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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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ATATÜRK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 
TEMELLERİ 

Prof. Dr. M. Metin KARAÖRS* 

Öz 

Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk kahramanlığı ve 

Yüksek Türk Kültürü olmak üzere iki sağlam temeli vardır. Türkiye Cum-

huriyeti’nin ana dili Türkçedir. Türklük ve Türk Tarihi araştırmalarının 

merkezi Türkiye olmalıdır. Eğitim Türk insanı yetiştiren üslupta milli ol-

malıdır. Türk Gençleri kendi geçmişlerini çok iyi bilen, Türk milletinin ferdi 

olmakla öğünen çalışkan insanlar olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti, kurucu 

Atatürk ve Türk milleti tarafından Türk Gençleri’ne emanet edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk, Türk Kahramanlı-

ğı, Yüksek Türk Kültürü, Türk Dili, Türk Tarihi, Türk Dünyası, Türk Genç-

liği. 

Abstract 

Principles of Ataturk and the Republic of Turkey 

There are two tough principle of Turkish Republic which was founded 

by Ataturk, including Turkish heroism and noble Turkish culture. The ma-

in language of the Republic of Turkey is Turkish. The central of Turkish 

ness and the Turkish Historical research should be Turkey. Education 

should be the national. Turkish young people who know their history very 

well, and proud of member of the Turkish nation should be hardworking. 

Turkish republic, the founding of Ataturk and the Turkish nation, has be-

en entrusted by the Turkish youths. 

Key words: Republic of Turkey, Ataturk, Turkish Heroism, High-Tur-

kish Culture, Turkish Language, Turkish History, Turkish World, Turkish 

Youth. 
                                                           
* Emekli Öğretim Üyesi, elmek: metinkaraors@yahoo.com 
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“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak ancak Türkiye Cum-
huriyeti ebediyen payidar kalacaktır” sözleriyle Türk milletinin devamlılı-
ğının ebediyete kadar süreceğini belirten Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 88. yılındayız. Cumhuriyetimiz 
Büyük Türk Milletine kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti, temeli Oğuz Ka-
ğan’a dayanan Türk devletinin son büyük halkasıdır ve hâkim güç olan 
Türkler tarafından kurulduğunu Atatürk, “Türkiye Cumhuriyetini kuran 
Türk Halkı’na Türk Milleti denir” sözleriyle de dile getirmiştir. Türk İstik-
lâl Harbi’nin muzaffer komutanı, yurdumuzun kurtarıcısı ve Cumhuriye-
timizin kurucusu olarak her vatansever Türk’ün gönlünde ebedî olarak 
yaşayacak olan Atatürk’ün doğumunun 130. ölümünün 73. yılındayız. 

Atatürk, uzak görüşlülüğü ile durumu tespit eden ve değerlendiren bir-
leştirici, toplayıcı ve teşkilatçı bir lider, millî bir kahraman, büyük bir asker, 
üstün vasıflı bir komutan, kültür meseleleriyle çok yakından ilgilenen, Türk 
milletinin kaderini değiştiren, ona yeni bir yön veren üstün bir devlet adamı 
olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni sağlam temeller üzerine kurmuştur. 

Atatürk ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Atatürk’ün 
fikir, düşünce ve icraatları, Türkiye Cumhuriyeti’ne her zaman ve zemin-
de yön verecek durumdadır. 

Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 10. yıldönümünde “Ne Mut-
lu Türk’üm Diyene!” diye göğsü yırtılırcasına haykırırken kendisini, 

“Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve 

ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklal aşkı ile dolu bir adamım. 

Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve 

beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklaline sahip ol-

masıyla mümkündür. Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir 

milletin evladı kalmalıyım” 

sözleriyle tanıtarak bütün Türk milletine tarihî görevine uygun olarak bü-
yük ülküsünü yeniden hatırlatıyor, istiklâl ve millî devlet kavramları üzeri-
ne kurulmuş1 Türkiye Cumhuriyeti’nin millî ülküler ve dış Türklerle ilgili 
tavır ve politikasının nasıl olması gerektiğini, şu sözleriyle açıklıyordu: 

“Elbette bir milletin ülküsü olacaktır. Ama bu ülkü devlet tarafından açık-

lanmaz. Millet tarafından yaşanır. Nasıl bakarken gözlerimizin farkında 

değilsek, ama bizim görmemizi onlar sağlıyorsa, ülkü de bütün davranış-

larımızda farkında olmadan yaşar ve bizim davranışlarımıza yön verir. 

Hareketlerimiz olduğu gibi, düşüncelerimiz de onun etkisi altındadır.”2 

Atatürk Onuncu Yıl Nutku’nun sonuna el yazısıyla yazıp eklediği, fa-
kat sonradan çizdiği “Beni unutmayınız” cümlesi ile belirttiği unutulma-
                                                           
1 İbrahim Kafesoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Temelleri”, Türk Kültürü, Sayı: 6, s. 37, Ka-
sım, 1985. 
2 İsmet Bozdağ, Atatürk’ün Sofrası, İstanbul, 1971. 
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ma isteği, onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Atatürk ilke ve inkı-
lâplarına sahip çıkmakla yerine getirilmektedir. 

Atatürk, Türk milletine en çok yakışan ve Türk milletinin bütün mil-
letlerden daha fazla lâyık olduğu idare sisteminin de cumhuriyet idaresi 
olduğuna inanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temelleri 10. yıl 
nutkunda şu sözlerle açıklar: 

“Türk Milleti!... Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en 

büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir fer-

di olarak, bu mutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı 

içindeyim. 

Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en bü-

yüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürüne dayanan 

Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bundaki başarıyı Türk milletinin ve onun de-

ğerli ordusunun bir ve beraber azimle yürümesine borçluyuz.” 

Atatürk’e göre millet dil, kültür ve mefkûre birliği ile birbirine bağlı 
vatandaşların teşkil ettiği siyasi ve içtimai bir topluluk3 idi. Atatürk bü-
tün çalışmalarının amacını “temel ilke Türk milletinin onurlu ve şerefli bir 
millet olarak yaşamasıdır. Bağımsızlığından yoksun bir millet medeni in-
sanlık dünyası karşısında uşak olmak durumundan kurtulamaz” gerçe-
ğinden hareketle kendi kararını “ulusal egemenliğe dayalı kayıtsız şartsız 
yeni bir Türk devleti kurmak” diye açıklamıştır.4 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk’ü ve Türkiye Cumhuriyeti’ni 
şöyle tanımlamaktadır.5 Atatürk’ün çeşitli yönlerinden birini diğerine 
bağlayacak bir sentez yapmak istediğiniz vakit, görebileceğimiz en hâkim 
vasfı Türkçülüğü ve milliyetçiliğidir. Millet, gene millet, daima millet, mil-
lî mücadele, millî kurtuluş savaşı, millî dil, millî irade, millî kültür. İşte 
Atatürk’ün dilinden hiç düşmeyen ve ölümünden beş yıl önce onu “Ne 
Mutlu Türküm Diyene! diye sesi kısılırcasına haykırtan slogan hep bu idi.” 
Dil çalışmalarında da aynı millî gurura sahip olduğunu F.R. Atay şöyle 
açıklar:6 “Türklerin, bize öğrettiklerinden başka türlü tarihi olduğu ve 
Türkçenin bağımsız bir ilim ve edebiyat dili olabileceği kanısı, Türklük şu-
uru ile göğsü durmadan kabarıp inen Atatürk’e büyük bir şevk verdi.” 

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin iki ana temele dayandığını belirt-
mektedir: 

I. Türk kahramanlığı. 
II. Yüksek Türk Kültürü. 

                                                           
3 Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları, TTK Yay., s. 18, Anka-
ra, 1969. 
4 Nutuk, (Hazırlayan: Zeynep Korkmaz), Atatürk Araştırma Merkezi Yay., s. 9, Ankara, 2005. 
5 Y.K. Karaosmanoğlu, Atatürk ve Atatürkçülük, Atatürk Devrimleri I. Semp. Bildirileri, s. 100, 
1975. 
6 F.R. Atay, Çankaya, s. 468, İstanbul, 1969. 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin Ana Temellerinden Birincisi, 
Türk Kahramanlığıdır. 

Atatürk, “en büyük iftiharım Türk olarak yaratılmamdır” derken, 

“Bu memleket dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna 

medeniyetin yüksek tecellisine yüksek sahne oldu. Bu sahne en aşağı 

yedi bin yıllık bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgârlarıyla sallandı. 

Beşiğin içindeki çocuk, tabiatın yağmurları ile yıkandı. O çocuk tabiatın 

şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvelâ korkar gibi 

oldu. Türk budur, yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan ateştir” 

sözleri ve aynı nutukta “Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. 
Bunda da muvaffak olacağımıza asla şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin 
karakteri yüksektir, Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir” sözleriyle de 
Türk milletinin gelecekte büyük işler yapacağına olan inancını belirtiyordu. 

Atatürk ve atası Kaşgarlı Mahmut duygu ve düşüncede bir bütündür. 
XI. asırda Türk milletini ve çeşitli Türk boylarını, Türkçenin lehçe şive ve 
ağızlarını, Türk yaşayış tarzını, felsefesini ve düşüncesini, Türk destan ve 
efsanelerini, Türklerin bütün yurtlarını dolaşarak onların içinde bizzat ya-
şayarak öğrenip Türk ülküsünün bilgi ve şuuruyla yetişmiş bir Türk aydı-
nı olan Kâşgarlı Mahmut, Dîvânu Lugati’t-Türk adlı eserinin ön sözünde, 

“Tanrının devlet güneşini Türklerin burçlarından doğurduğunu, onlara 

Türk adını Tanrı’nın verdiğini, onlara kendi ordum dediğini, zamanımı-

zın hakanlarını onlardan çıkardığını, bütün milletlerin idaresini onların 

ellerine verdiğini, onlarla olanları aziz kıldığını, onlarla geçinmek için 

dillerini öğrenmekten başka çare olmadığını, Peygamberimizin ‘Türk di-

lini öğreniniz, çünkü onların uzun süre saltanatları olacaktır’ şeklinde-

ki hadisi sahih ise Türk dilini öğrenmenin bir Tanrı emri olduğunu, sa-

hih değilse akıl ve mantığın Türk dilini öğrenmeyi emrettiğini” 

belirtirken Türk milletinin tarihî görevini ve kahramanlık ruhunu dile 
getirmişti. 

Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti şu temel değerlere sahiptir: 
* Tam bağımsızdır. Hiçbir şekilde manda ve himaye kabul etmez. 
* Halkçıdır, demokratiktir, sosyaldir, barışçıdır. 
* Müspet ilme ve hür duyguya dayanır. 
* Dinamiktir, atılımcıdır, inkılâpçıdır. 
* Lâik anlayışa sahiptir. 
II. Atatürk’ün Cumhuriyetimizin kuruluşundaki iki temelden 

ikincisi olarak gösterdiği “Yüksek Türk Kültürü” insanlığın belli 
başlı en özgün kültürlerinden biridir. 

Türk milletinin duygu, düşünce ve davranış kalıpları olarak görülen 
Türk kültürü ile Atatürkçülük bütünleşmiştir. 

12



METİN KARAÖRS / ATATÜRK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TEMELLERİ 5 

Atatürkçülük: Türk devletinin ve Türk ulusunun siyasi ve toplumsal 
konulardaki düşünce temelini oluşturan, uygulamalarla güçlendirilmiş 
bir kuramlar bütünüdür. 

Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Ulusal kültür en 
yüksekte göz diktiğimiz idealdir.”7 “Millî kültürün her çığırda açılarak yük-
selmesini Türkiye Cumhuriyeti’nin temel direği olarak temin edeceğiz”8 ve 
“bir millet kültür ordusuna malik olmadıkça muharebe meydanlarında ne 
kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin sürekli neticeler verme-
si ancak; kültür ordusunun varlığına bağlıdır” sözleri, kültür politikamızın 
yönünü göstermesi bakımından çok değerlidir. 

Türk kültürü aşağıdaki ölçülere göre dünyanın en üstün kültürlerin-
den biridir. 

1. Yetiştirdiği insan tipi bakımından (Türk kültürü, Oğuz Kağan’dan 
Atatürk’e, Tonyukuk’tan Dede Korkut’a, Ali Şir Nevayi’den Yahya Ke-
mal’e, Bilge Kağan’dan Fatih’e kadar mükemmel insanlar yetiştirmiştir). 

2. Ortaya koyduğu cemiyet şekli bakımından (Toplumların en büyük 
erdemi devlet kurabilmektir. Türkler, tarihte en çok devlet kurma özelli-
ğine sahiptirler). 

3. Başka kültürlerin yaşama hakkına izin verme (Emperyalist olmama). 
4. Kendisini koruma, dayanma ve savunabilme özellikleri (Türk cum-

huriyetlerinin ortaya çıkışı). 
II. 1. Atatürk’ün yüksek Türk kültürünü ön plana çıkarmak için yap-

tığı çalışmaların başında dil ve tarih çalışmaları gelmektedir. Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesini, Türk Tarih Kurumu’nu, Türk Dil Kurumu’nu kur-
ması Türk tarihinin ve Türk dilinin bilimsel olarak incelenmesi çalışma-
larını Türkiye’de ilerletmiştir. 

Türk Cumhuriyeti’nin Ana Dili Türkçedir. 

Dilimiz üzerinde bir bilim adamı gibi çalışan Atatürk, millî duygularla 
dil arasında çok kuvvetli bir bağın olduğunu 1930 yılında Sadri Maksudi 
Arsal’ın Türk Dili İçin adlı kitabının başına konması için kendi el yazısıy-
la yazdığı şu sözleriyle dile getiriyordu: 

“Millî his ile dil arasında bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin ol-

ması millî hissin gelişmesinde en büyük etkendir. Türk Dili, dillerin 

en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, millî is-

tiklâlini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyun-

duruğundan kurtarmalıdır.” 

Bu sözler iki amaca yöneliyordu: 1) Türk dilinin zengin olması, 2) 
Türk dilinin millî olması. 
                                                           
7 Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Türkiye İş Bankası Yay., s. 263-267, 
Ankara, 1959. 
8 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: 1, s. 372, Ankara. 
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Topluluğun millet vasfını kazanabilmesi için her şeyden önce o mille-
te has gelişmiş millî bir dilin bulunması şarttı. Millî birlik ve millet bü-
tünlüğü ancak toplumun fertlerini birbirine bağlayan millî dil ile sağla-
nabilir ve güvence altına alınabilirdi. Atatürk bu görüşlerini şu cümlele-
riyle açıklıyordu: 

“Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk halkı ve Türk milletidir. Türk 

milleti demek, Türk dili demektir. Türk dili, Türk milleti için kut-

sal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felaket-

ler içinde ahlakını, ananelerini, hatalarını, menfaatlerini, kısaca-

sı bugün kendi milletini yapan her şeyinin dili sayesinde muha-

faza olduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihni-

dir.” 

Türkçe, Türk milletinin düşünüş tarzının, Türk hayat felsefesinin ve 
Türk dünya düzeninin sembolü durumundadır. Türklerin adeta ana yur-
du Türkçedir. Türkçe dünya dilleri içinde kavim ve boy dili olmaktan çı-
kıp ilk olarak millet dili olan dildir. 

Atatürk, Türkçenin; dünyanın en eski dillerinden biri, dünyanın en 
geniş mekânlarından birine yayılmış dillerinden biri, dünyanın en çok 
konuşulan dillerinden biri, dünyanın en zengin dillerinden biri (a. Ses ve 
musiki zenginliği bakımından, b. Söz varlığı bakımından, c. Anlatım gü-
cü bakımından), dünyanın en mantıklı ve kurallı dillerinden biri olduğu-
nun bilincindeydi. 

Atatürk bir başka konuşmasında, 

“Türk dili zengin, geniş bir dildir. Her mefhumu ifadeye kabiliyeti var-

dır. Yalnız bunun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar 

üzerinde işlemek lazımdır. Türk milleti ve Türk dilini medeniyet tari-

hinin ve kültür dillerinin dışında görmenin ne büyük yanlış olduğunu 

bütün dünyaya göstereceğiz”9 

derken takip edilecek metodu da gösteriyordu. Bu metot “dili şuurla işle-
mek” demekti. Şuurla işlemenin içinde “Türklük şuuruna ve ilmi metotla-
ra sahip olma” düşünceleri bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Dil İnkılâbındaki Amaçları 

Atatürk’ün dil devrimi yoluyla dili yenileştirme çalışmalarında dayan-
dığı fikir temeli; 

1. Yabancı dillerin etkileri altında kendi benliğini yitirmiş olan Türk-
çenin ulusallaştırılması, Türkçeye kendi yapı ve işleyişine uygun bir ge-
lişme yolunun çizilmesi, 
                                                           
9 Mahmut Aykut, TDK, Yıllık, 1964, s. 63, Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, 
s. 125, Ankara, 1984. 
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2. Türkçenin bilimsel yollarla işlenerek aslındaki güzelliğin ve tarihi 
zenginliğinin ortaya konması10, 

3. Sözlük türetme ve terim yapma konusunda Türkçeye işleklik kazandı-
rılarak uzun vadede gelişmiş zengin bir kültür dili durumuna getirilmesi, 

4. Halkın Türkçe sevgisi ve ana dili konusunda bilinçlendirilmesi, 
noktalarında özetlenebilir.11 

Türkçecilik yolunda ve Türk lehçeleriyle birliktelik yolunda en büyük 
atılım Yazı Devrimi olmuştur. 1928 yılı Ağustos ayında Saraybur-
nu’ndaki konuşmasında; 

“Arkadaşlar, 

Güzel dilimizi ifade etmek için Türk harflerini kabul ediyoruz. Bizim 

ahenktar, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecek-

tir. Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulundurarak, 

anlaşılmayan ve anlamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak ve 

bu lüzumu anlamak mecburiyetindeyiz” 

sözleriyle Latin kökenli Türk harflerini halka müjdelerken daha sonra bu 
devrimin ne kadar çok benimsendiğini “basit bir deneme Latin esasından 
Türk harflerinin, Türk diline ne kadar uygun olduğunun şehirde ve köyde 
yaşı ilerlemiş Türk evlâtlarının ne kadar kolay yazdıklarını güneş gibi 
meydana çıkarmıştır” sözleriyle açıklamıştır.12 Ölümünden kısa bir süre 
önceki “bu yıl okullarda tedrisatın Türkçe terimlerle yazılan kitaplarla ba-
sılmış olmasını kültür hayatımız için büyük bir hadise olarak kaydetmek 
isterim” sözleri Türkçenin bütün yabancı terimleri karşılayan bir güce 
sahip olduğuna inandığının bir ifadesidir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk Tarihi İle İlgili Çalışmalardaki Amaçları  

Atatürk, mensubu olmakla gururlandığı Türk milletinin “millî ve me-
denî varlığının” sağlam delillerle ortaya konulmasını istiyordu.13 Bu da 
ancak “sistemli ve devamlı tarih araştırmaları ile” mümkün olabilirdi. İşte 
bu sebeple Türk Tarih Kurumu kuruldu. Cumhuriyet kurulduktan son-
ra Atatürk’ün rehberliği ve himayesinde sürdürülen tarih çalışmalarının 
merkezi, Türk Tarih Kurumu olmuştur. 

Türk tarih tezi, Türklerin tarihin en eski uygarlığını kurmuş olan bir 
millet olduğu, yeryüzündeki neolitik medeniyetin ilk doğduğu yerin Orta 
                                                           
10 M. Metin Karaörs, “Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Kazak Türkçesinde Cümle 
Bilgisinde (Söz Dizimi) Birlik ve Beraberlik, TDAV, 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilim-
ler Kongresi, Bildiriler Kitabı, Celalabat / Kırgızistan, 25-28 Mayıs 2008, s. 627-648, İstan-
bul, 2009. 
11 Zeynep Korkmaz, “Sosyolengüistik Değişim Açısından Türkiye Türkçesinin Modernleşme-
si”, Türk Dili, Eylül, Sayı: 633, s. 200-204, Ankara, 2004. 
12 Hamza Zülfikar, “Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Dili”, Türk Dili, Nisan, 2001. 
13 Metin Yıldırım, “Atatürk’ün Kalkınma Politikası ve Türk Dünyası”, TDAV, 5. Uluslararası 
Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri, Bildiriler Kitabı, Celalabat / Kırgızistan, s. 
181-191, 11-13 Haziran 2007. 
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Asya’daki Türk ana yurdu olduğu, fikrine dayanır. Bu tarihi öğrenmek 
Türk çocuğunun en büyük manevi dayanağı olacaktır. “Türk çocuğu ec-
dadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacak-
tır.” Türk tarih tezi, Türk dil teziyle bütünleşir. Güneş-Dil Teorisi de Türk 
dilinin eskiliği ve diğer dillere kaynaklık ettiğini ses ve yapı bilgisi bakı-
mından açıklayan bir köken bilgisi denemesidir. 

Atatürk’e Göre Türkiye Cumhuriyeti Türklük Bilimi Araştırmalarının 
Merkezi Olmalıdır 

Kurtuluş Savaşı sırasında Türkistan Türkleri’nin Kur’an-ı Kerim ve 
üç tane kılıç hediye etmelerinden çok mutlu olmuş ve şunları söylemişti: 

“Muhterem Arkadaşlar! 

Türkistanlı kardeşlerimiz Sakarya zaferi münasebetiyle bize üç kılıç 

bir Kur’an-ı Kerim göndermişler. Türk milleti adına kendilerine teşek-

kür ediyorum. Bu mukaddes kitabı Türk milletine hediye ediyorum. 

Bu üç muazzezlerden birini ben aldım, ikincisini Batı Cephesi Ku-

mandanı olan İsmet Paşa’ya verdim. Üçüncüsünü de İzmir fatihine 

saklıyorum. Bu kılıç İzmir’e ilk giren kumandanın beline takılacaktır.”14 

Atatürk, Türkiye dışındaki Türk kavimleri ve Türk lehçeleriyle tarih 
ve dil köprüleri kurulması15 gerektiğini “onlar bize gelemez, biz onlara git-
meliyiz” sözleriyle açıklayıp Türkiye ve çevresinin haritasını göstererek 
şunları söylüyordu: 

“O haritada Türkiye’nin üstüne abanmış bir blok var. İşte o ağırlık 

benim omuzlarımın üstündedir. Omuzlarımın üstünde olduğu içindir 

ki ben konuşmam, konuşamam. Düşün bir kere Osmanlı İmparatorlu-

ğu ne oldu? Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ne oldu? Dünyayı 

titreten Almanya’dan ne kaldı? Demek oluyor ki hiçbir şey sür git de-

ğildir. Bugün ölümsüz gibi görünen nice güçlerden ileride belki pek az 

şey kalacaktır. Devletler ve milletler bunun idrakinde olmalıdır.”16 

Meşrutiyet sonrasında Türkoloji bilgisi ve Türk dünyasının hem siyasi 
hem de kültürel bir varlık olarak gündeme gelmesi, Türkiye Cumhuriye-
ti’ni kuran kuşakta ve Atatürk’te çok etkili olduğu açıktır.17 

12 Kasım 1924 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne 
bağlı Türkiyat Enstitüsü’nün kuruluş amaçları “Türk dilinin metinlere da-
yalı gramer ve sözlüğünü yapmak ve özel bir Türkoloji kütüphanesi kurarak 
burada Türk kültürü ilgili yayınları toplamak ve arşiv kurmak” şeklindedir. 
                                                           
14 17 Ocak 1921’de TBMM Kürsüsünden Atatürk’ün Sözleri; Mustafa Öner, “Atatürk ve Türk 
Lehçeleri”, Türk Dili, Temmuz, S. 655, s. 92, Ankara, 2006. 
15 Mehmet Yüce, “Türkistan Birliği Fikrinin Tarihsel Gelişimi ve Gerçekleşebilirliği”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 185, s. 175-198, Nisan 2010. 
16 İsmet Bozdağ, Atatürk’ün Sofrası, İstanbul, 1971. 
17 Bilge Ercilasun, Yeni Türk Edebiyatı Üzerine İncelemeler, Akçağ Yay., s. 331-356, Ankara, 1997. 
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26 Eylül 1932’de başlayıp 11 gün süren 1 Türk Dili Kurultayı’nda “Türk 
lehçelerindeki kelimeler derlenerek lehçeler lügati, sonra esas Türk lügati, 
ıstılah lügati, Türk sarfı tez elden yapılmalıdır” kararı verilmişti.18 

26 Eylül 1932’de başlayıp 11 gün süren ve Türkçenin eskiliği, diğer 
dillerle ilişkisi gibi konuların öne çıktığı 1. Türk Dili Kurultayı’nda “Türk 
lehçelerindeki kelimeler derlenerek lehçeler lügati, sonra esas Türk lügati, 
ıstılah lügati, sonra esas Türk lügati, Türk sarf ve nahvi tez elden yapıl-
malıdır”19 kararları alınmıştır. 

