türklüğün ve İslam’ın Bazı Meseleleri Dr. Baymirza Hayit Normal 14.00 
78 Şağap Hatun Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Normal 5.00 

171 Şahıs Adları I-II Prof. Dr. Faruk Sümer Normal 35.00 
63 Şer’iye Sicilleri I-II TDAV Büyük 50.00 

 Şu Üretken Türkçemiz Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Orta 20.00 
117 Tamga, Asya’daki Türkçe Coğrafi Adlar Derlemesi Erk Yurtsever Normal 10.50 
216 Tarih Metodu (Araştırma-Yazma) Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Normal 7.50 
167 Tarihçe-i (Gazavat-i) Dağıstan Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu Normal 10.00 

 Topa ve Şato Devletlerinin Harici Münasebetleri Prof. Dr. W. Eberhard Büyük 7.00 
162 Türk Aleviliğinin Yükselişi Muzaffer Özdağ Normal 6.00 
95 Türk Cihadı ve Alman Protestanlığı A. Gisher Galatti – Neval Öke Orta 7.00 
69 Türk Hükümdarı Prof. Dr. Abdulkadir Donuk Orta 4.00 

194 Türk Kültüründe Lokman Hekim Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Orta 12.00 
186 Türk Kültüründe Üçlü Sözler Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Orta 12.00 
77 Türk Milli Kültüründe Nevruz Yrd. Doç. Dr. Z. Makas Küçük 3.00 
58 Türk Savun Kendini Dr. H. Barth – Prof. Dr. S. Ünlü Orta 10.00 

153 Türkçe Adlar Derlemesi Erk Yurtsever Normal 12.00 
155 Türkçe’de Anlam Kaymasına Uğrayan Arapça Kelime 

ve Kelime Grupları 
Yrd. Doç. Dr. Emrullah İşler Orta 10.00 

190 Türkçülerin Kaleminden Atsız Müşterek Normal 12.00 
163 Türkçülüğün Doğuşu ve Gelişimi Rafael Muhammeddin  Normal 13.00 
56 Türkistan’da Müslüman Olan İlk Türk Hükümdarları  Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Orta 8.00 

156 Türkiye Hoyratları  Refet Körüklü Orta 5.00 
 Türk Dünyası İçin Temel Türkçe Alıştırma Kitabı (3 Cilt) Dr. İbrahim Akış – Ferhat Aslan Orta 50.00 

210 Uygarlığın Yanılgısı Muhtar Şahanov Normal 13.00 
204 Yazının Dili Olcas Süleyman Normal 14.00 

 Yerli ve Yabancı Kaynakların Işığında Ermeni Meselesi Prof. Dr. Dr. Arslan Terzioğlu Büyük 10.00 
 Yörükler  Prof. Dr. Mehmet Eröz Normal 15.00 
 Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları Yrd. Doç. Dr. Ergünöz Akçora Büyük 16.00 

319 Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi Abonelik Bedeli (2011) TDAV Büyük 90.00 
320 Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Abonelik Bedeli TDAV Orta 120.00 

 Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi (Külliyat – 50 Cilt) TDAV Büyük 3.000 
 Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (Külliyat – 97 Cilt) TDAV Orta 4.850 

316 6’lı Türk Sanat Müziği Kaseti Prof. Dr. Nevzat Atlığ  20.00 
317 4’lü Türk Sanat Müziği Kaseti Prof. Dr. Nevzat Atlığ  15.00 
318 2’li Türk Dünyası’ndan Sesler CD’si Dr. Nermin Gültek – TDAV Korosu  10.00 

 Şölen CD’si (Stadyum ve Kadıköy Yürüyüş) VCD TDAV  10.00 
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