Atatürk Türk Dili Tetkik Cemiyetini (Türk Dil Kurumu) ve Türk Tarihi 
Tetkik Cemiyetini (Türk Tarih Kurumu) Türkiye’yi Türkoloji’nin, Türklük 
Biliminin merkezi yapmak istiyor ve Türkiye dışındaki Türk devlet ve 
boyları ile tarih ve dil köprüleri kurmak istiyordu. Bu isteğini; 

“Bugün Sovyet Rusya dostumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihti-

yacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse kestiremez. Tıpkı Os-

manlı İmparatorluğu gibi parçalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu 

milletler, avuçlarından kaçabilir. Dünya yeni bir dengeye ulaşır. O za-

man Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostumuz, komşumuz 

idaresinde dil bir, inanç bir öz kardeşlerimiz vardır. Onları arkalamaya 

hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Ha-

zırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağ-

lam tutarak… Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür” 

sözleriyle açıklamıştır. 
1926’da Bakü’de toplanan I. Türkoloji Kongresi’ne20 Türkiye’den Hü-

seyinzâde Ali ve Fuat Köprülü de katılmıştır. Bu kongrede bütün Türk 
topluluklarının Latin harflerine dayanan bir alfabe kullanmalarına karar 
verilmiş ve Türk Dünyasında Ortak Bir Yazı Dili’nin kullanılmasının te-
meli o zaman atılmıştı.21 Atatürk devamla: 

“Bugün bu kitlelerden dil bakımından, gelenek, görenek, tarih bakı-

mından kopmuş, ayrılmış ve çok uzaklara düşmüşüz. Türkçemiz bile 

Batı Türkçesi. Demek ki bir de ‘Doğu Türkçesi’ var. Bizim kullandığı-

mız dil mi doğru, onların kullandıkları mı? Bunun hesabını yapmakta 

fayda yoktur. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara 

yaklaşmamız gerekli. Tarih bağı kurmamız lazım. Folklor bağı kur-

mamız lazım. Türkoloji alanında merhaleler açmamız lazım. Kim ya-

pacak bunları? Elbette biz. Nasıl yapacağız? İşte görüyorsunuz dil 
                                                           
18 Agah Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yay., 3. baskı, s. 
415, Ankara, 1972. 
19 Agah Sırrı Levend, Türk Dilinde Sadeleşme Evreleri, 3. baskı, TDK Yayınları, 347, Ankara, 1972. 
20 Feridun Celil Agasıoğlu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasında Alfabe Birliğinin Önemi, 
30.03.1990 tarihli Azerbaycan gazetesi, makale. 
21 Ahmet Bican Ercilasun, “Türk Dünyasında Dil Birliği Meselesi”, Türk Kültürü, s. 547-655, 
Kasım, 1990. 
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encümenleri, tarih encümenleri kuruluyor. Dilimizi onların diline yak-

laştırmaya çalışıyoruz, ortak bir mazi idrakinin peşindeyiz” 

sözleri ne kadar ileri görüşlü olduğunu belirtirken; 

“Bunlar açıktan yapılmaz. Ad konarak yapılamaz. Bunlar devletlerin 

ve milletlerin derin düşünceleridir. İşitiyorum ki benim tarih ile, dil ile 

uğraştığımı gören kısa görüşlü düşünceliler ‘Paşa’nın işi yok, tarihle, 

dil ile uğraşmaya başladı’ diyorlarmış. Ben bugün ileri bir Türkiye’yi 

kurmaya çalışıyorsam yarının büyük Türkiye’sinin temellerini atma-

ya da o kadar dikkat ediyorum” 

sözleri ile de Türk milletinin kültür politikasının yönüne işaret ediyordu. 
Atatürk Kıbrıs için de şöyle düşünüyordu: 
“Allah nasip eder, ömrüm vefa ederse Musul, Kerkük ve Adalar’ı geri 

alacağım. Selanik dâhil Batı Trakya’yı Türkiye hudutları içine katacağım”.22 

Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin Eğitiminin Milli Olmasını İstemiştir 

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kopyacı ve taklitçi olmadığını şöyle açıklar: 
“Kendimizi dünyada bulunan herhangi bir hükümete benzetmek kadar 

hata olamaz. Biz kendi benliğimiz içinde ve kendi mizaç ve tabiatımızla 
ilerliyoruz ve ilerleyeceğiz. Biz benzememekle ve benzetmemekle öğünüyo-
ruz. Çünkü biz bize benziyoruz.” 

“Kimseye benzememek ve kendimiz gibi olmak” ilkesi, millî olmayı, 
ulusal olmayı gerektirmektedir. Elbette eğitim de millî olmalıdır. 

15 Temmuz 1921’deki Millî Eğitim Kongresi’ni açarken eğitimin millî-
liği konusundan ne anladığını şu sözlerle açıklıyordu: 

“Şimdiye kadar, takip olunan tahsil ve terbiye usullerinin milletimizin 

gerileme tarihinde en önemli bir amil olduğu kanaatindeyim. Terbiye-

dir ki bir milleti ya hür, müstakil şanlı âli bir heyet-i içtimaiye hâlinde 

yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder.” 

“Efendiler, yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsi-

lin hududu ne olursa olsun en evvel ve her şeyden evvel Türkiye’nin 

istiklaline, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan unsurlar-

la mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Dünyadaki milletlerarası 

duruma göre, böyle bir savaşın gerektirdiği terbiye unsurları ile do-

nanmış olamayan fertlere ve bu fertlerden meydana gelen toplumlara 

hayat ve istiklal yoktur. Silahla olduğu gibi, dimağı ile de mücadele 

mecburiyetinde olan milletimizin birincisinde gösterdiği kudreti, ikin-

cisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. Ancak bu tabii kabili-

yeti bilecek usullerle donatılmış vatandaşlar lazımdır.” 

Bilelim ki millî benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.” 
                                                           
22 Şükrü Karaca, “Atatürk ve Atatürkçüler”, Orkun, Sayı: 66, s. 30-31, Ağustos, 2003 (Mc. 
Arthur’a gönderildi, 1933). 
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Türkiye Cumhuriyeti Taklitçi Olmamalı, Avrupalılara Karşı 
Uyanık Olmalıdır 

Büyük önderimizin şu sözleri kayıtsız ve şartsız Avrupa’ya teslim ol-
mak isteyenlere bir ders olmalıdır: 

“Hepiniz bilirsiniz ki, Avrupa’nın önemli devletleri, Türkiye’nin zara-

rıyla, Türkiye’nin gerilemesiyle ortaya çıkmışlardır. Bugün bütün 

dünyayı etkileyen, milletimizin hayatını ve ülkemizi tehdit altında bu-

lunduran en güçlü gelişmeler, Türkiye’nin zararıyla gerçekleşmiştir. 

Eğer güçlü bir Türkiye varlığını sürdürseydi, denilebilir ki İngiltere’-

nin bugünkü siyaseti var olmayacaktı. Türkiye, Viyana’dan sonra 

Peşte ve Belgrat’ta yenilmeseydi Avusturya-Macaristan siyasetinin 

sözü edilmeyecekti. İtalya, Almanya’da, aynı kaynaktan esinlenerek 

hayat ve siyasetlerini geliştirmişler güçlendirmişlerdir.” 

“Bir şeyin zararıyla, bir şeyin yok olmasıyla yükselen şeyler, elbette, 

o şeylerden zarar görmüş olanı alçaltır. Gerçekten de Avrupa’nın bü-

tün ilerlemesine, yükselmesine ve uygarlaşmasına karşılık, Türkiye 

gerilemiş ve düştükçe düşmüştür. Türkiye’yi yok etmeye girişenler, 

Türkiye’nin ortadan kaldırılmasında çıkar ve hayat görenler, zararlı 

olmaktan çıkmışlar, aralarında çıkarları paylaşarak ittifak etmişler-

dir. Ve bunu sonucu olarak, birçok zekâlar, duygular, fikirler, Türki-

ye’nin yok edilmesi noktasında yoğunlaşmıştır. Ve bu yoğunlaşma, 

yüzyıllar geçtikçe oluşan kuşaklarda, âdeta tahrip edici bir gelenek 

biçimine dönüşmüştür. Ve bu geleneğin Türkiye’nin hayatına ve varlı-

ğına aralıksız uygulanması sonucunda, nihayet Türkiye’yi ıslah et-

mek, Türkiye’yi uygarlaştırmak gibi birtakım bahanelerle, Türkiye’-

nin iç hayatına, iç yönetimine girmiş ve sızmışlardır. Böylece elverişli 

bir zemin hazırlamak güç ve kuvvetini elde etmişlerdir.” 

“…Oysa bu güç ve kuvvet, Türkiye’de ve Türkiye halkında gelişme 

cevherine, zehirli ve yakıcı bir sıvı katmıştır. Bunun etkisi altında ka-

lan milletin en çok da yöneticilerin zihinleri tamamen bozulmuştur. 

Artık durumu düzeltmek, hayat bulmak insan olmak için, mutlaka 

Avrupa’dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa’nın emellerine uygun 

yürütmek, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi birtakım zihniyetler 

ortaya çıktı. Oysa hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatleriyle, 

yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir şey kaydetme-

miştir; tarihte böyle bir olay yaratmaya kalkışanlar, zehirli sonuçla-

rıyla karşılaşmışlardır. İşte Türkiye de bu yanlış zihniyetle sakat 

olan bazı yöneticiler yüzünden her saat her gün her yüzyıl biraz da-

ha çok gerilemiş, daha çok düşmüştür.” 

“Bu düşüş, bu alçalış yalnız maddi şeylerde olsaydı, hiçbir önemi 

yoktur. Ne yazık ki Türkiye ve Türkiye halkı, ahlak bakımından da 

düşüyor. Durum incelenirse görülür ki, Türkiye Doğu maneviyatıyla 
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başlayan Batı maneviyatıyla sona eren bir yol üzerinde bulunuyor-

du. Doğu’yla Batı’nın birleştiği yerde bulunduğumuz, Batı’ya yaklaş-

tığımızı zannettiğimiz takdirde, asıl mayamız olan Doğu maneviyatın-

dan tamamıyla soyutlanıyoruz. Hiç şüphesizdir ki, bu büyük memle-

keti, bu milleti çöküntü ve yok olma çıkmazına it-mek-ten başka bir 

sonuç beklenemez bundan.” 

“…Bu düşüşün çıkış noktası, kokuyla, aczle başlamıştır. Türkiye’nin 

Türk halkının nasılsa başına geçmiş olan birtakım insanlar, galip 

düşmanlar karşısında susmaya mahkûmmuş gibi Türkiye’yi âtıl ve 

çekingen bir halde tutuyorlardı. Memleketin ve milletin çıkarlarının 

gerektiğini gerektirdiğini yapmakta korkak ve mütereddit idiler. Tür-

kiye’de fikir adamları, adeta kendi kendilerine hakaret ediyorlardı. 

Diyorlardı ki, ‘Biz adam değiliz ve olamayız, kendi kendimize adam ol-

mamıza ihtimal yoktur.’ Bizim canımızı, tarihimizi, varlığımızı bize düş-

man olan, düşman olduğundan hiç şüphe edilmeyen Avrupalılara ka-

yıtsız, şartsız bırakmak istiyorlardı. Onlar bizi idare etsin diyorlardı.”23 

Türkiye Cumhuriyeti Laik Olmalıdır 

Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni lâik temeller üzerine oturtmayı amaç-
lamıştır. Lâikliğin düşünce ve tutumda yerleşmesi hem ilericilik hem de 
demokratik yaşama felsefesine uygundur. Atatürk 1925’de “Efendiler ve 
ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve 
meczuplar memleketi olamaz. En doğru ve en gerçek yol, medeniyet yolu-
dur. Medeniyetin emir ve isteğini yapmak, insan olmak için yeter.” 

Lâiklik dinsizlik demek değildir. Lâiklik vicdan özgürlüğü, din ve devlet 
işlerinin ayrılığı, dinin siyaset aracı olarak kullanılmasının engellenmesi 
anlamındadır. Atatürk 1923’de “Bizim dinimiz en makul ve en tabiî bir din-
dir ve ancak bundan dolayıdır ki, en son din olmuştur. Bir dinin doğal olma-
sı için akla, fenne, bilime, mantığa uygun olması gerekir. Bizim dinimiz bun-
lara tamamen uyar” sözleriyle İslam Dini’ne olan inancını dile getirmiştir. 

Atatürk ve Türk Gençliği 

Atatürk, gençliğin eğitimini öğretmenlere emanet etmiştir: 

“Muallimler, yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr muallim ve müreb-

bileri sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin 

kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınızın derecesiyle mütenasip 

bulunacaktır. Cumhuriyet, fikren, ilmen fennen, bedenen kuvvetli ve 

yüksek seciyeli muhafızlar ister.” 

Atatürk, dinamik, çalışkan bir nesil arzu ediyordu: “Çalışmadan, yo-
rulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını aramayı itiyat haline getir-
                                                           
23 Nevzat Gözaydın, “Atatürk ve Attila İlhan”, Türk Dili, S. 647, s. 461, Ankara, Kasım 2005; 
Mustafa Kemal, 6 Mart 1922’deki demeci. 
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miş olan milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra 
istiklâllerini kaybetmeye mahkûmdurlar.” 

Atatürk’ün ortaya koyduğu eğitim anlayışını, Atatürk ebediyete göç-
tükten sonra devam ettiremeyen kuşaklar, nesiller, idareler, bugün ku-
ruluşunun 85. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti’ni aşağıdaki prob-
lemlerini çözememiş bir konuma sokmuşlardır: 

1. Milli beka meselesi. Türk milletini oturduğu topraklardan sürüp 
çıkarmak. (Bugün yurdumuzu parçalanmış gösteren günümüzdeki hari-
talar Meclis koridorlarındadır. Kıbrıs meselesinde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin dünya tarafından tanınmaması ve Annan planı ile Kıb-
rıs’ın Rumlaştırılması planı gibi) 

2. İktisadi kalkınma meselesi. (Fakirliğin Türk milletinin bir kaderi ol-
madığını, Orhun Abideleri’nde Bilge Kağan haykırıyordu: Az milleti çok ettim. 
Çıplak milleti giydirdim, Fakir milleti zengin ettim, budunun boğazı tok idi.) 

3. Milli eğitim meselesi. (kendi kültürüne, kendi milletine, diline ya-
bancı insanlar yetiştiren bir sistem) 

4. Her işte aklın ve ilmin hâkimiyetini kuramama meselesi.24 
Atatürk, 

“İki Mustafa Kemal vardır, biri ben, fâni Mustafa Kemal; diğeri mille-

tin içinde yaşattığı Mustafa Kemal’ler idealidir. Ben onu temsil ediyo-

rum. Herhangi bir tehlike anında ben ortaya çıktımsa, beni bir Türk 

anası doğurmadı mı, Türk anaları daha Mustafa Kemaller doğurma-

yacaklar mı? Feyz milletindir, benim değil”25 

sözleriyle Türk Milletine ve Türk Gençlerine inandığını ifade eden Ata-
türk, Gençliğe Hitabesi’ndeki “Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istik-
lalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir” sözle-
riyle Türkiye Cumhuriyeti’ni koruma, kollama görevini ve asırların ihma-
liyle çözülememiş hâlde bulunan Türklük meselelerinin çözümünü Türk 
Gençleri’ne bırakmıştır. 

Sonuç 

Türk tarihinin ve Türk kültürünün yetiştirdiği en büyük şahsiyetler-
den biri olan Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk kahramanlığı ve Yük-
sek Türk Kültürü temelleri üzerine kurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ana 
dili Türkçe, başkenti Ankara, milli marşı İstiklal Marşı, bayrağı kanunla 
belirlenmiş ay yıldızlı bayraktır. Türkiye Cumhuriyetine Türk vatandaşlı-
ğı bağı ile bağlananlar, Türk milletinin ülkülerine sahip olanlar, geleceğe 
karşı ortak ülkülere inananlar birlik ve beraberlik içinde yaşamaktadır-
lar. Devletimizin ve milletimizin geleceği Türk kültürü ile yetişmiş, Türk 
olmakla övünen Türk gençlerine emanet edilmiştir. 
                                                           
24 Mimar Türkkahraman, “Zihniyet ve Türk Toplumunda Zihniyet Değişimi Problemi”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 184, s. 37-55, Şubat, 2010. 
25 Atatürk Diyor ki, MEB Yay., s. 19, İstanbul, 1981. 
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ATATÜRK DÖNEMİNDE DENİZCİLİĞİMİZ 

Doç. Dr. Mustafa HERGÜNER* 

Öz 

Kurtuluş Savaşında lojistik desteği deniz yoluyla birkaç ufak tekne ile 

yapan Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında denizcilik alanında büyük 

atılımlar olmuştur. 

Kendi sularımızda deniz ticaret hakkı (Kabotaj) Lozan Antlaşması’nda 

kabul olunmuştu. Mustafa Kemal Paşa’nın Karadeniz gezisi, Karadeniz Va-

puru’nun Akdeniz’de liman ziyaretinde bulunması ve Donanmanın Ege’ye 

açılışında “Ülkenin Kabotaj’a Hazır Olduğu” stratejisi bulunmaktadır. 

Deniz gücümüz 1930’a kadar yabancı imtiyazlar satın alınarak yapı-

landırılmıştır. 1930’dan sonra yeni bir “Türk Deniz Gücü” olarak çevre ülke-

leriyle imzaladığı paktlar ile bir dostluk ve güven çemberi oluşturulmuştur. 

Öte yandan 1809 Çanakkale Antlaşması’ndan beri denizlerimizde ko-

nuşlanan İngiliz filosu, Montrö sözleşmesinden sonra Boğazlardan ilk ge-

çiş izni olan savaş gemileri olmuşlardır. 

Cumhuriyet Donanmamızın gelişmesi için, Montrö sözleşmesinden 

sonra Almanya ile Denizaltı yapımı ve personel eğitimi konularında işbir-

liği yapılmıştı. 

Türkiye Cumhuriyeti İkinci Dünya Savaşı’na güçlü bir Deniz gücü ile 

girmiş, müttefiklerine büyük destekler vermiştir. 

Anahtar kelimeler: Deniz Gücü, Donanma, Türk Boğazları, Kabotaj. 

Abstract 

Our Maritime at Period of Ataturk 

Logistical support for the War of Independence through the sea with a 

few small boats engaged in the early years of the Republic of Turkey ha-

ve been great strides in the field of maritime. 
                                                           
* Harp Akademileri Stratejik Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi. 
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The right to their own waters, sea trade (cabotage) was considered 

the Treaty of Lausanne. Mustafa Kemal Pasha’s visit to the Black Sea, 

port visit of the Black Sea ferry in the Mediterranean and the opening of 

the Navy to the Aegean, “the country is ready to cabotage” has a strategy. 

Our Marine Force until 1930 with the purchase of foreign concessions 

are structured. After 1930 a new “Turkish Naval Force” pacts signed with 

the countries of the environment created a circle of friendship and trust. 

On the other hand, the British fleet stationed in seas since the 1809 

Treaty of Dardanelles, the Straits Convention of Montreux, the war ships 

were the first pass. 

For the development of the Navy of Republic, after the Montreux ag-

reement with Germany was made on cooperation in submarine construc-

tion and personnel training. 

Republic of Turkey entered World War II with a strong sea power, has 

given great support to its allies. 

Key words: Marine Force, Navy, The Turkish Straits, Cabotage. 

Kıyıları dört denizle yıkanan, iki okyanusun birleştiği coğrafyada yer 
alan dolayısıyla dünyanın en önemli deniz ve kara ulaştırmasını kontrol 
eden ülkemiz için denizcilik bir mecburiyettir. Ulu Önder Atatürk’ün ül-
kemizin pek çok hususlarda önderlik ettiği elbette bilinmektedir. Akade-
mik çalışmalarımızın denizcilik alanında olması ve özellikle O’nun bu 
alandaki önderliğinin ülkemizin geleceğini zenginleştirdiğine olan inancı-
mız, aşağıdaki çalışmayı dikte etmiştir. Her ne kadar konu çok geniş bo-
yutlarda ise de biz bir kısım olgularla O’nun denizcilik yönünün anlatıl-
masını düşündük. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında yapılan atılımlardan birisi de 
“Denizciliğimiz” olmuştur. Osmanlı Devletinden -yok sınırında- devrolu-
nan donanma Mondros Mütarekesi’nden (30 Ekim 1918) beri Haliç’te 
enterne vaziyette idi. Öte yandan Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923) 
gereğince İstanbul’da askeri tersane ve savaş gemisi bulundurulamıyor-
du.1 Dolayısı ile donanmanın yenileştirilmesi ile birlikte yeni bir Deniz 
Üssü’nün kurulmasına gerek vardı. Diğer taraftan Lozan görüşmelerinde 
-karşılıklı mektuplarla- Kabotaj Hakkımızın 1 Temmuz 1926’dan itibaren 
kullanılabileceği kararlaştırılmıştı.2 Ancak bunun için alt yapıların hazır 
olması gerekiyordu. Kısacası Cumhuriyetimizin ilk yıllarında askeri ve ti-
cari denizciliğimizin yapılandırılması yönünden büyük gayretlere ihtiyaç 
vardı. O dönemde bir diğer özelliği de askeri ve ticari denizciliğimizin ay-
                                                           
1 Hilmi Öksüz, “Kurtuluş Savaşında Türk Deniz Kuvvetleri’nin Durumu ve Milli Mücadeleye 
Katkıları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 164, s. 55-77, Ekim 2006; Dışişleri Ba-
kanlığı, Lozan, s. 56-60, Ankara, 1973. 
2 İsmail Soysal, “Türkiye’nin Siyasi Antlaşmaları”, T.C. Türk Tarih Kurumu (TTK), s. 231-234, 
Ankara, 1989; Yaşar Özçetin, “Lozan Antlaşması’nın Anlam ve Önemi”, Türk Dünyası Araş-
tırmaları Dergisi, Sayı: 134, s. 59-74, Ekim 2001. 
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nı otorite “Bahriye Nezareti” çatısı altında olması idi. Kimin ne yapacağı 
veya ne yaptığı pek açık değildi. 

Mustafa Kemal Paşa, Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk yurtiçi gezi-
sini Hamidiye kruvazörü ile yapmıştı. Ankara’dan 11 Eylül 1924 günü 
Bursa’ya Kurtuluş Bayramı için gelen Cumhurbaşkanı, beraberinde eş-
leri Latife Hanım ve diğer devlet erkânı olduğu halde Mudanya’dan Ha-
midiye kruvazörüne binerek Karadeniz’e çıkmıştı. Cumhurbaşkanı 11-24 
Eylül 1924 tarihleri arasında yaptığı bu tarihi gezi sırasında doğudaki en 
uç liman Rize’ye kadar gitmiş, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun gibi 
Karadeniz’in 5 büyük liman kentini ziyaret etmişti.3 Samsun’a dönüşte 
Başbakan İsmet (İnönü) Paşa’ya çektiği şu telgraf, O’nun konuya olan 
hâkimiyetinin yanında bu gezinin, tesadüfî olmayıp denizlerimizi tanıma-
ya yönelik olduğunu ifade etmektedir: 

1. Bugün öğleyin Samsun’a çıkarak savaş gemisinden ayrıldık. Sam-
sun’dan hareket tarihim ayrıca bildirilecektir. Hamidiye ve Peyk-i Şev-
ket’in seyahatim esnasında gösterdikleri intizam (düzen) ve vazifeperver-
liği yüksek şahsınıza arz ve edayı teşekkürü bir vecibe addederim. Bahri-
ye ile temastan çok müstefit oldum (faydalandım). 

2. Bu iki gemi pek ziyade tamire muhtaçtırlar, İstanbul’a dönüşlerin-
de esaslı bir şekilde tamirleri ve noksanlarının ikmali için icap edenlere 
emir buyrulmasını rica ederim efendim. 

3. Bahriyemiz hakkında yeni düşüncelerimi dönüşümde belirteceğim, 
hâlihazırda mevcut deniz teşkilatı, malik olduğumuz denizcilik kurumla-
rı ve vasıtalar yeni baştan incelenmeğe ve düzenlenmeğe ihtiyaçları var-
dır. Gereksiz ve faydasız gemi / birimler vardır.4 

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Denizciliğimizle ilgili 
temel görüşlerinin başında eğitim gelmekteydi. Nitekim Hamidiye kruva-
zörünün defterine 20 Eylül 1924 günü yazdırdığı şu satırlar donanma-
mızın güçlenmesindeki temel esas olmuştur. 

“Hudutlarının mühim ve büyük aksamı deniz olan Türk Devletinin 

donanması da mühim ve büyük olmak gerekir. O zaman Türkiye 

Cumhuriyeti daha müsterih ve emin olacaktır. Mükemmel ve kadir bir 

Türk donanmasına malik olmak bir gayedir. Bunun ilk azimet nokta-

sı sefaini harbiye tedarikinden evvel onları muvaffakiyetle sevk ve 

idareye muktedir kumandanlara zabitlere, mütehassıslara malikiyet-

tir.” 

Bu geziden sonradır ki Kastamonu mebusu Deniz Albay Ali Rıza 
Bey’in Mart 1924’te verdiği önergesi değerlendirilmiş, Cumhuriyet Hükü-
                                                           
3 Raşit Metel, Atatürk ve Donanma, Deniz Basımevi, s. 52-72, İstanbul, 1946; Nuri Onat, 
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Sonbahar Gezileri, s. 7374, İstanbul, 1984. 
4 Saim Besbelli, “Atatürk ve Türk Denizciliği”, Atatürk Konferansları V. 1971-1972, TTK, s. 
313-314, Ankara, 1975, 
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metinde ilk olarak Bahriye Vekâleti kurulmuştur.5 29 Aralık 1924 - 21 
Ocak 1928 tarihleri arasında faaliyet gösteren Bahriye Vekâleti dönemin-
de; Yavuz zırhlısının onarımı ve yenileştirmesinin yanında, dış ülkelerde 
3 hücumbot, 4 denizaltı ve 4 muhribin inşaları, Gölcük’ün bir deniz üs-
sü haline getirilmesi sağlanırken, eğitim için Almanya’dan ekipler temin 
olunmuştu.6 Almanya’dan gelen subaylar Türk Donanması’nı kısa süre-
de eğitmiş ve 1926 yılından itibaren Ege ve Akdeniz’e çıkabilecek seviye-
ye getirmişlerdi. Bahriye vekâletinin kuruluşunun bir amacı da Lozan’da 
kararlaştırılan “Kabotaj Hakkımız” için alt yapı oluşturmaktı. Nitekim 
denizcilikle ilgili pek çok kurum ve kuruluşlarda radikal yapılanmalar 
bu dönemde -1925, 1926 yılları- olmuştu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 11 Nisan 1926 günü kabul etti-
ği 815 sayılı kanunla “Kabotaj Hakkımız”ın 1 Temmuz 1926 tarihinden 
itibaren kullanılmasını karara bağlamıştı. Bu arada eğitimleri pekiştiri-
len donanmamız -kanun uygulamaya geçilişinden 40 gün önce- 12-20 
Mayıs 1926 tarihlerinde Marmara ve Ege’de su üstü atışları, eğitim ve 
tatbikatlar yapmış, Ayvalık, İzmir ve Kuşadası Limanları ziyaret edilmiş-
ti.7 (Aynı tarihlerde üç ay süre ile Karadeniz vapurunun yüzer sergi ola-
rak Akdeniz ve Atlas Okyanusunda -Avrupa ve Afrika’ya ait- 16 yabancı 
limanı ziyareti ayrı bir örnektir.) Donanmamızın Cumhuriyet döneminde 
hatta İmroz Savaşı’ndan (20 Ocak 1918) beri Çanakkale’den ilk çıkışı bu 
tarihlerde olmuştu.8 

Cumhuriyet Donanması 1926 yılından itibaren her yıl Çanakkale’den 
Ege’ye ve Akdeniz’e çıkmış; eğitim, tatbikat ve liman ziyaretleri yaparak 
Antalya’ya kadar gitmişti. Bu gezilerde Kara Harp Akademisinde okuyan 
Kurmay namzedi subaylarda bulundurulmuş, onlara “Balkan Savaşının 
Deniz Harekâtını” hatırlatan durum muhakemeleri sorulmuştu. Donan-
mamızın gemicilik ve denizcilik yönünden kısa sürede gelişmesinde bu 
sırada donanmamızda görev yapan Alman eğitimcilerinin de rolü vardı. 

1930’lu yılların başında donanmamız Hollanda, İngiltere ve İtalya’da 
inşa ettirilen 3 hücumbot, 4 denizaltı ve 4 muhrip ile yenilenirken9 Ya-
vuz zırhlısı ile Hamidiye ve Mecidiye kruvazörlerinin onarım ve yenileşti-
rilmeleri yapılmıştı. Bu arada Gölcük Tersanesi bir taraftan kuruluşunu 
tamamlarken diğer taraftan gemi onarımlarına başlamıştı. Ayrıca donan-
manın alt kuruluşları bölgede konuşlanarak Gölcük, “Deniz Üssü” haline 
                                                           
5 Public Recort Office (PRO), FO 371 / 20222, E2841 / 44 (26 Mart 1924). 
6 M. Hergüner, Cumhuriyetimizin Başlangıç Yıllarındaki Denizciliğimize İlişkin Bir İnceleme, 
Deniz Ticaret Odası Yay., s. 25-26, İstanbul, 2003. 
7 Dz. K.’leri Lalahan Arşivi, Def. 632, s. 19-23, 374-378; Def. 649, s. 451-453. 
8 Balkan Savaşından (1913) sonra donanma Ege’ye çıkamamıştı. I. Dünya Savaşı (1914-1918) 
sırasında Karadeniz’de bulunan Osmanlı Donanması 20 Mart 1918’de bir kez Ege’ye çıkmışsa 
da İmroz (Gökçeada) önlerinde Midilli mayına çarpıp batmış, Yavuz Boğaz geçişi sırasında Na-
ra’da karaya oturmuştu. Bu tarihten itibaren 8 yıl sonra donanma Ege’ye çıkıyordu. 
9 Cem Gürdeniz, Cumhuriyet Donanması, Deniz Basımevi, (çeşitli sayfalar), İstanbul, 2000. 
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getiriliyordu.10 Cumhuriyet donanmamızın güçlenmeye başlaması ile bir-
likte ülkemizin uluslararası platformdaki değeri de artmaya başlamıştı. 
Ülkemizi ziyaret eden yabancı devlet adamlarına savaş gemileri refakat 
ediyordu. Donanmaya bağlı savaş gemileri, ilk refakat görevini Afganistan 
Kralı için yapmışlardı. Rusya’nın Odessa Limanından İstanbul’a gelip 19-
28 Mayıs 1928 tarihlerinde ziyarette bulunan Afgan Kralı Emanullah Han 
ve eşi Kraliçe Süreyya, Rusya’dan geliş ve gidişlerinde donanmamız tara-
fından refakatlenmişti.11 1929 yılından itibaren pek çok yabancı savaş ge-
misi İstanbul’u ziyaret etmişti. 12-17 Şubat 1929 tarihlerinde Alman do-
nanmasına mensup Emden kruvazörünün12 ardından 12-20 Ekim 1929 
tarihlerinde İngiliz Akdeniz donanması İstanbul’a ziyarette bulunmuştu.13 

İngiliz Oramiral Sir Frederic Field’in komutasında, 2 kruvazör, 3 
muhrip ve 1 korvet’in oluşturduğu filo ile yapılan bu ziyaret sadece İngil-
tere ile değil, Türk-Rus ilişkilerini de olumlu yönde etkilemişti. Nitekim 
ziyaretten iki ay sonra 17 Aralık 1929’da Rusya ile yapılan protokol ile 
17 Aralık 1925 tarihli dostluk antlaşması uzatılmıştı. Fransız okul gemi-
si Edguard Quinet’in 13-19 Kasım 1929 tarihlerinde İstanbul’u ziyareti14 
yine bu yılın bir başka askeri / siyasi olayı idi. Bu yıllar aynı zamanda 
İkinci Dünya Savaşı’nın hazırlıklarının yapıldığı yıllardı. Özellikle Musso-
lini İtalya’sı Yunanistan ve Türkiye ile teşkil edeceği pakt ile Ege -hatta 
Karadeniz- ve Doğu Akdeniz’de bir “Güvenlik Çemberi” oluşturmak isti-
yordu. 30 Mayıs 1928’de Türkiye-İtalya, 23 Eylül 1928’de Yunanistan-
İtalya ve 30 Ekim 1929’da Türkiye-İtalya arasında imzalanan antlaşma-
lar15 sözü edilen Güvenlik Çemberini oluşturmuştur. Bunun yanında 17 
Aralık 1929’daki Sovyet Rusya-Türkiye yakınlaşmasına ilişkin protoko-
lün imzası ile Karadeniz de bu çembere dâhil edilmişti. 

İtalya ile Oniki Adalar nedeni ile Ege ve Akdeniz’de komşuluk duru-
mu mevcuttu. Bu ülke ile ilişkiler iyi yönde idi. Bu cümleden olarak İtal-
yanlar adalardaki Türk varlığını kabul ettikleri gibi kıyılarımızla ticari ve 
sosyal ilişkilerine izin veriyorlardı. Nitekim 1932 tarihinde yapılan Türki-
ye-İtalya antlaşması ile Akdeniz’deki deniz sınırlarımız belirlenmişti. Ya-
pılan antlaşma ile Meis adası etrafındaki adacıklarla ilgili sınır tespiti ya-
pılırken Bodrum Körfezi karşısındaki Karaada Türkiye’ye bırakılıyordu.16 

Türkiye Cumhuriyeti’nin deniz gücünün kuvvetlenmesi, Yunanis-
tan’ın yakınlaşmasını sağlamıştı. Başbakan Venizelos ekonomik neden-
                                                           
10 Gölcük Tersane Komutanlığı, Gölcük Tersanesi Tarihçesi, (basılmamıştır), Gölcük Tersane 
K.’lığı Arşivi. 
11 Ayın Tarihi, C. 16, s. 51, Haz. 1928, s. 3368-3387; Cumhuriyet, 20-29 Mayıs 1928. 
12 Ayın Tarihi, C. 19, Mart 1929, Sayı: 60, s. 4492; Cumhuriyet, Ocak 1929. 
13 Ayın Tarihi, C. 20, Sayı: 67, Ekim 1929, s. 4974; Cumhuriyet, 13-21 Ekim 1929. 
14 Cumhuriyet, 14-20 Kasım 1929 (Eduard Quinet 22-23 Ocak 1930 günü Cezayir önlerinde battı.) 
15 Mehmet Gönlübol, Olaylarla Türk Dış Politikası, Elif Matbaası, s. 81, Ankara, 1989. 
16 İ. Sosyal, a.g.e., s. 333-343. 
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lerden dolayı, donanmalarını güçlendirmeyi istemiyordu. Ama bu görü-
nüşte böyleydi. Anadolu yarımadasına, gerek mesafe ve gerekse sosyo-
kültürel yönden yakın olan Ege adalarının korunması için donanmanın 
güçlü olması yetmiyordu. Adalar tarih boyunca Anadolu’ya tabi olmuş-
lardı. Milli Birliğini tamamlayan ve giderek güçlenen Türkiye, Yunanis-
tan için büyüyen bir tehditti. Tek çözüm Türkiye ile iyi geçinmekti. Nite-
kim Venizelos’ta bu yolu denedi ve Türkiye ile dost oldu. Venizelos’un 
Elly kruvazörü ile İstanbul’a gelip 26 Ekim-3 Kasım 1929 tarihlerinde 
gerçekleştirdiği ziyaret Türk-Yunan dostluğuna çok şey kazandırmıştır.17 

Öte yandan, uluslararası alanda meydana gelen gelişmeler paralelin-
de, Türk-İngiliz ve Türk-Rus ilişkilerinin olumlu yönde ilerlemesi, Türki-
ye’nin Milletler Cemiyeti’ne (MC) üye olabileceğine dair işaretler vermeye 
başlamıştı. Nitekim MC 6 Temmuz 1932’deki oturumunda İspanya’nın 
önerisi ve Yunanistan’ın desteği ile Türkiye’nin MC’ye daveti oy birliği ile 
kabul edilmişti. Türkiye MC’de olumlu faaliyetler göstermekle Cemiyet’in 
güvenini kazanmış, 1935-37 döneminde Güvenlik Konseyi üyesi seçil-
mişti. Dışişleri Bakanı Dr. T. Rüştü Aras, 1937 yılında konseye baş-
kanlık etmişti. MC’ne girişinden iki yıl sonra Türkiye, Yugoslavya, Yu-
nanistan ve Romanya 9 Şubat 1934’te Atina’da Balkan Paktı Antlaşma-
sını imzalayarak bölgede bir güç oluşturuyorlardı. Ve Türk Genelkur-
mayı bu ülkelerin ordularını eğitme, hatta kumanda etme yetkisi taşı-
yordu. 

Balkan Paktı’nın imzasından önce Bulgaristan’ın Pakt’a girmese bile 
hiç olmazsa Türkiye ile “Saldırmazlık Paktı” imzalaması isteniyordu. An-
cak Sofya 1929 tarihli Türk-Bulgar Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşmasını 5 
yıl daha uzatmıyordu. Bunun üzerine 19 Eylül 1933 tarihinden beri Sof-
ya’da bulunan Başvekil İ. İnönü ve Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras’ı al-
maya Yavuz kruvazörü ile iki muhrip gönderilmişti. 23 Eylül günü Varna 
limanına demirleyen Yavuz ve iki muhrip şehri top ateşi ile selamlamıştı. 
Bu selama elbette ki maksatlı idi ve etkisini gösterdi. Ertesi günü Bulgar 
Hükümeti antlaşmayı 5 yıl daha uzatacaktır.18   

Türk Denizciliğini geliştiren bir başka olayda, Türkiye-Almanya ara-
sındaki denizaltı yapımı ve eğitimleri ile ilgili işbirliği olmuştur. Araların-
da II. Dünya Savaşının unutulmaz kişilerinden olan Büyükamiral Karl 
Doenıtz’in de bulunduğu Alman Deniz Subayları, Türk donanmasında 
eğitim yaptılar. Bu eğitim askeri denizciliğimize -her yönüyle- büyük fay-
dalar sağladı. Bu ilişkilerin paralelinde 1936 yılında Almanya’dan Gür 
denizaltısı ile Erkin anayatak gemisi alındı.19 Bu arada İzmir’de konuşlu 
                                                           
17 Cumhuriyet, 27 Ekim-4 Kasım 1930; Antlaşma metinleri için bkz. Düstur, III. Tertip, 12. 
Cilt, s. 73. 
18 Cumhuriyet, 21-26 Eylül 1933. 
19 Dz. K.leri Lalahan Arşivi, Defter 649, s. 451-453; Raşit Metel, Denizaltıcılığı Tarihi, Dz. 
Bas., s. 53-62, İstanbul, 1960. 
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deniz / hava filosu 1935’te İngiltere’den alınan 12 uçakla güçlendirilmişti.20 
Sonuç olarak 1936 yılına gelindiğinde Türk donanması yüzer, dalar, uçar 
unsurları ve bunları kullanan eğitimli personel ile güçlenmiş bulunuyordu. 

Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti, Ulusal ve Uluslararası platform-
lardaki istikrarlı tutumu ile bölgede güvenlik unsuru olmuştu. Bunun fay-
dasını kısa zamanda gördü. Lozan Antlaşmasının Boğazlarla ilgili bölümü 
ülkemizin hükümranlığını sınırlıyordu. Türkiye ilk kez 1933 yılında Lond-
ra’da yapılan silahsızlanma konferansında bu hususu dile getirdi. Lozan 
Boğazlar Sözleşmesi’nin (LBS) bölgenin askersizleştirilmesi, deniz trafiği-
nin ayrı bir komisyon tarafından yönetilmesi gibi maddeleri ülkenin hü-
kümranlık kavramı ile bağdaşlaşmıyordu.21 Almanya, İtalya ve Japonya 
gibi ülkeler bir taraftan silahlanırken, diğer taraftan da saldırgan bir poli-
tika izliyorlardı. Türkiye Nisan 1935’te MC konseyinde, Mayıs 1935’te Bal-
kan Paktı konseyinde ve Eylül 1935’te MC Genel Kurulunda konuyla ilgili 
talebini tekrarladı. Nihayet LBS’ne taraf ülkeler 10 Nisan 1936’da İsviçre’-
nin Montreux kentinde toplandılar. 20 Temmuz 1936 günü imzalanan 
Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye Cumhuriyeti Boğazlar 
Komisyonunun görevlerini deruhte ederken bölgeyi askerleştirebiliyordu.22 

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Boğazlar bölgesinde kurtarmacılık, 
can kurtarma ve römorkörcülük gibi işlevleri yabancı kuruluşlardan sa-
tın almış ve milli kuruluşlarını faaliyete geçirmişti. Anılan sözleşme ile 
birlikte ülkemizin Boğazlar bölgesindeki hükümranlığı güçleniyordu. Bu 
yılın diğer bir önemli olayı da İngiltere Kralı VIII. Edward’ın 4-6 Eylül 
1936 tarihlerinde Çanakkale (Gelibolu) ve İstanbul’u ziyaret etmesi idi.23 

Yaklaşmakta olan II. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye, savaşın hazır-
layıcısı iki ülke -Almanya ve İtalya- ile yakın ilişkiler içinde idi. Almanya 
ile güçlü ticari bağlarının yanında bazı askeri konularda işbirlikleri (do-
nanmada denizaltıcılık, kara ordumuzda tankçılık...) yapılmakta idi.24 
Montrö Sözleşmesi’nin İstanbul’a askeri tersane kurulması yönünde im-
                                                           
20 Dz. Kuvvetleri Lalahan Arşivi, Dz / Hv. Uçakları Dosyası (1936); Dz. Kuvvetleri K.’lığı, Do-
nanma Komutanlığı Tarihçesi, III-42, Ankara, 1995. 
21 Cemil Bilsel, Türk Boğazları, İstanbul, 1948; F. Cemal Erkin, Türk Sovyet İlişkileri ve Bo-
ğazlar Meselesi, s. 63-66, Ankara, 1968; Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Politikasında 50. Yıl 
Montreux ve Savaş Öncesi Yıllar, s. 21-150, Ankara, 1973. 
22 Remziye Okkar, “Boğazlar Meselesi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 162, s. 19-
27, Haziran 2006; Mehmet Gönlübol, Olaylarla Türk Dış Politikası, I.C. A.Ü. Yay. s. 125-127, 
1982; F. Cemal Erkin, Dış İşlerinde 34. Yıl, I.C. s. 60-67, Ankara, 1987. 14 Kasım 1935-25 
Mart 1936 tarihlerinde Londra’da toplanan Deniz Konferansında kara suları, boğazlar ve di-
ğer su yolları ile ilgili hukuki statüler saptanmaktadır. Türkiye bu konferansa katılmış ve 
alınan kararlardan yararlanmasını bilmiştir. 
23 Hikmet Özdemir, “Atatürk ve İngiltere”, The British Council, Ankara, 2002. 
24 Yavuz Özgüldür, Türk Alman İlişkileri, Genkur Basımevi, Ankara, 1993. Alman Denizaltı-
cıların Türk donanmasındaki eğitimleri yukarıda anlatılmıştır. Atatürk’ün isimlerini koydu-
ğu Atılay, Saldıray, Yıldıray ve Batıray denizaltıları bu işbirliği çerçevesinde Türkiye ve Al-
manya’da inşa olunmuşlardır. Raşit Metel, Atatürk ve Donanma, Dz. Basımevi, s. 149, İstan-
bul, 1960. 
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kan tanıması ile birlikte Türk-Alman işbirliği ile Ay sınıfı denizaltılar Ha-
liç’te inşa olunmuştu. Öte yandan daha önce anlattığımız gibi 1928 Tür-
kiye-İtalya Tarafsızlık Uzlaştırma ve Yargısal Çözüm antlaşmasının ar-
dından 1932’de Meis adası ile Anadolu kıyısı arasındaki deniz sınırına 
ilişkin anlaşma imzalanmıştı. Bu antlaşmadan hemen sonra İtalya, Tür-
kiye ve Yunanistan ile ikili antlaşmalar yapılarak Ege ve Doğu Akdeniz’i 
kapsayan bir pakt oluşturulmuştu. Öte yandan Balkan Paktı ve Rusya 
ile Dostluk Antlaşması nedeni ile Ege ve Karadeniz’de bir güven çemberi 
kurulmuştu. İtalya’nın da katılımıyla bu Pakt Doğu Akdeniz’e kadar 
uzuyordu. Kısacası Türkiye, Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e uzanan bir 
coğrafyada -kendi gayretleri ile- kurulan paktlarla bir istikrar unsuru ol-
muştu. İngiltere bu paktları kontrol altında tutmak istiyordu. 

İngiltere Kralının Orta Akdeniz ve Ege’deki gezisi bu politik atmosfer 
içinde cereyan etti. 14 Ağustos 1936 günü 2 destroyer (muhrip) refaka-
tinde Nahlin yatı ile Adriyatik denizinde başlayan gezide Kral VIII. Ed-
ward, 21 Ağustos günü Korfu adasında Yunan Kralı II. Georgios ile gö-
rüştü. Gazetelerin haberlerine göre görüşmelerde Akdeniz Paktı konu 
edilmişti.25 Kral daha sonra Çanakkale ve İstanbul’u ziyaret etti. İngiltere 
Kralı’na refakat eden muhripler henüz yürürlüğe giren Montrö Sözleşme-
si’ne göre Türk Boğazları’ndan geçen ilk yabancı savaş gemileri idi. Söz-
leşme görüşmelerinde büyük yardımları olan İngiltere, Türkiye’ye böyle-
sine bir politik incelik yapmak istemişti.26 

4 Eylül sabahı Türk muhriplerinin refakatinde Boğaza giren İngiltere Kralı, 
Gelibolu yarımadasında savaş alanlarını dolaşmış ve mezarlıkları ziyaret et-
mişti. Nahlin yatı, 5 Eylül 1936 Cumartesi günü 11:00’de İstanbul’a gelmiş, 
Kral Dolmabahçe’den karaya çıkmıştı. Rıhtımda Atatürk tarafından karşıla-
nan İngiliz Kralı yine O’nun refakatinde İngiltere Konsolosluğu’na gitmişti. 

Kral daha sonra Atatürk’ü Dolmabahçe’de ziyaret etmişti. Atatürk bu 
ziyarete Nahlin yatına gitmekle karşılık vermişti.27 Kral’ın İstanbul ziya-
retinde resmi protokol -elden geldiğince- az uygulanmıştı. Nitekim İngiliz 
Kralı ve beraberindekiler akşam yemeğini Park Otel’de yemiş, ertesi gü-
nü Nahlin yatı ile Marmara’da 2,5 saat gezdikten sonra Büyükada Yö-
rükali Plajında denize girilmişti.28 Aynı gün (6 Eylül) saat 14:00’de Ata-
türk Ertuğrul yatı ile Moda Koyu’na gelirken İngiltere Kralı da Nahlin ya-
tı ile Ertuğrul’un yanına demirliyordu. Daha sonra Kral VIII. Edward ve 
beraberindekiler Ertuğrul yatına geçerek Atatürk ile birlikte “Moda Deniz 
Yarışlarını” izlemişlerdi. Yarışlardan sonra Kral ve Atatürk, Ertuğrul yatı 
ile Florya’ya gelmişler, Atatürk, konuklarına deniz köşkünde bir kokteyl 
                                                           
25 Cumhuriyet, 27-28-29 Ağustos 1936. 
26 Hikmet Özdemir, a.g.e., s. 23. 
27 Hikmet Özdemir, a.g.e., s. 143-145. 
28 Cumhuriyet, 7 Eylül 1936; Akşam, 7 Eylül 1936. 
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parti vermişti. Kokteylde Başvekil İ. İnönü, Dışişleri Vekili Dr. Rüştü 
Aras, Londra Büyükelçisi Fethi Okyar gibi üst düzey protokolü de bulun-
muştu. Kral aynı gün saat 23.25’te Sirkeci’den Atatürk ve diğer devlet 
erkânı tarafından, kendisine tahsis edilen özel trenle Viyana’ya uğurlan-
mıştı.29 Donanmamızın Malta (İngiltere) ve Atina (Yunanistan) ziyaretleri 
bu atmosfer içinde yapılmıştı. 

Donanma’nın Siyasi Güç Olarak Kullanımı 

Türk-İngiliz dostluğunun temel sebebi, Almanya ile birlikte süratle si-
lahlanarak bir tehdit oluşturan İtalya’nın saldırgan tutumu ve Habeşis-
tan’a saldırmakla bunu ortaya koyması idi. Akdeniz’de ortaya çıkan bu 
gerginlik İngiltere’yi diğer Akdeniz ülkeleri -Fransa, Yugoslavya, Yuna-
nistan ve Türkiye- ile ittifak yapmaya itmişti. 22 Ocak 1936’da tamamla-
nan bu ittifakla ülkeler deniz kuvvetleri ile birbirlerinin yardımına koşa-
caklardı. Her ne kadar İngiltere 27 Temmuz 1936’da bu ittifaka son ver-
mişse de donanmamızın Malta ziyaretine bu açıdan bakmak, daha ger-
çekçi bir yaklaşımdır. Çünkü bir yıl sonra 14 Eylül 1937’de imzalanan 
ve Akdeniz’de korsan denizaltıların önlenmesini içeren Nyon Antlaşması 
aynı içeriktedir.30 Konu ile ilgili bir başka olayda İngiltere’nin Mısır Kral-
lığı ile 26 Ağustos 1936’da imzaladığı 20 yıllık İttifak Antlaşması’dır. İn-
giltere bu antlaşma ile Mısır’ın bağımsızlığını tanıyordu. Akdeniz artık 
İngiltere için bir dostluk alanı olacaktı. 

Cumhuriyet donanmasının Malta ve Yunanistan ziyaretlerine ait ilk 
resmi yazışmalar ve hazırlıklar 1936 yılı Ağustos ayında başladı. 24 
Ağustos 1936 günü başlayacak olan Dil Kurultayı hazırlıkları için 16 
Ağustos’tan beri Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan Cumhurbaşkanı Mus-
tafa Kemal Atatürk, 24 Ağustos günü Dışişleri Vekili Dr. Tevfik Rüştü 
Aras’ı kabul etmişti. Ertesi günü T. Rüştü Aras, Dolmabahçe’den Genel-
kurmay Başkanına şu telgrafı çekiyordu.31 

“İngiltere Hükümeti, Donanmamızın Malta’ya muntazır olan iadeyi zi-

yareti evvelce vaad etmiş olduğumuz vechile, bu sene sonbaharda ol-

masını istedi. Ve çok memnun olacaklarını belirtti. Donanmamızın, Ak-

deniz’deki bu seyahati uluslararası anlamda fayda sağlayacaktır. Ay-

rıca Yunan Hükümeti de kendi limanlarına böyle bir ziyaret beklemek-

tedir. Müsaadelerinizi ve bu konudaki ödenek talebinin bildirilmesini” 

Genelkurmay Başkanlığı, verdiği cevapta bu teklifin uygun karşılan-
dığını, ziyaretler için gerekli ödeneğin 170 bin lira olduğunu bildiriyor-
du.32 Ayrıca Milli Müdafaa Vekâleti donanmaya verdiği emirde; 
                                                           
29 Adı Geçen Gazeteler; F. Çoker, a.g.e., s. 133; R. Metel, a.g.e., s. 146. 
30 İ. Soysal, a.g.e., s. 478-479. 
31 Dz. K.’leri Lalahan Arşivi, “Malta Ziyareti Dosyası”, (19 Ağustos 1936 gün ve 6044 sayılı telgraf.) 
32 Adı Geçen Dosya (Genelkurmay Başkanlığı VI. Şubenin 20 Ağustos 1936 gün ve 24536 sayılı yazısı.) 
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“Donanmanın ecnebi (yabancı) sularını ziyaret etmesi mutasavverdir 
(planlanmaktadır). Onarım ve hazırlıkların 28 Eylül 1936’ya kadar tamam-
lanmasını” istemişti.33 Genelkurmay Başkanlığı yapılacak liman ziyaretle-
rini, Kuzey Ege’de bir deniz tatbikatı ile birleştirmeyi planlamıştı. Bu bağ-
lamda olarak İhtiyat Filo kuruluşunda bulunan Hamidiye, Mecidiye kru-
vazörleri ile Berk ve Peyk muhripleri ile II. İnönü denizaltısı İzmir’de ko-
nuşlandırılmıştı.34 Malta ve Yunanistan ziyaretleri için; Yavuz zırhlısı, Za-
fer, Tınaztepe, Adatepe ve Kocatepe muhripleri, Gür, Sakarya, Dumlupı-
nar ve I. İnönü denizaltıları ile Erkin ana yatak gemisi gönderilecekti. Sa-
vaş gemilerinin hepsi yeni, -en yaşlısı 1926 yapımı I. İnönü denizaltısı- idi. 

Gazetelerde donanmanın Malta ve Yunanistan ziyareti ile ilgili ilk haber 
11 Eylül günü çıkmıştı. Haberde, “Donanmamız Kasım ayının ikinci on beş 
günü içinde Malta ve Yunanistan’ı ziyaret edecek, bu suretle İngiliz ve Yu-
nan Donanmalarının memleketimize yapmış oldukları ziyaretler iade oluna-
cak” deniliyordu.35 İngiltere’nin Malta’da konuşlu Akdeniz Donanması Ko-
mutanı Oramiral Sir Dudley Pound Türk Donanma Komutanı Tümamiral 
Şükrü Okan’a 11 Ekim 1936 günü Malta’dan çektiği telgrafta “Türk Do-
nanmasının yapacağı Malta ziyaretinin kendisini pek memnun edeceğini” 
bildirirken, ziyaretin mümkün olduğunca çok gemiyle yapılmasını istiyor-
du.36 Ertesi gün Malta ziyaretini koordine etmek üzere Amiral D. Po-
und’un temsilcisi Yzb. Scoth, Bryony adlı korvet ile İstanbul’a gelmişti.37 

Türk Donanmasının hazırlıklarının yoğun biçimde sürdürüldüğü bu 
günlerde dünya kamuoyunu II. Dünya Savaşına hazırlayan politik demeç-
lerde veriliyordu. İtalya Başvekili B. Mussolini, “Akdeniz, İngiltere için sa-
dece bir yoldur, ancak ‘Roma Denizi’ olan bu havza, İtalya için hayattır”38 

diyerek bölgeye ait amacını ve değerlendirmesini yapmıştı. Bu tehlikeli gö-
rüşe karşılık İngiltere Dışişleri Bakanı A. Eden, Avam kamarasında şu ce-
vabî konuşmayı yaparak Hükümeti’nin Akdeniz’e bakış açısını ortaya ko-
yuyordu.39 İngiltere’nin bakış açısı elbette ki Türkiye’yi rahatlatmakta idi: 

“Büyük Britanya için Akdeniz bir kısa yol değil, esaslı anayol’dur. 

Biz B. Mussolini’nin; “Akdeniz İtalya için hayat demek olduğu” hak-
                                                           
33 Adı Geçen Dosya (Milli Müdafaa Vekaleti’nin 21 Ağustos 1936 gün ve 42113 sayılı yazısı). 
34 Bu tarihlerde İtalya ve Almanya savaşçı bir tavır içindedirler. Türk Donanmasının Malta 
gibi uzak sulara gidişi sırasında diğer savaş gemileri (Deniz / Hava filosu zaten İzmir’dedir.) 
İzmir’e konuşlandırılmakla bölgede kuvvet çoğunluğu teşkil olunmuştur. Gezi sonuna kadar 
gemiler İzmir’de bulunacaktır. (M.H). 
35 Cumhuriyet, 11 Eylül 1936; Akşam, 11 Eylül 1936. 
36 Malta Ziyareti Dosyası. 
37 Brony Korveti Mütareke döneminde İstanbul’da bulunmuştu. Yunanlıların İzmir’i işgalle-
rinden sonra (15 Mayıs 1919) bölgede yaptıkları mezalimi incelemek üzere Amerikan Fevka-
lade Komiseri Amiral Bristol’un de bulunduğu heyeti İzmir’e götürmüştü. Aynı gemi İngiliz 
Donanmasının 12-20 Ekim 1929 tarihlerinde İstanbul’a yaptığı ziyarette de yer almıştı (M.H). 
38 Akşam, 2 Kasım 1936. 
39 The Times, London, 4 November 1936; Ayın Tarihi, s. 212, Aralık, 1936. 
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kındaki sözlerinin doğru olmadığını iddia etmiyoruz. Ancak bu sular-

da seyrisefain serbestliği, Büyük Britanya İmparatorluğu için kelime-

nin en geniş manasıyla hayati menfaate haiz bulunmaktadır.” 

Donanma Malta seyrine iki ayrı grup halinde başladı. 4 denizaltı ve 
Erkin gemisinin bulunduğu birinci grup, 16 Kasım günü saat: 10:30’da 
Haydarpaşa’dan hareket etti. Donanmamızın gidişini İstanbul halkı da 
uğurlamıştı. Bunun için bir devlet kuruluşu olan, Adalar Kadıköy Ana-
dolu Yalova (Akay) Şirketine40 ait Kadıköy vapuru ile Şirketi Hayriye’ye 
ait 71 numaralı (Halas) vapuru41, savaş gemilerimizi uğurlayacak halk 
için tahsis olunmuştu. Ayrıca bazı motorlarda uğurlamaya gelmişler ve 
gemilerimiz Yenikapı önlerine kadar uğurlanmıştı.42 İkinci grup yani dört 
muhrip ve Yavuz zırhlısının bulunduğu gemiler 17 Kasım 1936 günü yi-
ne saat: 10.30’da hareket etmiş, kendileri aynı şekilde uğurlanmışlardı. 
Bu uğurlamaya -her iki gün de- Hava Kuvvetlerine ait uçaklarda katıl-
mışlardı.43 Çanakkale çıkışında -Bozcaada civarında- denizaltıların bu-
lunduğu grupla birleşen Yavuz zırhlısı ve muhripler bir müddet birlikte 
seyir yaptıktan sonra Sakız Adası güneyinde -Dora Kanalı civarında- 
Malta Telsiz İstasyonu dinlenmeye başlamakla artık Malta’ya yakın su-
larda seyredilmeye başlanmış olunuyordu.44 

Cumhuriyet Donanması 20 Kasım 1936 günü saat 04:00’de Malta 
Adasının karasularına ulaştı. Ancak varış saatleri 08:00 olduğundan 4 
saat açıkta travers seyri45 yaptıktan sonra saat 08:00’de Valetta Limanı-
nın mendirek fenerinin 2 mil mesafesinde bulunuldu. İngiltere’nin Akde-
niz Donanmasına mensup 5 muhrip gemilerimizi liman girişi için reh-
berlerken, bu sırada Malta’dan havalanan uçaklar bu karşılamaya işti-
rak ediyorlardı. 

Cumhuriyet donanması Malta’yı ziyaret ettiği 20-25 Kasım 1936 ta-
rihlerinde gemilerimiz Malta halkı ve İngiliz subayları tarafından ziyaret 
                                                           
40 29 Mayıs 1933 tarihinde kabul edilen 2239 sayılı kanunla İstanbul ve civarı iç hatları 
Anadolu, Kadıköy, Adalar, Yalova (Akay) İdaresi veya Şirketi kurulmuştu. Şimdiki Şehir Hat-
ları İşletmesinin görevleri bu işletme tarafından yapılıyordu. 
41 Halas (Can Kurtaran demektir) Vapuru 1913’te İngiltere’de inşa ettirilmiş, ancak savaş 
nedeni ile ülke tarafından el konulmuştu. I. Dünya Savaşında Water Withc (su perisi) adıyla 
hizmet gören gemi Mütarekede, İşgal Orduları K. General Harington’a gönderilmiş, Lozan’-
dan sonra yine Şirketi Hayriye’ye teslim edilmiştir. Vapurun yaşadığı tarihe yakışan biçimde 
Halas adı verilmiştir (Gemilere genelde yer veya şahıs adı verilir). Türkiye Denizcilik İşletme-
leri Arşivi Halas Vapuru Dosyası. 
42 Cumhuriyet, 20 Kasım 1936; Akşam, 20 Kasım 1936. 
43 Dz. K.’leri Lalahan Arşivi, C. II, Dos. III, s. 453; A. Benlioğlu, a.g.e., s. 30; A. Büyüktuğ-
rul, a.g.e., s. 76. 
44 Cumhuriyet, 17 Kasım 1936; Akşam, 17 Kasım 1936; A. Büyüktuğrul, Cumhuriyet Do-
nanması, Dz. Bas. s. 75-76, İstanbul, 1967 (Anılan Subay geziye katılmıştır.) 
45 Gemilerin varış zamanı daha önceden belirtildiği için varış limanı ona göre hazırlık yapar. 
Erken gelen gemi belli bir hat / rota üzerinde gidiş-geliş yaparak (travers seyri) vakit doldu-
rur (MH). 
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edilmiş, personel ise özel biçimde ağırlanmıştı. İngiliz subayları, subayla-
rımızı evlerinde ağırlamak için İngiltere’den eşlerini getirmişlerdi.46 

Fransa’da yayınlanan Lere Nouvelle adlı gazetenin konu ile ilgili yazısı 
Malta ziyaretini en güzel biçimde yorumluyordu. 

“Türk Donanması Navarinden (20 Ekim 1827) beri ilk defa dış ziyaret 

yapmaktadır. Trablus (1911) ve Balkan (1912-1913) savaşlarında 

başarısız olan Türk Donanması her ne kadar Rauf Bey’in “Akın Ha-

rekâtı” ile moral buldu ise de I. Dünya Savaşı (1914-1918) sırasında 

-Çanakkale Savaşları dışında- önemli bir başarı ve varlık ortaya ko-

yamamıştı. (Çanakkale Savaşları kıyı topçu bataryaları ve Nusret’in 

döktüğü mayınlarla yapılmıştır. Donanmamız bu sırada Karadeniz 

de Ruslarla mücadele ediyordu.) Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye’si, 

Milletler Cemiyeti’ne üye oluşunun ardından, Balkan Paktında faal 

rol almış ve Montreux sözleşmesi ile Boğazlarda -tamamıyla ve hü-

kümran biçimde- konuşlanmıştır. Bu suretle Türkiye, bölgesinde 

önemli askeri ve politik güç haline gelmiştir. Sonuç olarak Türk Do-

nanmasının Malta’yı ziyareti Akdeniz’de İtalyan ve İngiliz siyaseti ile 

alakadardır. Bu iki devletin (Türkiye ve İngiltere) siyaseti, Oniki ada’-

da hava üslerine sahip olan İtalya’nın, -Almanya ile İttifak içinde ol-

duğu halde- İngiltere’ye Akdeniz müttefiki gibi görünmesine karşı en 

güzel cevaptır”.47 

Cumhuriyet Donanması 26 Kasım günü Malta’dan ayrılmış, 28 Kasım 
sabahı Yunanistan’a intikal etmiş ve Atina’ya bağlı Faler deniz üssüne 
demirlemişti.48 28 Kasım-2 Aralık 1936 tarihlerinde yapılan ziyaretin çok 
anlamlı yönleri vardı. Öncelikle Yunanistan tarihinin son 500 yılı Türk-
lerle birlikte oluşmuştu. Her iki ülkenin -hele 1930’larda- sosyo-kültürel 
yapılarında büyük bir benzerlik vardı. Öte yandan Lozan’da 30 Ocak 
1923’te imzalanan Mübadele Antlaşması gereğince bir milyon’dan fazla 
Rum Anadolu’dan buraya gelmişti. Nitekim donanmamız personeli kara-
ya çıktığından mübadiller geldikleri şehrin askerlerini ağırlamak için bü-
yük gayret harcamışlardı. Hiç kimse Türkçeden başka lisan konuşmaya 
gerek görmemişti. Ancak Türk Donanması Yunanistan’a Balkan Paktı’-
nın ve Doğu Akdeniz Paktı’nın bir müttefiki, önemli bir gücü olarak gidi-
yordu. Her iki Pakt’ta Türkiye “Lider” konumunda idi. Üstelik Türk do-
nanması bir kısmı İzmir’de diğer kısmı Yunanistan’da olduğundan “Ku-
zey Ege’de Kuvvet Gösterisinde” idi.49 
                                                           
46 Abdurrahman Benlioğlu’nun Harp Tarihi Encümenine (ATASE) vermiş olduğu 07-11-1944 
tarihli yazı, s. 29 (Anılan Subay geziye I. İnönü denizaltısı komutanı olarak katılmıştır.) 
47 Cumhuriyet, 21 Kasım 1936 (Gazeteden nakil). 
48 Apoyeumatini (öğleden sonra demek) 28 Kasım 1936; Cumhuriyet, 29 Kasım 1936; Bu ga-
zete için İstanbul Rum Patrikhanesi Arşivi’nden yararlanılmıştır. 
49 Bu tarihlerde İtalya ve Almanya savaşçı bir tavır içindedirler. Türk Donanmasının Malta 
gibi uzak sulara gidişi sırasında diğer savaş gemileri (Deniz / Hava filosu zaten İzmir’dedir.) 
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Donanmamızın Yunan karasularından itibaren karşılanışı ve 5 gün süren 
ziyaret süresince ağırlanışı çok görkemli olmuştu. Bankalar ilave şubeler aç-
mış, otobüs taşımaları ücretsiz yapılmıştı. Atina her gece ışıklandırılmıştı. 

Yunanistan ziyareti sırasında şüphesiz en önemli olay, Yunan Kralı’-
nın 1 Aralık 1936 günü Yavuz zırhlısını ziyaret etmesidir. Kral II. Georgi-
os beraberinde Veliaht Prens Pol, Bahriye Müsteşarı ve Donanma Komu-
tanı olduğu halde saat 11:00’de sahilden Yavuz’a hareket etmişti. Kıyıyı 
dolduran halk kralını alkışlayıp kendisine tezahürat yaparken, Yavuz ve 
Averof zırhlıları 21’er pare top atışı ile selamlama yapıyorlardı. 

Kralın bulunduğu tekne Yavuz’a yaklaştığında -ki top atışları tamam-
lanmıştı- limanda bulunan tüm savaş gemileri personellerini Çimariva 
mevkiine almışlar -Yavuz’a bağlı olarak- Yunan Kralını selamlıyorlardı.50 

Kral iskeleden çıkarken silistre ile selamlanmış, hemen akabinde Yunan 
Milli Marşı, daha sonra da Türk Milli Marşı çalınmıştı. Milli Marş çalınma-
ya başlandığında, Yavuz ve diğer savaş gemileri (yani limandaki tüm gemi-
ler) alay sancaklarını direklerine toka ederek töreni anonimleştirmişlerdi.51 

Yunan Kralı subay salonunda -ki salonda Cumhuriyet Köşesi kurul-
muştu- Türkiye Cumhuriyeti İnkılâpları ve Deniz Kuvveti hakkında veri-
len brifingi dinlemişti. Daha sonra gemiyi dolaşmış, bu arada Yavuz’un 
güvertesinde milli oyunlarımızı seyretmişti. Yunan kralı 12:30’da Yavuz 
zırhlısından ayrılırken yine Çimariva ve top atışları ile selamlanıyordu. 

Yunanistan ziyaretiyle ilgili en güzel yorum Yunan Başkanı Metaxas 
tarafından yapılmıştı. Donanma Komutanlığı’nın Atina’da Grand Britain 
Otelinde verdiği yemekte konuşan General Metaxas;52 Türkiye ile 1916’-
dan beri düşündüğü dostluk emellerinin 20 sene sonra gerçekleştiğini 
belirttikten sonra konuşmasını şöyle sürdürmüştü: 

“Türk Filosu ilk defa olarak Yunan sularını ziyaret etmektedir. Bu 

mesut hadiseden dolayı iki memleket tarihinde bir merhale teşkil et-

mesi itibari ile kat kat seviniyoruz. Bu ziyaret, bu milletlerin kati uz-

laşmaları ve Avrupa’nın bu kısmında barışın muhafazasına ve bu su-
                                                                                                                                        
İzmir’e konuşlandırılmakla bölgede kuvvet çoğunluğu teşkil olunmuştur. Gezi sonuna kadar 
gemiler İzmir’de bulunacaktır. (M.H). 
50 Dz. K.’leri Lalahan Arşivi, C. II, Dos III, S. 44, s. 452; Apoyeumatini, 2 Aralık 1936; Cum-
huriyet, 3 Aralık 1936; Akşam, 3 Aralık 1936. 
51 Silistre; Daha önce koyun kemiği kullanılırmış. Halen demirden olup özel bir çalış usulü 
vardır. Gemiye giriş çıkışlarda üst rütbeli erkâna top selamı gibi her rütbe için ayrı çalınır. 
Alay Sancakları; Her harf için ayrı bir sancak vardır, bir kelimeyi ifade eder; geminin başın-
da -kıçına direğe A şeklinde tamamı asılır. Halen bayram günleri askeri ve ticari gemilerimiz 
tarafından bu usul devam etmektedir. (Topla selam kalkmıştır). 
52 İoannis Metaxas (1871-1941): 1897 yılındaki Türk-Yunan Savaşına katıldı. Balkan (1912 -
1913) ve I. Dünya (1914-1918) savaşlarında yararlı hizmetler gördü. Ancak I. Dünya Savaşın-
da Yunanistan’ın tarafsız olmasını istiyordu. Kral taraftarı idi. Halkoyu ile 11 Kasım 1935’te 
tekrar tahtına dönen II. Georgios tarafından 13 Nisan 1936’da Başbakanlığa atanan General 
Metaxas 4 Nisan’da parlamentoyu fes etmişti. I. Dünya Savaşı’nda Yunanistan’ın İtalyanlar ta-
rafından işgali sırasında ülkeyi başarıyla savundu. Vefat ettiği 29 Ocak 1941 tarihine kadar 
Başbakanlıkta kaldı. (Meydan Larousse, C. 25, s. 405; Ana Britannica, C. 22, s. 325.) 
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retle kendi imkânlarımız dairesinde umumi barışın teşkilatlandırılma-

sına ait gayretlerimizin bir karşılığı / işaretidir. Balkanlarda, Ege ve 

Doğu Akdeniz’de ihtiyaç duyulan işbirliklerini yerine getiren iki ülke 

yöneticileri, bu dostluğun kıymetini bilmektedirler. Modern Türkiye’yi 

kuran ve bu dostluğun temellerini atan büyük lideriniz, devlet adamı 

Mustafa Kemal Atatürk’ün şerefine kadehimi kaldırıyorum.” 

Atina’da bulunan Gazeteciler Cemiyeti üyeleri Türk donanmasının Yu-
nanistan’dan ayrılışının ertesi günü -4 Aralık günü- Yunan Donanma ko-
mutanı Amiral Sakalariu tarafından kabul olunmuştu. Yunan amiral bir 
yıl önce 20-24 Eylül 1935 tarihlerinde donanması ile birlikte İstanbul’a 
yaptığı ziyareti ve bu ziyaretin duyduğu memnuniyeti hatırlatmış, daha 
sonra donanmamızın gelişinden duyduğu memnuniyeti ifade etmişti. Ami-
ral Sakalariu konuşmasını şu çok anlamlı sözlerle tamamlamıştı.53 

“İki dost millet bu ziyaretlerle daha yakından birbirlerine kaynaşa-

caklardır. Bu nevi münasebetler her sahada ve daha sık yapılmalı-

dır. Türk donanmasında gördüğüm disiplin, moral, eğitim ve silah gü-

cü yönünden yüksek seviye, her türlü takdirin üstündedir. Şu liman-

da gördüğünüz donanmamız ve onların komutanı ben, her zaman ve 

rastlanılan her yerde, Türk donanma komutanı Amiral Şükür Okan’ın 

emrindedir. Türk Amiral istediği emri kendi donanması veya gemisi 

imiş gibi bizlere verebilir.” 

Türkiye Cumhuriyeti Donanması’nın Malta ve Yunanistan ziyareti ile 
ülkemiz uluslararası alanda ayrı bir saygınlık kazanmıştı. Bu tarihte İtal-
ya’nın Akdeniz’de dolaştırdığı sanılan denizaltılar İspanya iç savaşında Ge-
neral Franko’ya yardım için bu ülke limanlarına giden ticaret gemilerine 
saldırıyorlardı. İngiltere ve Fransa bu korsan denizaltıların, saldırılarına 
önlem alınmak üzere İsviçre’nin Nyon kentinde bir konferans düzenlemiş-
lerdi. Konferansa Türk Heyeti de katılmış ve Başvekil İsmet İnönü’nün 
muhalefetine ve hatta Atatürk’le aralarının açılmasına rağmen 14 Eylül 
1937’de Nyon Antlaşması imzalanmıştı.54 (Antlaşmanın imzacı ülkeleri İngil-
tere, Fransa, Rusya, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan, Mısır ve Türkiye). 

Deniz Gücümüzün Arttırılması 

Mustafa Kemal Paşa’nın Deniz Gücü kavramı ile ilgili düşünceleri son 
derece gerçekçi idi. O bir “Deniz Ülkeleri” olan Türkiye’nin güçlü ve kabili-
yetli bir donanmanın gereğini vurgularken önce bu gücü kullanacak su-
baylar ve komuta kademesine ihtiyacın olduğunu belirtmiştir. (Yıllar sonra 
Hitler II. Dünya Savaşı sırasında böylesine etkin bir komuta koordinasyo-
                                                           
53 Cumhuriyet, 5 Aralık 1936. 
54 Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar, İstanbul, 2005, s. 623 ve devamı; Antlaşma 
metni için bkz. 18 Eylül 1937 tarih ve 3266 sayılı Kanun. 
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nu sağlayamadığı için Triptiz gibi, Bismark gibi devasa savaş gemilerine 
hava savunması yapamamış ve bu kıymetli gemilerini kaybedecektir.) Ni-
tekim 1924’ten itibaren Almanya’dan getirilen müşavir (danışman) heyet-
ler donanmamızı fiili olarak eğitmişlerdi. Bu suretle Türk Donanması 
1926’dan itibaren bir taraftan Ege ve Akdeniz’e açılırken, diğer taraftan da 
yeni alınan/inşa olunan gemilere denizcilerimizin alınması sağlanıyordu. 

Atatürk dönemi denizciliğimizi incelerken deniz gücümüzün arıttırıl-
ması gayretlerini üç safhada incelemek icap eder. 

1923-1929 yıllarının 1926 yılına yani Kabotaj Kanunun kabulüne ka-
dar olan ilk dönemde denizciliğimizin alt yapısı oluşturulmuştur. 1926-
1929 yıllarında bir taraftan yabancıların imtiyazında olan limancılık, fe-
nercilik, kurtarmacılık ve hatta kılavuzculuk satın alınır ve/veya milli 
kimliğe büründürülürken diğer taraftan da eğitim faktörüne özel bir 
önem verilerek ticaret ve savaş gemilerine yetenekli denizciler yetiştiril-
mişti. Yine bu dönemde Türk donanması Osmanlıdan kalan tüm unsur-
ları reorganize ederek, dışarıdan alınan gemilerle güçlendiriliyordu.55 

İkinci dönem olan 1929-1936 yıllarında deniz gücümüz gerçek anlamda 
yapılandırılmıştır. Kabotaj Kanunu (1926) ile sahiplenilen denizlerimizde 
milli anlamda teşkil olunan kuruluşlar, bilgi, sermaye ve tecrübe birikimleri 
ile kendilerini kabul ettirmişlerdir. Aynı durum askeri denizciliğimiz için de 
söz konusudur. Yavuz zırhlısının onarımı ile bir taraftan donanmamız güç-
lenirken diğer taraftan, Gölcük tersane ve bir deniz üssü haline getirilmiştir. 

Üçüncü dönem ise deniz gücümüzün, ülkemiz için bir güç kaynağı olma-
sıdır. Bu sayededir ki Montrö Sözleşmesi ile Türk Boğazları ülkemiz hâkimi-
yetine teslim olunmuş, 11 Eylül 1937’de imzalanan Nyon Antlaşması ile Ak-
deniz sorumluluğuna Türkiye dâhil olunmuştu. 5 Temmuz 1938’de ise Akde-
niz’in bir önemli kapısı Hatay-İskenderun Körfezi ülkemize teslim olunmuştur. 

Türkiye’nin Akdeniz, Ege ve Karadeniz’de güvenilir bir dost olarak 
kendisini kabul ettirmesi İngiltere’nin bölgeye ait stratejisinde bir güç 
unsuru olmuştur. Nitekim İngiltere 1937 yılında Cumhuriyet Hükümeti’-
nin 10.000 tonluk iki kruvazör, 12 muhrip ve 10 denizaltı yapımını / alı-
mını içeren donanmayı güçlendirme planına sıcak bakmıştı. Gemilerin 
inşası için kredi temini hatta tezgâhlarının tahsisini bile planlamıştı.56 
Ancak II. Dünya Savaşı’nın erken başlaması bu planlamayı engellemişti. 

Türkiye coğrafyasının bir başka stratejik kapısı İskenderun Körfezi 
idi. Atatürk bu körfezi -Hatay ilinin- anavatan’a katılması için olağanüs-
tü çaba harcamıştı. Son yurtiçi gezisi ve askeri denetlemesi Adana bölge-
sinde Mayıs 1938’de olmuştur.57 Mersin ve Adana’da 4’er saat süre ile 
                                                           
55 Mustafa Hergüner, Cumhuriyetimizin İlk Yıllarında Denizciliğimiz, s. 97 ve devamı, İstan-
bul, 2001. 
56 Serhat Güvenç, “Yabancı Arşivlere Göre Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türk Deniz Kuvvetle-
ri”, Deniz Kuvvetleri Dergisi, s. 586, Ankara, Mart 2003, s. 9. 
57 Tayfur Sökmen, “Hatay’ın Kurtuluşu İçin Harcanan Çabalar”, TTK, Ankara, 1992. 
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Askeri Birliklerin resmi geçidini -hem de ayakta- kabul eden Atatürk için 
bu törenler adeta felaket olmuştu. Ama ne var ki bu gezinin hemen ar-
dından “Hatay Davası” hızlanmış, 5 Temmuz 1938’de Şükrü Kanatlı ko-
mutasındaki Türk Birlikleri Hatay’a girmişlerdi. Aynı günlerde (24-28 
Haziran 1938) tarihi Hamidiye Kruvazörü 45’i deniz subay adayı toplam 
70 denizci ile birlikte İskenderun Körfezi’nin batısındaki Payas limanına 
ziyaret yapıyordu.58 Bu da konumuzla ilgili bir başka çarpıcı örnektir. 

Atatürk aramızdan ayrıldığı 10 Kasım 1938’de Türk Donanması Ak-
deniz ve Karadeniz’de barış için bir güç haline gelmiş, anılan bölgedeki 
ülkelerle dostluk ittifakları yapılmış, uluslararası paktlarda (Balkan Pak-
tı, Sadabad Paktı, Milletler Cemiyeti...) ülke siyaseti sağlam zeminlere 
oturtulmuştu. Daha da önemlisi İngiltere, Almanya ve Rusya gibi devlet-
lerle devamlı ve kalıcı bir barış atmosferi meydana getirilmişti. Türkiye 
1936’dan itibaren yüklendiği Türk Boğazları deniz trafiği ile İskenderun 
Körfezi sorumluluklarını II. Dünya Savaşı süresince Atatürk’ün belirledi-
ği stratejik temeller üzerinde uygulamış ve başarılı olmuştu. 

Ömrünü Türkiye Cumhuriyeti’ne ve insanlık barışına adayan Mustafa 
Kemal Atatürk’e verilen büyük onurlardan birisi de şüphesiz O’nun Ce-
nazesi’nin denizden “Birleşik Şeref Donanması” ile uğurlanmasıdır. O 
Büyük Komutanı Dünya’nın ileri gelen donanmaları, İstanbul’dan İzmit’e 
kadar denizden uğurlamıştı. Uluslararası denizcilik literatüründe “Birle-
şik Şeref Donanması” olarak anılan donanmada Türkiye Cumhuriyetin-
den Yavuz, Hamidiye, Tınaztepe, Zafertepe, Kocatepe, Adatepe kruvazör 
ve muhripleri, Gür Denizaltısı, Doğan ve Martı hücumbotları ile son gün-
lerini geçirdiği Saravona yatı ve sivil vapurlar katılmıştı. Birleşik Şeref 
Donanması’nı oluşturan diğer yabancı ülke gemileri ise şunlardı: Malaya 
(İngiltere, 31.000 ton), Emil Bertin (Fransa, 5900 ton), Emden (Almanya, 
5400 ton), Moskova (Rusya, 2900 ton), HYDRA (Yunanistan, 1900 ton), 
Regina Maria (Romanya, 1900 ton). 

Türk Donanma Komutanı Koramiral Şükrü Okan, Yavuz zırhlısında 
bulunuyor ve Birleşik Şeref Donaması’na rehberlik ediyordu. Atatürk’ün 
cenazesi Zafer muhribiyle Sirkeci’den Yavuz’a getirilmiş ve İzmit’te de yi-
ne aynı Zafer muhribiyle sahile -Mayın iskelesine- getirilmişti. Cenazenin 
Yavuz’da bulunduğu süre içinde Birleşik Şeref Donanması’nda bulunan 
Yavuz kruvazörü ve diğer yabancı savaş gemileri 15 dakikada bir topları 
ile selam atışları yapmışlardı.59 

Sonuç 

Cumhuriyet’in başlangıç yıllarında Mustafa Kemal Paşa’nın en önemli 
gayretlerinden birisi de “Deniz Gücümüzün” yeniden teşkili olmuştur. 
O’nun Hamidiye zırhlısı ile yaptığı “Karadeniz Gezisi” ile başlattığı deniz 
                                                           
58 Akşam, 5-24-28 Haziran 1938. 
59 Reşit Metel, Atatürk ve Donanma, Deniz Basımevi, s. 166-195, İstanbul, 1966. 
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gücümüze ait incelemeleri ve katkıları, bütün ömrü boyunca devam et-
miştir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, askeri ve ticari denizciliğin ayrıl-
ması, kabotaj hakkının kullanılması ile başlayan yapılanma çalışmaları 
Cumhuriyet donanmasının önünü açmıştır. Almanya’dan gelen danış-
manlarla donanmanın eğitim gücü arttırılırken, yeni denizaltılar, hücum-
botlar ve muhripler inşa ettirilerek donanma reorganize edilmiştir. Mecidi-
ye, Hamidiye ve nihayet Yavuz’un büyük onarımları ile donanma Karade-
niz ve Ege’de bir güç haline gelmiştir. Donanmanın güçlü olmasıyla birlik-
te Yunanistan ile ilişkiler düzelmiş, Balkan Paktı imzalanmıştır. Türkiye, 
Bulgaristan, Rusya, Yunanistan ve İtalya ile imzaladığı ikili antlaşmalar-
la Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’i Güvenlik Bölgesi haline getirmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin silahsızlanma konferanslarına katılması ve 
Milletler Cemiyetine dahil olmasının nedeninde bu gerçekler vardır. 
1936’ya gelindiğinde bölgede istikrar unsuru durumundaki Türkiye’ye 
Boğazların hükümranlığı teslim olunuyordu. İngiltere Kralı, Atatürk Tür-
kiye’sini bu atmosfer içinde ziyaret etmiştir. 

Deniz gücümüzün uluslararası anlamda taşıdığı değerin kanıtlandığı 
en önemli ve anlamlı olay şüphesiz donanmamızın Malta ve Yunanistan 
ziyaretidir. İngiliz Oramiral’in dediği gibi Boğazların hakimiyetini tartış-
masız biçimde sağlamış olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Donanması Nava-
rın Baskınından (1827) beri ilk kez Ege ve Orta Akdeniz’e -bir güç ola-
rak- çıkıyordu. Programın icrası sırasında Hamidiye, Mecidiye, Berk gibi 
eski yapı -ama hepsinin savaş günü vardı- kruvazörler ile II. İnönü de-
nizaltısı İzmir’de bulunuyorlardı. Bir başka anlatılışla Türk Donanması 
bu ziyaret sırasında kuvvet çoğunluğuyla Ege’de idi. 

Türkiye Cumhuriyeti, yaklaşan II. Dünya Savaşı öncesinde Balkan 
Paktı’nın askeri liderliğini uhdesinde bulunduruyordu. Atina ziyaretinde 
Yunanistan Kralı, Yavuz zırhlısını ziyaret etmiş donanmamızın üstün gü-
cünü ve disiplinini yakından izlemişti. Kendisine subay salonunda veri-
len birifingte Cumhuriyetimizin ve Atatürk Türkiye’sinin İnkılâpları anla-
tılmıştı. Daha sonra Yunanistan Donanma Komutanı’nın Türk Gazeteci-
ler Cemiyeti üyelerine “Ben ve donanmam Türk Donanma Komutanının 
emrindeyiz” demesindeki derin anlam bu gerçeklerden kaynaklanıyordu. 

Konu ile ilgili bir diğer önemli gerçekte 1936’dan itibaren hükümran-
lığımıza geçen Türk Boğazları ve İskenderun Körfezi’nin, II. Dünya Sava-
şı ve sonraki dönemde ülke siyasetine katkısı ve sorumluluğu idi. Ata-
türk Türkiye Cumhuriyeti’nin II. dünya politikasını yürütmesine esas 
olan stratejik değerleri kazandırarak aramızdan ayrılmıştı. 

Atatürk, iki okyanus ve üç kıtanın birleştiği bu coğrafyada denizcili-
ğin evrenselliğini takdir etmenin ve bu değerli olguya katkıda bulunma-
nın karşılığında ebedi istirahatına uğurlanırken İstanbul-İzmit arasında 
İngiltere, Fransa, Almanya, ABD, Romanya ve Türkiye donanmalarının 
oluşturduğu “Birleşik Şeref Donanması” ile uğurlanmakla onurlandırıl-
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mıştır. Tarihi Yavuz zırhlısının hamili bulunduğu o büyük cenaze 15 daki-
kada atılan selam toplarıyla uluslararası bir anlamda uğurlanıyordu. 
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ATATÜRK’ÜN SELÂNİK ÖZLEMİ 

Dr. Sinan ÇAYA* 

Öz 

Atatürk yaş aldıkça memleketi Selanik’i ve dolaylarını giderek daha 

fazla özlemiştir. Doğduğu şehrin Balkan Savaşı’nda elden çıkması bu 

hasreti daha da bilemiştir. Onun tarihte nakledilen bazı davranışları çek-

tiği memleket özlemini apaçık bize gösterir. Çeşitli vesilelerle yöresinin ye-

mekleri, şivesi, şarkı ve türküleriyle bütün kültürü kendisini hep duygu-

landırmıştır. O çoğu zaman mantığını bilerek öne çıkarsa da aslında ince 

duygular yüklü bir insandı. 

Anahtar kelimeler: Atatürk, Selanik, Sıla Hasreti. 

Abstract 

Ataturk’s Nostalgia for Salonika 

As Ataturk grew older he more and more missed his hometown Salo-

nika and its surroundings. The loss of his hometown during the Balkan 

Wars further aggravated his craving nostalgia. Some of his behaviors as 

narrated in history reveal us his homesickness openly. On various occasi-

ons the meals, the accent and the entire culture of his region with its 

songs and ballads always moved him deeply. Despite his deliberate emp-

hasis of his logic most of the time, in reality he was a man full of tender 

feelings. 

Key words: Ataturk, Selonica, Homesickness. 

Giriş 

Hatıraların bir anlamda “tıpkı bastona benzediği” söylenmiştir; öyle ki 
kişi yaşlandıkça anılarına daha fazla yaslanırmış. Bu söz hemen bütün in-
sanlar için söz konusu olduğu gibi Atatürk’ümüz için de geçerlidir; hattâ 
                                                           
* Marmara Üniversitesi. 
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ziyadesiyle geçerlidir; çünkü kendisi, başta vatanına ve milletine beslediği 
sımsıcak muhabbet olmak üzere, duygu boyutu fevkalâde güçlü bir miza-
ca sahiptir. 

Elbette zaman zaman (hele gençliğinde) sabır, tahammül ve kuru 
mantık gibi duygudan arınık gözüken özellikleri daha öne çıkmıştır; an-
cak engin hissiyatın bastırıldığı anlar, mekân ve zamanın belirlediği şart-
ların, yani durumsallığın icabı olmuş gibidir. Muhakkak ki o esnalarda 
bile insancıl hassasiyetleri müşfik yüreğinde kıpırdanıp durmuştur ve 
bu yaşadığı dönemin tarihini değiştiren şahsiyete, belki de bütün hamle-
lerinde esas itici gücü sağlamıştır. Amaca yönelik duygusal bağlar ol-
maksızın fedakârca, şevk dolu ve yorgunluğu reddeden onca çalışma; 
nasıl gerçekleşebilirdi? 

Mustafa Kemâl; kız kardeşi Makbule Hanım’a (onu vasiyetinde de dü-
şünecekti) çok sevgili bir ağabey ve annesine karşı da çok hayırlı bir oğul 
sıfatlarını da haizdir. (Zübeyde Hanımefendi oğluna “Mustafa’m” derdi; 
terfiinden sonra “paşam” demeye kendi dilini alıştırdı). Onları Balkan 
bozgunundan sonra İstanbul’da Akaretler semtinde bir eve yerleştirdi. 
Millî Mücadele yıllarında da Çankaya’da bulundurdu. Yine manevî oğlu 
ve manevî kızları sayesinde evlâda baba şefkati gösterme arzusunu da 
hayata geçirdi. 

Mustafa Kemal’in duygu ile mantığı nasıl dengelediği şu davranışın-
dan bile görülür: 

“İzmir’e ordusunun ardından ertesi gün girdi. O akşam Nif’te —ki bu-

ranın adı az zaman sonra “Kemal Paşa” olarak değiştirilecekti— za-

ferin rehaveti ve neş’esi içindeydi. “Bu da nesi?” diye bağırdı. “Bu-

gün İzmir’i aldık biz! O kadar sessiz mi kalacağız? Hiç değilse şarkı 

söyleyelim!”. Kendisine bir içki getirdiler; reddetti. “İçki ve görev bağ-

daşmazlar” diye ilân etti. Taarruzun başından bu yana bir damla iç-

memişti ve amaç gerçekleşene dek içmeyecekti. Sadece kahveyle si-

nirlerini tembih ederek subaylarıyla beraber masanın etrafında şar-

kıya başladı.”1 

Esasen bu duygu zenginliğine koşut olarak onun sezgileri de çok kuv-
vetliydi. Kaynar’ın2 ifadesiyle “Atatürk’ün büyüklüğü sezgisidir. Elli yıl 
sonrasını görüyordu. Bu bir Allah vergisidir. Okumayla, müspet ilimle bu 
hususiyetini takviye etti.” 

Zaten büyük adam olmanın en önemli bir özelliği; günümüzde vizyon 
da denilen ve muhtevasında düşünceden ziyade sezgi bulunan ferâset ve 
bâsiret kabiliyetidir. Nitekim, özellikle Mustafa Kemâl Paşa ve Yusuf Hik-
                                                           
1 Lord Kinross, Atatürk: The Rebirth of a Nation, Butler & Taner Limited, s. 319, London, 
1964. 
2 Reşat Kaynar, “Atatürk Düşüncesi ve Çağdaşlaşma”, Konferans, Kuleli Askerî Lisesi Kon-
ferans Salonu, Çengelköy, İstanbul, 14 Nisan 2000. 

42



SİNAN ÇAYA / ATATÜRK’ÜN SELÂNİK ÖZLEMİ 3 

met (Bayur) başta olmak üzere, ancak öngörüsü kuvvetli çok az sayıda 
isim; daha en başından itibaren; Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı ve 
müttefikleri için kötü sonuçlanacağını anlamış ve hiç çekinmeden dile 
getirmişlerdi.3 

O’nun Şehri: Selanik 

Atatürk duygusallığını bize, galiba en fazla, memleketi Selanik’e duy-
duğu hasret vesilesiyle belli etti. Orada dünyaya gelip çocukluğunu ya-
şadı; orada askerî rüştiyeyi bitirdi. İdadî basamağına gelince de fazla 
uzağa açılmadı. Manastır’a geçip tahsiline bu Rumeli şehrinde devam et-
ti. (Manastır’ı seçmesinde önemli bir sebep öğretmenlerinin telkiniydi. 
Buradaki askerî idadî o tarihte diğer bütün emsallerinden üstündü). 

Böylece Harbiye’ye başlamak üzere 1899 senesinde İstanbul’a ayak 
basana kadar Rumeli’de yetişti, ilk kişiliğini ve toplumsallaşma sürecini 
hürriyetçi havaların estiği topraklarda buldu. Zaten Sinanoğlu’nun3 kay-
dettiği gibi, batılı olmayan toplumlarda doğuştan itibaren bireyin düşün-
cesini zapt eden ve ağırlaştıran zincirleri ona kırdırtan, işte bu meşrutî 
fikirlere beşiklik etmiş ortamdır. 

Öğrenci Kemal, tatillerde arkadaşlarıyla Selanik’in Avrupaî kesiminde 
gezerdi. Buradaki hava Türk-Müslüman kesimin havasından da hoşgö-
rülü idi. Peçesiz bayanlar şarkı söyler, raks eder, erkeklerle aynı masala-
ra oturabilirlerdi.4 

Nitekim General Âsım Gündüz’ün sonradan belirteceği gibi Harbiye’de 
Manastır’dan gelenlerin, kendisi gibi Anadolu’dan gelenlere göre farkı 
çok belliydi. Kendileri ders dışında pek fazla şey bilmezken; başta Mus-
tafa Kemal, Manastır grubundan vatan, millet, hürriyet gibi kavramları 
öğrendiler; iyi konuşma, iyi giyinme ve sosyal etkileşim/gelişim hususla-
rında hep onlardan esinlendiler.5 

Ayrılıkla Bilenen Hasret 

Kuşkusuz Rumeli’nin taşranın diğer kesimlerine üstünlüğü vardı 
ama payitahtın hâli hepsinden başkaydı ki Harbiye ve Erkân-ı Harp 
mektebi de burada geçecek; sonra ilk görevle birlikte kendisini Şam şeh-
rinde sürgünde bulacaktı. Sonradan merkezi manastırda bulunan Üçün-
cü Ordu Karargâhı’nda çalışacaktı. Trablusgarp dönüşü bir aralık ataşe-
lik görevi sayesinde bu genç ve ileri fikirli zabit yine bir Balkan şehrine 
ve son defa gelip yaşama şansı bulacaktı. 
                                                           
3 Turhan Ada, “Birinci Dünya Savaşı’ndaki Politik Kimliği İle Rıza Tevfik”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Cilt: 98, Sayı: 194, s. 66, Eylül-Ekim 2011. 
3 Suat Sinanoğlu, l’Humanism à Venir, Ankara Üniversitesi Basımevi, s. 42, Ankara, 1973. 
4 Vamık B. Volkan & Norman Itzkowitz, The Immortal Atatürk: A Psychobiography, Chicago 
University Press, ss. 42-43, 1984. 
5 Sebahattin Özel, “Atatürk ve Türk Milleti”, Konferans, Kuleli Askerî Lisesi Konferans Salo-
nu, Çengelköy, İstanbul, 11 Mayıs 2001. 

43



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4 

Sofya’da bazı batılı alışkanlıklar edinecekti. Meselâ Osmanlı kalpağı 
yerine Avrupa tarzı bir şapka giymeğe başlayacaktı.6 Balkan Savaşı’yla 
birlikte de memleketi Selanik Yunanistan’ın eline geçip nihaî olarak el-
den çıkacaktı. 

Mustafa Kemal 1934 yılında soyadı kanunuyla “Atatürk” olunca ve gi-
derek yaş alınca kendi şehri ve civarına karşı giderek artan bir nostalji 
duygusuna kapıldı. Esasen 1927 yılına kadar İstanbul’a hiç gelmemiş, 
Ankara’da kalmıştı ki İstanbul’dan dahi bu kadar zaman (1919-1927 
arası) kesintisiz uzak kalış Rumeli nostaljisinin de keskinleşmesine se-
bep olmuş olsa gerektir. (Bir aralık gemiyle İzmir’den Trabzon’a giderken 
Boğaz’lardan geçmişti. İstanbul’a bu kadar yakınlaştığı halde niçin uğra-
mamıştı? Burada —biraz bizce Freudian bir yorum olsa da— kurtuluş 
hareketinde zıt kutbu temsil eden o eski başkente duyduğu küskünlü-
ğün, henüz yatışmadığı söylenebilir). 

Kendisi bu hasreti özellikle eski çocukluk arkadaşlarıyla (çoğu içkinin de 
beslediği yoğun duygusallıkla bezenmiş) sohbetlerde gidermeye çalıştı. Kılıç 
Ali, Salih Bozok ve hele Nuri Conker’in bu arkadaşlar arasında daha ayrı 
kıymetleri vardı. 1937 senesinde Conker’in vefatı onu derinden sarsacaktı. 

Şarkılarda, Yemeklerde Memleket 

Atatürk Rumeli şarkı ve türkülerinde açıkça teselli aradı (Manastır’ın 
Ortasında Var Bir Havuz, Vardar Ovası, Dağlar Dağlar Vîran Dağlar, Pen-
cere Açıldı Bilâl-Oğlan Piştov Patladı, Köşküm Var Deryaya Karşı, Ayağına 
Giymiş Sedef Nâlini, Kırmızı Gülün Adı Var bunlardan bazılarıdır). Bu ne-
fis eserleri dile getiren sanatçılara —Safiye Ayla bu onura defalarca maz-
har olmuştur— kısık bir sesle bizzat iştirak ettiği de olurdu; hatta etra-
fındaki konuklarını teşvikle bir koro dahi oluşturmak isterdi. 

[Böyle bir akşamda] peynirli omlet istemişti. Bu, ona çocukluğunda 

annesinin pişirdiği yemeklerdendi. Gelen yemeği iki defa sabırsızlık 

içinde ve annesininkine benzemediği şikâyetiyle mutfağa geri yolla-

dı! Canı sıkılmıştı. Aşçı başını çağırtıp “sen yumurta nedir bilir mi-

sin?” diye imtihan etti. Nuri [Conker] kendisini yatıştırmak zorunda 

kaldı. O da Makedonyalı olduğundan aşçıbaşına, yemeği, Mustafa 

Kemal’in annesinin [hayatta olsaydı] yapacağı surette hazırlamasına 

yardım etti. Nuri hâdiseyi kızı Kıymet Hanım’a; Mustafa Kemal’in do-

ğum yeri Rumeli’ye, oraların yemeklerine ve şarkılarına duyduğu 

hasreti de katarak nakletmiştir. Üstelik bu özlemi bizzat Zübeyde 

Hanım’ın [Kurtuluş Savaşı sonrası İzmir’de] vefat edene kadar kendi 

yaşadığı memleket hasretiyle de karşılaştırmıştır.7 
                                                           
6 Vamık B. Volkan & Norman Itzkowitz, The Immortal Atatürk: A Psychobiography, Chicago 
University Press, ss. 77, 1984. 
7 Tesal 1975’e atıfla kaydeden Vamık B. Volkan & Norman Itzkowitz, The Immortal Atatürk: 
A Psychobiography, Chicago University Press, s. 299, 1984. 
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Atatürk’ün Rumeli damak zevkine dair bir hatıra daha vardır; Ata’nın 
on iki yıl süreyle maiyet memurluğunu yapan Enver Kezer’den, Sunar’ın 
kalemi vasıtasıyla aktarılmıştır: 

“Bir yaz gecesinde Atatürk Florya Köşkü’nde saat üçte yatağından 

kalkıp mutfağa iniyor: Maiyet memuru onu görünce ardından geliyor. 

Atatürk buzdolabını açıyor. ‘Enver, karnım acıktı’ diyerek leziz yemek-

lerin içinden yalnızca kuru fasulye ile pilâvı seçiyor; birbirine karıştırı-

yor. Maiyet memuru ısıtmaya yeltenince, ‘yoo, Enver, böylesi daha iyi’ 

diyerek ona, yerdeki kavunlardan birini seçmesini işaret ediyor”.8 

(Bu anılar derlemesi kitabın yazarı, eski maarif müfettişi Şaban Su-
nar, teyzemin kocası olduğundan, ben küçükken bizim evde kitaptan 
birkaç nüsha vardı. İşte bir gün ben bu satırları kitaptan yüksek sesle 
okurken, annem, bulunduğu yerden dayanamayıp seslendi: “Desene şu-
na Rumeli lezzeti!” Anne tarafım Selanik-Vodina’nın köyünden Lausanne 
mübadilleridir). 

Besbelli Bir Özleyiş 

Ahmad9 da şöyle bir tespitte bulunmuştur: 

“Cumhuriyetin kurucularının birçoğu Balkan kökenli olduklarından, 

Anadolu yaylasının orta yerinde bir Balkan şehri yaratmak istediler. 

Yeni bakanlıklara mekân olan kışla tipi ve yüksekliği az binalar, 

ağaçlarla kuşatılmış caddeler, küçük ve bahçeli evler hep yakın ta-

rihte elden çıkan yerleri hatırlatıyordu.” 

Atatürk’ün manevi kızlarından savaş pilotu Sabiha Hanım’ın (Gök-
çen) bir söyleşide millî hudutlar konusu vesilesiyle belirttikleri de ilginç-
tir: [“Batı Trakya ve Musul-Kerkük’ün de Hatay gibi yurda katılmasına 
dair bir sözü var mıdır?” sualine cevaben] Gökçen şöyle cevap verir: “Ben 
öyle bir sözünü hatırlamıyorum. O daima Misak-ı Millî sınırlarını kabul 
ediyordu. Selanik’i ve oradaki evini özlediği halde, böyle bir düşüncesi ol-
duğunu bana hiç söylemedi. Hatta uçakla Balkan turuna çıktığımda 
özellikle doğduğu evi görmemi istemiş ve döndüğümde de tekrar tekrar 
sorarak, bana anlattırmıştı. O zaman anladım ki onda, doğduğu yere 
karşı büyük bir özlem vardı.10 (Kendisi Selanik’te o malum iki katlı şirin 
ahşap evde doğdu; ancak babası Ali Rıza Bey’in tomruk ticareti işlerinin 
kötüye gitmesi yüzünden ilk çocukluğunu o evin müştemilâtı olan bitişik 
bir yapıda geçirdi).11 
                                                           
8 Şaban Sunar, Kemal Atatürk: Gezi ve Sözleri, Kaptanoğlu Matbaası, s. 45, İstanbul, 1960. 
9 Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey, Routledge, s. 91, London & New York, 1993. 
10 Zekeriya Türkmen-Hülya Şahin, “Atatürk’ün Manevi Kızı Sabiha Gökçen’le Söyleşi”, Si-
lâhlı Kuvvetler Dergisi, Temmuz, s. 24, Ankara, 1999. 
11 2006 yılında bir ekran dersinde Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç belirtmiştir. 
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Atatürk’ün güreşe karşı ilgisi de güreşin çok önemli ve yaygın bir spor 
olduğu Rumeli’ye (ki yağlı güreşin de beşiğidir) sevgi ve hasretinin bir 
başka göstergesi olarak alınabilir. Güreşi bizzat yaptığı bilindiği gibi sey-
retmeyi ve teşvik etmeyi de çok severdi. Türk güreşçilerinin dış başarıları 
onu memnun ederdi. (1900’lü yıllardan itibaren Filiz Nurullah, Adalı Ha-
lil ve Koca Yusuf batıda profesyonelce güreştiler. Pierre isimli bir idareci 
onları Avrupa’ya taşıdı [Koca Yusuf maalesef Amerika dönüşü geminin 
batmasıyla boğuldu.] 1930’larda bu cihan pehlivanlarının son örneği Ka-
ra Ahmet oldu).13 

Kurtdereli Mehmet Pehlivan bir karşılaşmada, önceden taahhüt et-
mek durumunda kaldığı (şikevâri) oynaş / gösteri güreş maçından cayar. 
Mindere çıkar çıkmaz kenarda oturan yöneticisine “ben dünkü anlaşma-
dan vazgeçtim” diye bağırır. Sonra da işi uzatmadan Fransız şampiyonu 
tuttuğu gibi yere çalar. Maçtan sonra yöneticiye yanaşıp “kusura bakma 
doktor” der, “birden arkamda Türk Milleti’nin bulunduğunu zannettim!”. 
Olay kulağına çalınınca Kurtdereli’yi yolladığı armağanlarla ödüllendiren 
Ulu Önderimiz, ayrıca yazdığı mektubunda da şöyle hitap etti: “Pehlivan, 
senin bu sözlerini, bütün Türk sporcularına, bir düstur eyledim!”. 

Yeri Dolmaz Bir Şehir 

Gazi Paşa’nın Zübeyde Hanım’ın şahsında memleket özlemini de bir 
ölçüde doyurduğu muhakkaktır. Öte yandan bizzat annesi de bir yandan 
kendi memleket hasretini yaşamıştır. Armstrong’un14 kaydettiğine göre, 
Çankaya’daki bağ evinde artık gözleri iyi görmez olan Zübeyde Hanım bir 
şiltenin üzerinde bağdaş kurup dinlenmeyi ve paşasının çocukluğunu ve 
Selanik’i düşünmeyi seviyordu. Sakarya Zaferi’nden sonra en büyük 
hazzı esir Yunan askerleriyle görüşme izniydi. Onlardan Güney Arnavut-
luk topraklarında kendi doğduğu köyün haberlerini almaya çalışıyordu. 

Ulu Önder annesini Büyük Zafer’in hemen ardından İzmir’de yitirdik-
ten sonra sıla özlemi de mutlaka daha başka bir türlü depreşmeye yüz 
tutmuş olsa gerektir. 

İsteseydi hiç olmazsa Türkiye’nin elinde kalan Doğu Trakya’da çok 
fazla zaman geçirerek memleketine nispeten yakın bir hava, bir iklim 
arayamaz mıydı Gazi Paşa? Aslında çiftliklerinden birisi zaten bu mıntı-
kadaydı ve daha 1926 yılında kurduğu Alpullu Şeker Fabrikası’nın yanı 
başındaydı. (Bir diğeri de Yalova’da bulunan bu çiftlikler modern tarım 
konusunda ülkeye rol modeli oldular. Gazi’nin ruhundaki soylu tabiat 
sevgisini ve pastoral güzelliklere hayranlığı da temsil eden bu çiftlikler    
—ki en önemlisi Ankara’daki Orman Çiftliği’dir— sonradan kendisi tara-
                                                           
13 2006 yılında bir ekran sohbetinde spor yazarı Ali Gümüş belirtmiştir. 
14 H.C. Armstrong, Mustafa Kemal [Grey Wolf], (İngilizceden Fransızcaya çevirenler: Solié ve 
Vaney), Payot, s. 164, Paris, 1933. 
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fından hazineye armağan edilerek devlet üretim çiftlikleri statüsüne alı-
nacaklardı). 

Edirne’yi “ikinci bir üs” seçseydi belki orayı ikinci payitaht olarak kulla-
nan Osmanlı sultanlarına benzemekten çekinirdi. Bir devrim ne kadar ak-
siyon olsa da, eskiye karşı bir reaksiyon çeşnisi de taşır ve hele ilk ivmeyi 
alırken bu veçhesi çok güçlü olmak zorundadır. Devrim böyle bir şeydir. 
Dahası, (yine bizce Freudî bir yorumla) Edirne ona hep önünü tıkayan 
Enver Paşa’yı da anımsatmış olabilir. (Ne de olsa İkinci Balkan Savaşı’nda 
Edirne’yi geri alan ya da bu başarıyı üstlenmesini bilen Enver Bey’di). 

Peki, ya Marmara sahilindeki Tekirdağ için aynı şeyi düşünseydi nasıl 
olurdu diye bir çıkarsamada bulunmaya çalışsak? Bir liman şehri olması 
sayesinde, Tekirdağ, bir Selanik ikamesi olmaya çok çok uygun değil 
miydi? Ancak o takdirde belki başka şehirleri gücendirirdi ki bunu da 
hiç istemezdi şüphesiz. Belki Yunanistan’ın onun Selanik’e yaklaştığı, 
hatta orada gözü kaldığı gibi bazı çağrışımlar kurmasını körüklerdi ki 
“Yurtta Sulh Cihanda Sulh” vecizesinin sahibi bunu da hiç istemezdi. 

Bir de belki de sıla özlemi böyle bir şıkta tam alenî hâle gelirdi ki hiç 
bir devlet adamı güçlülük sıfatını besleyen “sertlik” imajının, hele o sene-
lerde, bile bile zedelenmesine razı gelmezdi. Teşbihte hata olmazmış: Alp-
honse Daudet’in “Veliahtın Ölümü” öyküsünde dediği gibi, bir kraliçe 
ölen küçük oğlu için hüngür hüngür ve serbestçe ağlasa bile; majesteler, 
tebaalarına kendi gözyaşlarını asla gösteremezler! 

Her şey bir yana, Atatürk kendi kişisel saadetini zaten ancak bir nok-
taya kadar önemsiyordu. O belli noktadan sonra da hiç umursamıyordu 
bile. Yakup Kadri’nin de ifade ettiği gibi onun için asıl öncelik milletiydi. 
“Türk Milleti’ni bir hamlede her milletin önünde yürür görmekti.” Onu çok 
iyi tanıyan yazar şöyle devam ediyor: “Biliyorum, geceleri bunun için uyu-
yamıyordu. Biliyorum, zehirden bunun için medet umuyordu.” Yakup Kad-
ri sonuçta Atatürk’ün mesut bir adam olmak şöyle dursun; “bütün ideal 
fedaileri, bütün gerçek kahramanlar gibi bedbaht ve mustarip” olduğunu 
teslim etmek durumunda kalıyor…15 

Sonuç 

Atatürk bütün milletini aynı sevgiyle bağrına bastı. Türk insanı onun 
için hep birdi. Yine Türkmen ve Şahin’in kaydettikleri söyleşi de Sabiha 
Gökçen’in bizlere bir daha hatırlattığı ve vurguladığı gibi Atatürk ulusu-
na 1932 yılında şu mesajı vermişti: “Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trab-
zonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlâtları, hep aynı 
cevherin damarlarıdır”.16 Burası böyle, ama herkesin bir de kendi şehri 
vardır ki o burada saydığı son bölgeden çıkmıştı. 
                                                           
15 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk, Üçüncü Baskı, Remzi Kitabevi, s. 109, İstanbul, 1961. 
16 Zekeriya Türkmen-Hülya Şahin, “Atatürk’ün Manevi Kızı Sabiha Gökçen’le Söyleşi”, Si-
lâhlı Kuvvetler Dergisi, Temmuz, s. 23, Ankara, 1999. 
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Bundan övünç duydu; kaybedilen o toprakların hasretini çekti; orala-
rı hep içinde yaşattı; özlemini bir nebze olsun giderecek psikolojik telâfi 
mekanizmaları arandı. İlgili şehir plancılarına Ankara’yı bir Balkan kenti 
gibi tasarlattı. Gençlik arkadaşlarını sofrasından ayrı tutmadı; çünkü o 
da bütün insanüstü başarısına ve inanılmaz mücadelesine rağmen, bir 
anlamda da herkes gibi sadece bir insandı. İçli, duygulu bir şahsiyeti 
vardı. Kimi zaman melankoliye kadar giden kimi zamansa kendisini coş-
turan hâlis muhlis yoğun hislerle dopdoluydu. Çökkünlük zamanlarında 
daha fazla içmiş; coşkunluk çevrimlerinde daha fazla çalışmış ve buluş-
larıyla, yaratıcılığıyla inkılâplarını ateşlemişti. 
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AHMET KUTSİ TECER, 
TÜRK HALK BİLİMİNE KATKISI VE KOÇYİĞİT 

KÖROĞLU’NA BİR BAKIŞ 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARABULUT* 

Öz 

Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyat tarihinde şiirleri, tiyatro eserleri ve 

Türk halk bilimindeki çalışmalarıyla ön plana çıkmış bir yazarımızdır. Ah-

met Kutsi, kaynağını halktan alarak milli bir şiir meydana getirmek iste-

miştir. Tiyatro türünde de eserler vermiş olan Tecer, Batı tekniği ile folklor 

ve halk malzemesini başarıyla birleştirmiştir. Ahmet Kutsi, eserlerinde 

daima Anadolu ve memleket sevgisini işlemiştir. Tecer, folklor ve âşık şii-

rinin Türkiye’de yayılışında büyük katkılarda bulunmuş, Âşık Veysel’i 

bütün ülkeye tanıtmış, köylü temsillerini incelemiştir. Ahmet Kutsi, Koçyi-

ğit Köroğlu adlı eserinde, halk bilimi unsurlarını başarıyla kullanarak Şa-

manist Oğuz Türklerinin kültür ve inanç değerlerini işlemiştir. 

Anahtar kelimeler: Ahmet Kutsi Tecer, Türk Tiyatrosu, Tiyatro Ede-

biyatı, Türk Halk Bilimi, Koçyiğit Köroğlu. 

Abstract 

Ahmet Kutsi Tecer, His Contributions Turkish Folk Science 

and View of Kocyigit Koroglu 

Ahmet Kutsi Tecer, on Turkish literature, poetry, theater works and 

works in the science of the Turkish people came to the fore a outhor. Ah-

met Kutsi, national origin by the public wanted to bring a poem. Type of 

works in the theater who has given Tecer, successfully combines Western 

technique and folk dance and folk material. Ahmet Kutsi, Anatolia and 

the country’s love is always processed in the works. Tecer, folklore and 

poetry lover in Turkey contributed to the spread of large, Asik Veysel ‘I 
                                                           
* Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi. 
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introduced the whole country, examined the representations of the pea-

sant. Ahmet Kutsi, in his book Kocyigit Koroglu, folklore elements of the 

Oghuz Turks Shamanist using successfully processed the values of cultu-

re and faith. 

Key words: Ahmet Kutsi Tecer, Turkish Theatre, Theatrical Literatu-

re, Turkish Folk Science, Kocyigit Koroglu. 

1. Giriş 

Sanatçı, içinden çıktığı toplumdan aldıklarını yine topluma sunan bir 
aynadır. Bu vazifesinde onun yardımcısı yapıtıdır. Yazar-eser-toplum 
arasında sıkı bir ilişkide sanatçının kullandığı dili ve üslubu büyük 
önem taşır. 

Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatında yukarıdaki bahsettiğimiz üçlü-
nün en sağlam ürünlerini veren sanatçılardandır. Türk tiyatrosuna öz-
gün bir kimlik kazandırma hususunda büyük gayret gösteren Tecer, 
folklor ve halk edebiyatı üzerine yaptığı çalışmalar, bu sahalarda yeni 
ufuklar açar. 

Dil, kültürün en önemli aktarım araçlarından olup milli kültürün ko-
runmasında başta gelen unsurdur. Tecer, yıllarca ihmal edilmiş olan 
yerli ve milli unsurlarımızı, Batılı bir anlayışla yorumlayarak anlatırken, 
halkın anlayabileceği dili kullanır. Onu bir kültür koruyucusu ve aktarı-
cısı yapan da Tecer’in bu özelliğidir. 

Ahmet Kutsi Tecer’in Türk halk bilimine yaptığı katkıları belirterek, 
yazarın Koçyiğit Köroğlu adlı eseri inceleyeceğiz. 

2. Tecer’in Türk Halk Bilimine Katkıları 

Türk halk kültürü malzemelerinin derlenmesinde ve geleceğe aktarıl-
masında halk bilimi çalışmalarının önemli yeri vardır. Eski folklor ürün-
lerimizin yazıya geçirilmesinden sonra, bu sahaya büyük önem verilmeye 
başlanır. Ziya Gökalp, M. Fuat Köprülü, Rıza Tevfik Bölükbaşı Türkiye’-
de bilim olarak folklorun öncüleri kabul edilmektedir.1 Folklor teriminin 
karşılığı olarak son yıllarda ülkemizde halk bilimi tabiri kullanılmaya 
başlanmıştır. 

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda Ahmet Kutsi Tecer’in yeri 
farklıdır. Çünkü Tecer, kendi dönemine kadar üzerinde pek durulmamış, 
hatta çoğu zaman hakir görülmüş halk kültürü unsurlarından yola çıka-
rak, yeni bir sentez oluşturmaya çabalayan bir sanatçımızdır.2 O, Türk 
halk edebiyatı ve Halk Bilimi üzerine önemli çalışmalar yapmış olup, ay-
nı zamanda tiyatro yazarı ve şairdir. Sivas’ta Âşık Veysel’i keşfederek 
                                                           
1 Nail Tan, Folklor, Halk Kültürü Yay., s. 79, İstanbul, 1988. 
2 Gıyasettin Aytaş, “Ahmet Kutsi Tecer ve Tiyatro Edebiyatımıza Katkısı”, G.Ü. Gazi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, s. 88, Ankara, 2003. 
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Türk kültürüne kazandırmıştır. Ayrıca, Sivas’ta ilk defa halk şairleri der-
neğini kurmuştur. Ahmet Kutsi Tecer, Türk tiyatrosunun halk arasında 
yaşayan yönüne işaret ederek, bu konuda ciddi çalışmalarda bulunmuş-
tur. 

Kendisi, Paris’te öğrencilik yıllarında Milli Kütüphane’de araştırma 
yapma imkânı bulmuştur. Bu arada bazı kitaplarla yakından ilgilenmiş-
tir. Bunlardan S.T. 109 numara ile kayıtlı 11 Kânunusani 1872 tarihli 
bir elyazması şairler mecmuasının 14. sayfasında Köroğlu’na ait iki şiir 
görür. Bunlarda Özdemiroğlu Osman Paşa’nın İran-Kuzey Azerbaycan 
fetihleri anlatılmaktadır. Ayrıca, aynı yerde, fond tu, re 126 numara ile 
kayıtlı bir yazmada da Cezayir’e giden yeniçeri şairlerinin şiirleri vardır. 
43. sayfadan başlayan bu şiirler 14 manzumedir. İlk dört manzumenin 
şairi belli değildir, beşincisi Karacaoğlan’ın bir koşmasıdır. Diğerleri Çır-
panlı (4), Armudlu (1), Kul Çulha (2), Geda Muslu (2) isimli (veya mah-
laslı) şairlere aittir. Bunlar bilinen en eski ‘Cezayir Şairleri’dir.3 

Ahmet Kutsi Tecer, 1928’de bu araştırmalarını Halk Bilgisi Derneği’-
nin çıkardığı Halk Bilgisi Mecmuası’nda yayımlar. Sivas’ta bulunduğu 
dönemde, Edebiyat Öğretmeni Vehbi Cem (Aşkun) ve Müzik Öğretmeni 
Muzaffer Bey (Sarısözen) ile saz ve şiirle iç içe kaynaşır. Kısa süre sonra 
Milli Eğitim Müdürü olur. Tecer, bölgenin halk bilimi unsurlarını araştır-
ma fırsatı bulur. 

5-7 Kasım 1931’de Halk Şairleri Bayramı’nı düzenlerler ve bu şenlik-
lerde yapılan yarışmada Âşık Veysel birinci olur. 1932’de Halk Şairleri 
Derneği’ni kurar ve daha sonra Sivas Halk Şairleri Bayramı adlı broşürü 
hazırlar. Buradaki en önemli amacı, geniş halk kitlelerine ulaşmak ve 
aydın ile halk arasındaki bağları güçlendirmektir. Ayrıca, Âşık Veysel’in 
yanı sıra, Suzani, Ruhsati, Mesleki, Talebi, Karslı Mehmet vb. birçok 
aşık da ülkede tanınmaya başladılar. Bu arada, Muzaffer Sarısözen’i Si-
vas’tan Ankara’ya getirtip radyoda ve konservatuarda vazife almasını 
sağlar. Böylece, Devlet Konservatuarı’na halk müziğimizi katar. 

Bunlardan başka Ülkü dergisinin başındayken Türk folkloru üzerine 
önemli araştırmalar yapar. Köylerde oyunları izlemiş ve resimlerini çek-
miştir. Bu hususta Köy Temsilleri (1940) adlı eserini yazar. Onun buldu-
ğu oyunların birkaçı şunlardır: Ölü Oyunu, Şeytan Oyunu, Kâtip Oyunu, 
Ebe Oyunu, Kalaycı Oyunu, Aptal Oyunu, Arab Oyunu, İstiklal Savaşı 
Oyunu vb. Onun Balıkesir, Kırklareli, Burdur, Sivas, Kocaeli, Adapazarı 
yörelerindeki folklorla ilgili gezilerinde Halil Bedii Yönetken yol arkadaşlı-
ğı yapmıştır. Bu gezilerdeki izlenimlerini Ankara Radyosu’nda ifade et-
miş; Kalem, Ülkü, Çığır, Ulus adlı dergi ve gazetelerde kaleme almıştır. 

Milli Folklor Enstitüsü’nün kurulmasından çok mutlu olur ve bunu ar-
kadaşı Cahit Öztelli’ye şu cümlelerle anlatır: “Çok mes’udum, artık kırk 
                                                           
3 Sevgi Gökdemir, Ahmet Kutsi Tecer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 12, Ankara, 1987. 

51



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4 

yılın rü’yası gerçekleşti! Türk folkloru kurtuldu”.4 Tecer, Karagöz oyunla-
rından Salıncak Safası’nı Fransızcaya çevirir. Avrupa Konseyi Kültür Bölü-
mü’nün hazırladığı Avrupa Folkloru koleksiyonunun Avrupa Halk Tiyatrosu 
adlı 3. cildinde, Türk Halk Tiyatrosu bölümünü yazar. Bu eser 1965’te Pa-
ris’te yayınlanır. Onun 16 Mart 1967 tarihli konferans yazısı, Türk Folklo-
runda Sosyal Mesele (İstanbul, 1969) adıyla bir broşür şeklinde yayımla-
nır. Ahmet Kutsi Tecer, ayrıca geleneksel Erdek Şenlikleri’ne öncülük eder. 

3. Tiyatro Anlayışı ve Koçyiğit Köroğlu Örneği 

Küçük yaşlarda tiyatroya merak salan Tecer, ilk ve ortaokul yıllarında 
Kırklareli’nde arkadaşlarıyla çeşitli oyunlar oynar. İstanbul’da lise döne-
minde üç piyes denemesi olur; 1925’te Paris’e gittikten sonra Fransız ti-
yatrosunu tanıma imkânı bulur. Türkiye’ye döndükten sonra, Batı tekni-
ği ile folklorun ve halk malzemesinin birleşiminden ‘milli tiyatro’ya ulaş-
mak ister. Tiyatromuzun kaynağı konusunda Batıyı görme alışkanlığının 
karşı Tecer, yerliliği savunur. Ahmet Kutsi Tecer, kaynağını yerli ve milli 
unsurlarımızdan alan tiyatro eserlerini, Batılı bir anlayışla yorumlaya-
rak, bu alanda öncü olmuştur.5 

Tecer, Köylü Temsilleri adlı çalışması ile, tiyatromuzun halk arasında 
yaşayan ve gelişen cephesine bakar. Asırlardır unutulan, kendi aydını 
tarafından göz ardı edilen Türk köylüsünün, aslında hiç de yabana atıl-
mayacak bir zenginliğe sahip olduğuna ve bu kaynağın modern Türk ti-
yatrosunu besleyeceğini savunur. Ayrıca Tecer, bu alanda çalışma yapa-
cakları da cesaretlendir. 

Ahmet Kutsi Tecer’in toplam on bir tiyatro eserinin olduğunu görüyo-
ruz. Bunlar sırasıyla: Yazılan Bozulmaz, Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu, Bir Pa-
zar Günü, Satılık Ev, Hakikat Yahut Yüzük, Didonlar, Arkadaş Hatırı, Ömür 
Yolu, Sunalar. Oynanan ilk piyesi 1 perdelik Yazılan Bozulmaz (Ankara, 
1946)’dır. Basım tarihi bakımından en eski eseri Koçyiğit Köroğlu’dur. 

Koçyiğit Köroğlu, konusunu ünlü halk hikâyelerimizden olan bu eser, 
Köroğlu’nu bilinen kimliğinin dışında ele alarak, onu farklı bir kimlik ve 
kişilikle yansıtan önemli bir eserdir. 1 Ekim 1941-1 Mart 1942 tarihleri 
arasında Ülkü Mecmuası’nda tefrika edilir ve ilk defa 1949 yılında Anka-
ra Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenir. Ahmet Hamdi Tanpınar, bu 
eserinden dolayı Tecer için şöyle der: “Denilebilir ki, destana müdahalesi 
ilavelerden ziyade, onu yontma şeklinde olmuştur. İyi bir heykeltıraş gibi 
önündeki maddeyi yonta yonta, ondan fikri ve hayatı çıkarmıştır”.6 
                                                           
4 Sevgi Gökdemir, Ahmet Kutsi Tecer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 17, Ankara, 1987. 
5 Gıyasettin Aytaş, “Ahmet Kutsi Tecer ve Tiyatro Edebiyatımıza Katkısı”, G.Ü. Gazi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, s. 89, Ankara, 2003. 
6 A. Hamdi Tanpınar, Halk Destanlarından Milli Edebiyata II (Ahmet Kutsi Tecer’in “Koçyiğit 
Köroğlu”su Münasebetiyle), Doğumunun 100. Yıldönümünde Ahmet Kutsi Tecer, (Haz. Rıdvan 
Çongur), Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 152, Ankara, 2001. 

52



MUSTAFA KARABULUT / AHMET KUTSİ TECER VE KOÇYİĞİT KÖROĞLU’NA BİR BAKIŞ  5 

Türk destanları içinde en geç çekirdeklenen, ötekilerine göre çok yeni 
bir destandır.7 Köroğlu Destanı’nın kaynağı eski Türk destanlarıdır. 
Mehmet Kaplan, Köroğlu’nu alp tipi içerisinde değerlendirir. Hayatın ma-
nasını kuvvetli olma ve galebe çalmada bulması bakımından, hiç şüphe-
siz o da Oğuz Kağan ve Dede Korkut kahramanları soyundan gelir. O da, 
onlar gibi ‘yiğitlik’i en üstün kıymet sayan, aktif, dışa dönük, savaşçı bir 
tiptir.8 

Köroğlu, bu eserde idealleri ve beklentileri olan, bu uğurda gerekti-
ğinde sevdiklerini feda edebilen biridir. Kendisi, kutsal bir görev için özel 
olarak gönderildiğinin farkındadır. Eserdeki Köroğlu, Bolu Beyi, Ayvaz, 
Demircioğlu v.b. kahramanlar, bu hikâyenin gerçek kahramanlarıdır. 
Gök Tanrı tarafından kutsanmış olan Kır At ise olağanüstü özellikleriyle 
karşımıza çıkar. 

4. Olay Örgüsü Bakımından Koçyiğit Köroğlu9 

Oyun, Çamlıbel’de yaz mevsiminde başlar. Mehter kavalını çalarak, 
Deli Kaman etrafı gözetleyerek dolaşmaktadırlar. İleride, kendilerine doğ-
ru gelmekte olan kalabalığı görünce ağaçların arkasına saklanırlar. Bu 
kafileye Obabaşı rehberlik etmektedir. Kalabalığın arasında bir de ço-
cuklu kadın vardır. Mehter, Odabaşı’na nereye gittiklerini sorar. Kafile, 
Köroğlu’nu görmeye gelmiştir. Mehter, Köroğlu ismini duyunca ortaya çı-
kıp şöyle der: 

“Şimdi sefer mevsimi. Karadağ’dan Aladağ’a kadar geçitler kervan ge-
çirir. Arkadaşlar kimi kervan gözler, kimi Bolu Beyi’nin adamlarını. Çamlı-
bel’de bir ben, bir de Deli Kaman…” (s. 16-17) 

Daha sonra Deli Kaman söz alır: 
“Köroğlu’na gelince: Onun nerede olduğu belli olmaz. Bakarsın şimdi 

Demircioğlu ile beraber. Şimdi Ayvaz’ın yanı sıra. Şimdi bir uçurumdan 
aşağı inerken, şimdi, şimdi bir tepeye yükseliyor. Şimdi bir yaralıyı tımar 
ederken, şimdi bir zorbanın başını kesiyor. Böyledir işte Köroğlu.” (s. 17) 

Eserin ilk kısmında Köroğlu’nun destansı kişiliği verilir. Bu arada 
onun en büyük yardımcısı Kır At’tır. Köylüler Bolu Beyi’nin zulmünden 
kurtarması için Otluk Pınarı’ndan, Köroğlu’ndan yardım istemeye gel-
mişlerdir. Bolu Beyi’nin adamları halkın hiçbir şeyini bırakmamış, ekin 
ve sürülerini almışlardır. Bu sırada gök gürültüsü gibi bir ses duyulur ve 
Köroğlu, Kır At’la gelir. Asıl ismi Elibazlıoğlu olan Obabaşı, Köroğlu’na 
şöyle der: 
                                                           
7 M. Necati Sepetçioğlu, Karşılaştırmalı Türk Destanları, İrfan Yayınevi, s. 147, İstanbul, 
1998. 
8 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar-3 Tip Tahlilleri, Dergah Yayınları, s. 
101, İstanbul, 1991. 
9 Çalışmamızda yararlandığımız kaynak: Ahmet Kutsi Tecer, Koçyiğit Köroğlu, Bilge Kültür 
Sanat Yayınları, İstanbul, 2007. 
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“Sen buraya gelmeden önce, biz, vergilerimizi, yıldönümünden yıldönü-
müne, kendimiz götürürdük Bolu Beyi’ne. O da bize sataşmazdı. Kervan 
işletir, küpünü doldururdu. Derken sen çıkageldin. Bolu Beyi’nin kervanla-
rını vurmaya başladın. Bolu Beyi de, vurduğun her kervanın acısını biz-
den çıkarmaya başladı.” (s. 18-19) 

Bu sırada, yanlarındaki kadın, çocuğunu onlara teslim eder: 
“Alın, onu size verdim. Ne yaparsanız yapın, ölürse Çamlıbel’de ölür, 

yaşarsa o da sizin gibi bir koçak (yiğit) olur.” (s. 19) 
Bolu Beyi, bu çocuğun babasını öldürmüştür ve kadın, çocuğunun 

babasının öcünü almasını istemektedir. Köylüler Bolu Beyi’ne karşı bir-
leşerek Köroğlu’dan kendilerine önderlik etsin diye gelmişlerdir. Obabaşı 
bu durumu şöyle açıklar: 

“Bey arı olmadan, petek oğul tutmaz.” (s. 20) Bunun üzerine Köroğlu, 
köylülere kendisi ile savaşacaklarına dair yemin ettirir. Sonra Köroğlu kılı-
cını kınından sıyırır ve hep birlikte ellerini kılıca uzatarak, ‘Dosta dost, 
düşmana düşman!’” (s. 21) 

Köroğlu, kılıcını Obabaşı’ya, topuzunu ve yayını diğer köylülere verir: 
“Alın. Bunlar benim nişanım. Sizde kalsın.” (s. 21) der. Obabaşı, kılıcı 
Köroğlu’na uzatır ve: “Bunu al. Baş kılıçsız olmaz” (s. 21) der. Topuzu 
köylüden alır, Köroğlu’na verir: “Bu da senin yumruğun. Bunsuz olmaz.” 
Yayı alır, fakat Köroğlu’na vermez: “Bu da bende kalsın. Ne zaman buna 
bir ok yollarsan hepimiz ardından koşup geliriz.” (s. 21) dedikten sonra 
ayrılırlar. 

Köroğlu, derin derin düşünür: 
“Sen, Köroğlu, bütün gün gezdin. Yayladan ovaya düştün. Dağlardan, 

tepelerden aştın. Yurtları, obaları dolaştın. Ününün gittiği yer kadar gide-
medin… Yollarda düşen ihtiyarları kaldırdın. Emzikli kadınlara yiyecek 
buldun. Zorbalara meydan okudun. Neye yarar? Daha kim bilir kaç el sa-
na uzanıyor. Kaç annenin gözü yaşlı? Kaç yiğidin beli bükür? Kaç ihtiya-
rın bağrı yanık? Kaç Bolu Beyi’nin zindanları kitleniyor.? (s. 22) 

Daha sonra ormanda, “Deliboranoğlu! Deliboranoğlu Batur!” (s. 23) diye 
bir ses duyulur. Bu, Köroğlu’nun gerçek ismidir. Ses şöyle devam eder: 

“Baban seni Bolu Beyinden öcünü almak için gönderdi. O zaman toy 
bir delikanlıydın. Yellerle boğuşuyor, sellerle kapışıyordun. Bindiğin Kır 
At’ı, yedeğimde buraya getirdim. Çamlıbel’de bir kule yapmak için sana 
öğüt verdim. Hatırlıyor musun?” (s. 23) 

Sütun halinde bir ışık belirir, ilerler ve Köroğlu’na yaklaşır. Sonra ışık 
sütunu içinde bir tayf görülür. Kaman Ata’nın silueti belirir. Kaman Ata 
Köroğlu’ndan sadece babasının değil, bütün mazlumların öcünü alması 
gerektiğini söyler. Köroğlu’nun babası, Bolu Beyi’nin seyisi iken Bolu Be-
yi’ne cılız bir tay getirdiğinden gözlerine mil çektirilerek cezalandırılmış-
tır. Köroğlu, hem babasının öcünü almak, hem de mazlumlara yardım 
edebilmek için Bolu Beyi ile mücadeleye girer. 
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Kaman Ata, Gök Tanrı’nın bunun için Köroğlu’nu seçtiğini söyler. Kör-
oğlu, bu iş için kendi gücünün yetmeyeceğini söylemesi üzerine Kaman 
Ata durumu şöyle ifade eder: 

“Kır At sende oldukça gücün eksik olmaz. Kır At ışık dölüdür. Kır At’ı 
senin için yeryüzüne indirdim.” (s. 24) 

Bunun üzerine Köroğlu cevap verir: 
“Tut ki Bolu Beyi’ni öldürdüm. Bir kötü eksilir aradan, bir kötü gelir 

onun yerine. Ne çıkar bundan?” (s. 24) 
Kaman, Köroğlu’na şöyle der: 
“Bu dünyaya bir ün, bir ad ister. Öyle bir ad ki zalimlerin yüreği titre-

sin, onu duyunca. Zulüm görenlerin gönlü umutla dolsun. Destanlar onu 
söylesin, ozanlar onu dinletsin. Oğuz’un töresi bu!” (s. 24) 

Kaman, bütün mazlumların umudunun Köroğlu’nda olduğunu ona 
söyler. Köroğlu, Kaman’a başından geçen bir aşk hikâyesini anlatır. Kör-
oğlu bir zamanlar sazını onartmak için şehre indiğini, bu sırada sazcının 
kızına âşık olduğunu, mekânı dağlar olduğundan kızı yanına alamadığı-
nı, bu kızdan bir oğlu olduğunu ve onu görmek istediğini söyler. Kaman 
Ata, “Sen artık kurbanlık koçsun. Gök Tanrı’ya adaklısın” (s. 26) dedikten 
sonra kaybolur. 

Köroğlu, murakabe halinden sıyrılır ve kendi kendine şöyle der: “Düş 
müydü, hayal mi? Kaman mı, yürüyen bir ağaç mı?” (s. 26) 

Daha sonra Gök Tanrı’ya, zalimlerle savaşacağına dair söz verir. 
Köroğlu ve adamları Bolu Beyi’nin kervanını basıp, ele geçirmeleri 

üzerine Bolu Beyi hiddetlenir. Bu arada Ayvaz, karşı tarafa esir düşer, 
Deli Kaman öldürülür. Ayvaz zindana kapatılır. Kır Atı çalmak isteyen 
Bolu Beyi’nin yeğeni Doğan da öldürülür. 

Bolu Beyi yeğenine yanar, yakılır: 
“Doğan! Sevgili yeğenim! Alnından öpemediğim! Sen olmasan bizi gafil 

avlamıştı haydutlar…” (s. 50) 
Aynı zamanda, kervandaki malların geri verilmesi için Köroğlu’na elçi 

gönderir. Köroğlu, malların paylaşıldığını ve geri vermeyeceklerini ifade 
eder. Elçi, kaleye döner. Sonunda, Ayvaz’a karşı Köroğlu’nun Kır Atı’nı 
istemeye karar verirler. Aynı zamanda Kır At’ı kim getirirse, Benli Nigâr’ı 
ona vereceğini ilân eder. Bu arada, Nigâr’ın ününü duyarak ona âşık ol-
muş, Arslan diye bir genç ortaya çıkar ve Kır At’ı getirebileceğini söyler. 

Nigâr’la genç, karşılıklı söyleşirler. Nigar da Arslan’a âşık olur. Arslan, 
Kır At’ı getirmek için vedalaştığında Benli Nigar onun başına bir şey gel-
mesinden korktuğu için arkasından, “Gitme Arslan!” (s. 57) diye seslenir. 

Bolu Beyi, Benli Nigâr’ı isteyen Drahşan beylerine de, kendilerine yar-
dım etmeleri karşılığında kızını onlara verebileceğini söylemeleri için elçi 
gönderir. Bolu Beyi çift taraflı oynamaktadır. Diğer taraftan da, kaledeki 
güvenlik önlemlerinin arttırılması için emirler verir… Bu arada, Arslan 
Çamlıbel’e gelir ve Köroğlu ve arkadaşları ile karşılaşır. Bolu Beyi’nin el-
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çisi olduğunu ve Kır At’ı almaya geldiğini söyler. Köroğlu, bileğindeki kol-
çağından dolayı onun kendi oğlu olduğunu anlar. Baba-oğul birbirine 
sarılırlar. 

Daha sonra, gök gürültüleri, şimşekler arasında yamaçtaki ulu ağaca 
yıldırım iner. Köroğlu ağacın altındadır. Ağaç ortadan ayrılır, içinden Ka-
man görünür. Gök gürültüleri aralıkla devam eder, şimşekler parıldar ve 
Kaman ortaya çıkarak, “Öz oğluna kavuşunca Ayvaz’ı unuttun” (s. 68) 
der. Köroğlu, savaşı onun için durdurduğunu, yine onun için başlataca-
ğını söyler. Bunun üzerine Kaman, hem Ayvaz’ı kaybedeceğini, hem de 
Oğuz’un çok kayıp vereceğini belirtir. Kaman şöyle devam eder: “Ne der-
sem onu yap. Ayvaz’ın kurtulması için Kır At’ı Bolu Beyi’ne gönder.” (s. 
68) Köroğlu bu söze önce karşı çıkar, daha sonra kabul eder. Bu arada, 
Bolu Beyi’nin Drahşan beylerine yolladığı elçiler de, Köroğlu ve adamları 
tarafından esir alınmıştır. Bolu Beyi, çift taraflı davranarak Köroğlu’na 
karşı yardım için Drahşan beylerine de Benli Nigar için haber yollamış-
tır. Arslan, Bolu Beyi’nin kendisini aldattığını anlar ve birlikte Bolu Be-
yi’ne karşı plan yaparlar. 

Köroğlu, adamları, köylüler kılık kıyafet değiştirerek, Drahşan beyle-
ri ve onun düğün heyeti kılığına girerek kaleye girmeyi planlarlar. Ars-
lan’a ise Kır Atı vererek, kaleye yollarlar. Arslan kaleye gelir. Kır Atı ge-
tirdiğine inanmazlar. Kalede Drahşan beyleri için büyük bir şölen ha-
zırlığı vardır. Nigâr ise bu hazırlığın kendisi ile Arslan’ın düğünü için 
yapıldığını zannetmektedir. Bolu Beyi, “Seni Drahşan beylerine verece-
ğim” (s. 79) der. 

Bu sırada Drahşan beyleri ve maiyeti gelir. Bolu Beyi, gelenleri sofra-
ya oturtur. Şaraplar içilmeden önce, Drahşan Beyi kılığındaki Mehter: 
“Önce biz armağanlarımızı sunalım. Şarabı daha sonra küplerle içeriz!” (s. 
80) der. Sandıklardan, köylüler ve Köroğlu’nun adamları çıkar. Çocuklu 
kadın Bolu Beyi’ne bağırır: 

“Ağıllarımızı bastın. Harmanlarımızı bastın. Yurtlarımızı bastın. Obala-
rımızı bastın. Yıllarca bizi bunalttın. İşte şimdi basıldın! Hesap vereceksin, 
hesap!” (s. 81) 

Çıkan çatışmadan sonra kale ele geçirilir. Arslan Nigar’a kavuşur. Bo-
lu Beyi, Köroğlu’na: “Haydi vur. Öcünü al” (s. 82) demesine rağmen, Kör-
oğlu onu Oğuz’a teslim eder. Sonra, Bolu Beyi’ni bir topal eşeğe bindire-
rek, oba oba dolaştırma kararı alırlar. 

Köroğlu ise yirmi yıllık dostu Demircioğlu’nu kaybettiği için durgun 
ve hüzünlüdür. Obabaşı şöyle der: 

“Bir kale aldık ama, bir kale verdik. Bu kalenin adı şimden sonra De-
mircioğlu olsun! Köroğlu, istediğin, uğrunda döğüştüğün şey oldu. Bütün 
birlik oldu. Oğuz’un eli derlendi, toparlandı. Şimdi sana Oğuz’un dileği ne? 
Onu söyleyeyim. Seni biz, kendi isteğimizle, bütün boyların başına seçtik. 
Bizim beyimiz artık sen! Kutlu olsun.” (s. 83) 
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Köroğlu tamamen bir ışık sütunu içindedir. Obabaşı devam eder: 
“Bize can üfledin. Ölüyü dirilttin. Oğuz töresini canlandırdın. Adın dille-

re destan!” (s. 84) 
Köroğlu Oğuz’a son konuşmasını yapar: 
“Bir ad koyduk gidiyoruz. Oğuz’un içinde zulüm yok artık. Bundan 

sonra töre sürüp gider. Gündoğudan günbatıya bir tek savaş kaldı. Barış 
için savaş… Çamlıbel’de yeni bir yurt kurulacak… Ey Gök Tanrı! Bu yeni 
yurdu, senin adınla kutlarım… Hoş tutun birbirinizi. Şenletin yurdunuzu. 
Ekininiz, ürününüz bol olsun… Benim günüm artık bitti. Ayvaz’ı üstünüze 
bıraktım. Ben de Kır At’ıma binip gideceğim.” (s. 84) 

Çocuklu kadın, Köroğlu’na nereye gittiğini sorar, ancak Köroğlu ona 
cevap vermez, kolunu göğe doğru uzatarak orayı işaret eder. Vazifesini 
tamamlamış olan Köroğlu, Çamlıbel’i Ayvaz’a bırakarak Kır At ile beraber 
göğe yükselir. 

5. Konu ve İzlek 

Koçyiğit Köroğlu, konusunu Köroğlu anlatılarından alır. Eserde, Kör-
oğlu’nun Bolu Beyi’nden hem babasının hem de mazlumların öcünü al-
ması anlatılır. 

Bu eserde kahramanların özellikleri izlek oluşumunda etkilidir. Kör-
oğlu’nun şahsında, yiğitlik, cesaret, öç alma ön plana çıkar. Köroğlu 
mazlumların umudu, zalimlerin hasmıdır. Köroğlu, babasının ve maz-
lumların öcünü almak için mücadele eder ve sonunda bu amacına ula-
şır. Köroğlu’nun gençliğinde başından bir aşk macerası geçer ve Arslan 
adında bir oğlu dünyaya gelir. Köroğlu, oğluna oyunun ilerleyen kısımla-
rında kavuşur. 

Arslan’ın şahsında da, yiğitlik, cesaret ve aşk temalarını görürüz. Ba-
bası gibi bir yiğit olan Arslan, Köroğlu’nun mekânına gidip Kır At’ı iste-
yecek kadar cesurdur. Ayrıca, Bolu Beyi’nin kızı Benli Nigar’ın ününü 
duyarak ona âşık olur ve ona ulaşmak için büyük çaba gösterir. 

Bolu Beyi ise, ihtiras, bencillik, zalimlik, maddi hırs vb. görülür. Bir 
zamanlar Köroğlu’nun babasının gözlerine mil çektiren Bolu Beyi, şimdi-
lerde ise Oğuz boylarının mallarını zorla alan, obalarını yağmalayan biri-
dir. Oyunun sonunda, Köroğlu’na mağlup olarak cezalandırılır. 

Eserde inanç izleği önemli bir yer tutar. İnanç, bir düşüncenin, bir ol-
gunun, nesne veya varlığın kişi veya toplumca gerçek olduğunun kabul 
edilmesidir. Bu yönüyle insan hayatının önemli bir bölümünü etkiler. 
Halkbilimi, belli bir toplumun eski dinlerinden miras alıp kendi çağının 
şartlarına uygulayarak yaşattığı yeni dininde, yaşam şartlarının gerektir-
diğince yeni biçimler, yeni içerikler ve anlatışlarla oluşturduğu inanışlar-
la ilgilenir.10 
                                                           
10 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi, s. 6, İstanbul, 1994. 
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Ahmet Kutsi Tecer’in “Koçyiğit Köroğlu” adlı tiyatro eserinde Oğuzla-
rın daha Müslüman olmadan önceki Şamanizm ve Gök Tanrı inancı kült-
leri görülür. Bu doğrultuda, oyunda Şamanist Oğuzlara ait inanç değer-
lerine ait bazı motifleri11 şu şekilde sıralamak mümkündür: Gök Tanrı, 
Şaman, At, Umay Ana, Işık, Dağ, Ağaç, Rüya ve Ölüm. 

Koçyiğit Köroğlu’nda Şamanist Oğuz Türklerinin inanç sistemi açıkça 
verilmiştir. Eserin Prolog kısmında Oğuz neslinin yaratılışı anlatılır: 

“Kişioğlu yeryüzüne inende, 
 Gök Tanrısı bir el kopsun diledi, 
 Oğuz doğdu yıldızlara belendi. 
 … 
 Oğuz Atam göğe tuttu elini, 
 Gök Tanrısı bildi anın gönlünü, 
 Gece iken her yer gündüz bilindi.” (s. 13-14) 

Şamanist Oğuzlarda Gök Tanrı en yüce varlıktır ve aydınlık alemi 
temsil etmektedir. Bozkır Türk topluluğunun asıl dini, Gök Tanrı diniydi. 
Eski çağlarda, hiçbir kavim ile iştiraki olmayan bu inanç sisteminde 
Tengri (Tanrı) en yüksek varlık olarak, itikadın merkezinde yer almıştı. 
Yaratıcı tam iktidar sahibi idi. Aynı zamanda ‘semâvi’ mahiyeti haiz 
olup, çok kere Gök Tanrı diye anılıyordu.12 

Bolu Bey’i ve adamlarının baskı ve zulümlerine karşı Oğuz köylüleri, 
Köroğlu’ndan yardım isterler. Çünkü onlar Köroğlu’nun, Gök Tanrı’nın 
yeryüzündeki temsilcisi olduğuna inanmaktadır. Köroğlu, önce bu Oğuz 
obalarına yardım etmek istemez. Gök Tanrı inancına bağlı olan Köroğlu’-
na bir ses olarak ulaşan Kaman Ata, ona kendisinin Gök Tanrı’ya adan-
mış bir kurbanlık koç olduğunu söyler. Bunun üzerine Köroğlu temsil 
ettiği ruhun ehemmiyetini anımsar ve Kaman Ata’nın yol göstericiliğinde, 
Bolu Beyi’ne ve onun temsil ettiği düzene karşı mücadele etmeye söz ve-
rir.13 Bolu Beyi ortadan kaldırıldıktan sonra Oğuz obaları, Köroğlu’nun 
başlarında kalmalarını ister. Köroğlu bunu kabul etmez ve kendisinin ve 
Kır At’ın göğe ait olduğunu ve oraya dönmeleri gerektiğini ifade ettikten 
sonra Kır At ile birlikte ortadan kaybolur. 

Kaman, bu eserde önemli bir rol oynar. Eski Türklerde ‘şaman’ söz-
cüğü yerine daha çok ‘kam’ kullanılmıştır. Eski Türklerde dini törenleri 
yöneten, hastalara ilaç yapan, ruhların öte dünyaya gitmesine yardım 
eden, evleri kötü ruhlardan koruyan kimsedir. Bu eserde Kaman, ideali-
                                                           
11 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Yusuf Ziya Sümbüllü, “Ahmet Kutsi Tecer’in ‘Koçyiğit 
Köroğlu’ Adlı Oyunu Üzerine Bir İnceleme”, A.Ü. Türkiyat Enstitüsü Dergisi, Sayı: 24, s. 157-
173, Erzurum, 2004. 
12 Bahaeddin Ögel, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araştır-
maları Vakfı Yayını, s. 308, İstanbul, 1988. 
13 Yusuf Ziya Sümbüllü, “Ahmet Kutsi Tecer’in ‘Koçyiğit Köroğlu’ Adlı Oyunu Üzerine Bir İn-
celeme”, A.Ü. Türkiyat Enstitüsü Dergisi, Sayı: 24, s. 158, Erzurum, 2004. 
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ze edilmiş şekilde karşımıza çıkar. Türklerin eski paganizm devrindeki 
kam (şaman)lardan hemen hemen farksız olan bu baksılar, Şamanilik 
akidelerini muhafaza eden bu göçebeler arasında dini-içtimai mühim bir 
rol oynamışlardır. İşte bu suretle bahşı kelimesi, ilkince kam (şaman) 
kelimesinin içine aldığı nevileri yani, ruhlar ile münasebette bulunan 
mukaddes din adamı, ruhani, mefhumları ifade etmiş olmalıdır.14 

Kam, eski Türkler arasında dini-mistik bir kişi olarak algılanmaktay-
dı. Şaman, her şeyden evvel önce kendi hususi usulleri vasıtası ile ka-
zandığı ‘extase’ hali içinde ruhun göklere yükselmek veya yer altına in-
mek ve oralarda gezip dolaşmak üzere, bedeninden ayrıldığını hisseden 
bir trans (aşkın) ustasıdır. İnsanların dert ve dileklerini arz etmek üzere 
gökteki ve yer altındaki tanrıların yanına giderek aracılık yapabilmesi 
böyle mümkün olmaktadır.15 

Eserde, Kaman Ata, Gök Tanrı’nın mesajını Köroğlu’na iletir: 
“(Sütun halinde bir ışık belirir, ilerler, Köroğlu’ya yaklaşır. Işık sütu-

nu içinde bir tayf görülür.) 
Köroğlu: Kaman Ata. 
Kaman: (Sözünü bitirmeden, Köroğlu’ya) Yalnız babanın değil, bütün 

zulüm görenlerin öcünü almalısın.  
Köroğlu: Bunu nasıl yapabilirim? 
Kaman: Gök Tanrı seni bu iş için seçti. (s. 24) 
Kaman: Sen artık kurbanlık koçsun, Gök Tanrı’ya adaksın. 
(Işık sütunu yürür, uzaklaşır.)” (s. 26) 
Kaman, bir ışık sütunu halinde belirmesi ve ardından bir ses şeklinde 

ortaya çıkarak, Köroğlu’na tavsiyelerde bulunması, onun dini gücü ya-
nında, sihri yönünü göstermesi bakımından önemlidir. 

Koçyiğit Köroğlu’nda Kır At, oyunun temel unsurlarındandır. Kır 
At, adeta bir Köroğlu’nun kolu kanadıdır. Kır At, eserde olağanüstü 
özellikleriyle ve kutsallığıyla ön plana çıkar. Türk kültür ve medeniye-
tinde at kültü, mitik devirlerden izler taşır. Bu yönüyle, destanlarda, 
efsanelerde vb. rüzgâr, toprak, su ve gök menşeli olarak karşımıza çı-
kar.16 

“Kaman Atam çekti ışık Burağı, 
Kır At döli oldu anın kısrağı, 
Köroğlu’nun hizmetine bağlandı.” (s. 14) 

Şamanist Oğuz Türklerinde gökyüzünün kutsallığı sebebiyle Kır At’a 
da büyük önem verilir. Kaman, Köroğlu’na: 
                                                           
14 M.Fuad Köprülü, Edebiyat Araştırmaları, Türk Tarih Kurumu Yay., 153-154, Ankara, 
1999. 
15 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken Yay., s. 300-301, İstanbul, 1999. 
16 Şükrü Elçin, “Atların Doğuşları İle İlgili Efsaneler”, Halk Edebiyatı Araştırmaları 2, Akçağ 
Yay., s. 502, Ankara, 1997. 
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“Kaman: Kır At sende oldukça gücün eksik olmaz. Kır At ışık dölüdür. 
Kır At’ı senin için bu yeryüzüne indirdim.” (s. 24) 

Oyunda, Köroğlu’nun zalimlerle mücadelesinde, olağanüstü özellikle-
riyle yeteneklerle donatılmış olarak Kır At karşımıza çıkar. Türk mitoloji-
sinde hakanların atlarını Tanrı cennetinden gönderir. Tanrının gönderdi-
ği bu atlar, gök ve kır-ak renklerindedir. Yani Tanrı’nın Tanrısallığının 
rengindedir. Türklerde ak-kır-gök Tanrı rengi olarak kabul edilir. Ya kut-
sal kabul edilen sulardan çıkan, ya da gökyüzünden inen bu atlar, aynı 
zamanda, konuşma ve uçma yeteneğine sahiptirler. Sahiplerinin başına 
bir iş geldiği zaman uçarak veya konuşarak, gidip onların dertlerine der-
men bulabilirler.17 

Eski Türk Toplumu ifadesiyle genellikle İslam öncesi Türk toplumu 
kastedilmektedir. Bu dönem Türklerin tarih sahnesine çıkışları olarak ka-
bul edilen M.Ö. 2000 yılından kitleler halinde İslamiyet’i kabul ettikleri X. 
yüzyıla kadarki süreyi kapsamaktadır.18 Türkler eski çağlardan beri kadı-
na toplum statüsü bakımından mümkün olduğunca önem vermişlerdir. 

Şamanist Oğuz Türkleri, kainattaki ruhları, iyi ve kötü olmak üzere 
iki şekilde sınıflandırmaktadırlar. Yapılan bu sınıflandırmada, bu ruhla-
rın temsil ettikleri varlıklarla beraber ve koruyucu, gözetici vasıfları ta-
şırlar ki, bu ruhların en önemlilerinden biri Tanrıça veya dişi ruh olarak 
da adlandırılan Umay Ana’dır.19 Oyunda, Ayvaz’ın eşi Telli Döne, doğum 
sancılarının arttığı sırada Umay Ana’dan yardım ister. 

Şamanist inanç dairesinde ağaç, bolluk, bereket, ölümsüzlük ve mut-
luluk simgesidir ki, Tanrı Umay’ın da bu özellikleri taşıyor olması nede-
niyle, ağaç kültüyle iç içe kullanılması anlamlıdır: 

“Telli Döne: Dokuz düğüm oldum sağıma, dokuz düğüm oldum soluma. 
Yürüdüm, yuvarlandım. Tepindim, toparlandım. İndim, çıktım… Yolda 
sancılar azdıkça ‘Umam! Umam’ diye çağırdım. Bir ağaç altında yedinci 
kat göğe gittim geldim. Karardı gözlerim, birden bire kıs kıs biri baş ucum-
da gülerken gözümü açtım.” (s. 62) 

Koçyiğit Köroğlu’nda, Şamanist Oğuzlar arasında Umay Ana, kadınla-
rı ve çocukları koruyan bir dişi ruh olarak yer alır. 

Şamanist gelenekte ve Gök Tanrı inancında ışık motif hayatın önemli 
bir parçasıdır. Eserde, ışık motifi, genellikle, Kaman Ata ve Kır At motif-
leri ile beraber kullanılmıştır. Kaman, gökten bir ışık sütunu halinde 
Çamlıbel’e inip Köroğlu’na yol gösterir. Kır At da, ışık dölü olduğu için 
büyük önem taşır: 
                                                           
17 Metin Ergun, “Ural Batır, Akbuzat, Köroğlu Destanları Arasındaki Benzerlikler”, Milli 
Folklor, Sayı: 49, s. 14, Ankara, 2001. 
18 Numan Durak Aksoy, “Eski Türk Toplumunda Kadının Sosyal Statüsü”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 185, s. 149. 
19 Yusuf Ziya Sümbüllü, “Ahmet Kutsi Tecer’in ‘Koçyiğit Köroğlu’ Adlı Oyunu Üzerine Bir 
İnceleme”, A.Ü. Türkiyat Enstitüsü Dergisi, Sayı: 24, s. 165, Erzurum, 2004. 
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“Kaman Atam çekti ışık Burağı, 
 Kır At döli oldu anın kısrağı, 
 Köroğlu’nun hizmetine bağlandı” (s. 14) 

Oğuz Kağan Destanı’nda bir ışık demeti ile inen Gök Börü orduya yol 
gösterir. Işık motifi, gökle ilgili olduğundan Şamanist Oğuzlarda kutsal-
dır. 

Bu eserde dağ unsuru önemli bir motiftir. Şamanist Oğuz Türklerine 
göre, bütün dünya ruhlarla doludur. Dağlar, göller, ormanlar vb. hep 
canlı birer varlıktır. Eski Türkler, çok eski devirlerden itibaren, yer ve 
gökte kutsal bazı güçlerin bulunduğuna inanırlar. Dağ motifi de bunlar-
dan biridir. 

Dağlar, ulaşılmazlığı, engeli, ayrılığı çağrıştırmasının yanı sıra, gü-
cün, gizemin de simgesidir. Dağ motifi, Türk dünyasında önem taşır. 
Koçyiğit Köroğlu’nda olay örgüsünün merkezindeki Çamlıbel, ormanlarla 
kaplı, sarp kayalıklarla çevrili, oldukça yüksek bir yerdedir. Köroğlu’nun 
kulesi de bu bölgede yüksek bir tepe üzerindedir. Eserin ilk bölümünde 
Köroğlu’nun mekânı ile ilgili bilgiler verilir: 

“Çocuklu Kadın: Köroğlu’nun kulesine geldik mi? 
 Obabaşı: İşte görünüyor. 
 I. Köylü: Kartal yuvası gibi bir yer. 
 II. Köylü: Tepeye yaklaştık, daha hiç kimseye rastlamadık. 
 Obabaşı: Günlerden beri şu sarp tepelere tırmanmak için yürüdük. 

Şu doruk (kuleyi gösterir) gideceğimiz yer orası, Köroğlu’nu görmek için 
geldik.” (s. 16) 

Dağlar aynı zamanda insanoğlunu Gök Tanrı’ya daha çok yaklaştıran 
bir unsurdur. Eserde, Köroğlu’nun meskeni olarak dağları görürüz: 

“Ben Köroğlu’yum dağda gezerim, 
 Esen rüzgârdan hilye sezerim, 
 Bolu Beyi bir gün seni ezerim.” (s. 15) 

Şamanist Oğuz Türklerinde ağaç kültüyle sıkça karşılaşırız. Türeyiş, 
beslenme, tanrı ile irtibat kurma, cennete ulaşma, şifa ve dilek gibi çok 
çeşitli inanışlara aracı olan ağaç, aynı zamanda evrensel bir anlam taşı-
maktadır.20 Orta ve Kuzey Asya halklarının inanç sistemi olan Şama-
nizm’in temelinde de hayat ağacı bulunmaktadır. Şaman davullarının 
üzerinde yer alan Hayat Ağacı, yeryüzü ve gökyüzüne uzanan bölümler-
den meydana gelir. Şaman’ın yer altından gökyüzüne, oradan yeryüzüne 
inişini anlatan bu resimler, ay, güneş ve çeşitli hayvanlardan ibarettir. 
At, ren geyiği, kuşlar, kurt, ayı gibi... Sibirya Şamanları’na göre, bu ağaç 
çamdır. Abakan Tatarlarına göre, yedi dallı beyaz huş ağacıdır. Kayın, 
                                                           
20 Cebrail Göksu, “Gölbaşı Halk Kültüründe Halk İnanışlarının Eski Türk İnançları Bağla-
mında Değerlendirilmesi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 187, s. 55, İst., 2010. 
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badem, elma ağaçlarını da kutsal saymışlardır. Hayat ağacı, sonsuz 
zevklerin kaynağıdır. Bolluk, bereket, ölümsüzlük, mutluluk oradadır.21 

Koçyiğit Köroğlu’nda ağaç motifi ayrıntılı olarak işlenmemesine rağ-
men, gerek olay örgüsünde önemli bir mekan olması, gerekse tabiatın 
canlılığını yansıtması bakımından dikkate değer. 

“Alaca akşam, Köroğlu ormanda yalnız başına murakabeye dalar. Or-
man kendi hayatını yaşamaktadır: Su sesleri, yaprak sesi, kuş, böcek 
sesleri...” (s. 21) 

Türk inanç ve geleneğinden aksetmiş olarak, destan edebiyatında 
ağaç motifinin hemen hemen her destanda yer aldığını görüyoruz. Bil-
hassa, Şamanizm yaşantısının yaygın olduğu çağlarda oluşan destanlar-
da ağaç motifi çeşitli özelliklerle şekillenmiştir.22 Çamlıbel’in etrafı or-
manlarla kaplı yüksek bir yerdir. Oğuzların ağaca verdikleri önem, or-
manla eşdeğerdir. Bu bölgenin gür ormanlık alanlardan oluşması ile el-
bette ki Oğuzların tabiat telakkileri arasında da yakın bir ilişki olsa ge-
rektir. Eserde ağacı düş motifi ile beraber de görmekteyiz: 

“Çocuklu Kadın: Ben düşümde gördüm: Çamlıbel’de bir ulu ağaç... Şöy-
le, göklere kadar ağmış... Onun dallarının uzandığı yere kadar, böğür bö-
ğür sürüler, hışıl hışıl ekinler dalgalanıyor... Ot, ocak tütüyor... (Köroğlu’na 
döner.) O ağaç sensin işte!” (s. 20) 

Ahmet Kutsi Tecer, Oğuz Kağan Destanı’ndaki ağaç içinden çıkan ola-
ğanüstü kadın motifine benzer olarak, ağaç içinden çıkan Kaman motifi-
ni kullanmıştır: 

“Gök gürültüleri, şimşekler arasında yamaçtaki ulu ağaca yıldırım iner. 
Köroğlu ağacın altındadır. Ağaç ortadan ayrılır, içinden Kaman görülür.” 
(s. 67) 

Rüya, destanlarda sıkça karşılaşılan bir motiftir. Oğuz Kağan Desta-
nı’nda Uluğ Türk’ün gördüğü rüya, Oğuz Kağan’ın cihan hâkimiyetine 
işaret eder. Koçyiğit Köroğlu’nda ise Çocuklu Kadın’ın gördüğü düş, Kör-
oğlu’nun Çamlıbel’e hâkim olacağı anlamında kullanılır: 

“Çocuklu Kadın: Ben düşümde gördüm: Çamlıbel’de bir ulu ağaç... Şöy-
le, göklere kadar ağmış... Onun dallarının uzandığı yere kadar, böğür bö-
ğür sürüler, hışıl hışıl ekinler dalgalanıyor... Ot, ocak tütüyor... (Köroğlu’na 
döner.) O ağaç sensin işte!” (s. 20) 

Köroğlu’nun oğlu Arslan’ın, Bolu Beyi’nin kızı Benli Nigar’a âşık olma-
sı ve onu arayıp bulması rüya motifi ile oluşur: 

“Arslan: Bir gece düşümde, ak saçlı bir adam ‘iç’ diye bana bir dolu 
sundu. İçtim. Hemen gözümdeki perde düştü. Dünya güzeli gibi bir kız 
gördüm. Kendimden geçiverdim. Ak saçlı adam yavaşça kulağıma, ‘Bu kı-
zın adı Benli Nigar. Git onu bul’ dedi.” (s. 65) 
                                                           
21 Bilge Seyidoğlu, “Hayat Ağacı”, İnci Enginün Armağanı, Dergah Yayınları, s. 170, İstanbul, 
1997. 
22 Ali Öztürk, Çağlar İçinde Türk Destanları, Alioğlu Yayınları, s. 75, İstanbul, 2000. 
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Koçyiğit Köroğlu’nda, Türk kültürüne ait birçok unsur vardır. Bunlar, 
insan tipinden, geleneklere ve inanç yapısına kadar gider. Tarih boyunca 
kültürünü bünyesinde saklayan ve geleceğe taşıyan Türk toplumu, aynı 
hassasiyeti sürdürmelidir. Türk toplumu tarihsel varlık alanını koru-
makla yükümlüdür.23 Bu eser, Türk kültürünün korunmasında ve gele-
ceğe aktarılmasında hizmet etmesi bakımından büyük değer taşır. 

7. Kişiler 

Bu eserde, Köroğlu ve takımı, Bolu Beyi ve adamları ve halk/köylüler 
olmak üzere üç kesim vardır. Ayrıca, mitolojik varlıklar da eserde yer al-
maktadır. Eserin olay örgüsü bu kahramanların birbiriyle ilişkisinden 
oluşur: 

KOÇYİĞİT 
KÖROĞLU 

KİŞİLER DÜNYASI 

 
 
 
Köroğlu 
Takımı 

Köroğlu: Destan kahramanı. 
Demircioğlu: Köroğlu’nun bölükbaşısı. 
Ayvaz: Çamlıbel’in en genç yiğidi. 
Bukağıkıran, Dağdeviren, Yarımese, Tabutagirmez: Kör-
oğlu’nun yiğitleri. 
Mehter, Deli Kaman, Sarhoş Büke: Köroğlu’nun adamları. 
Arslan: Köroğlu’nun oğlu. 
Telli Döne: Ayvaz’ın karısı. 

 
 
 
Bolu Beyi 
Takımı 

Bolu Beyi: Bir toprak beyi. 
Doğan Bey: Bolu Beyi’nin yeğeni. 
Subaşı, Pehlivanbaşı, Dizdar: Bolu beylerinden. 
Kahya, Elçi, 1.Asker, 2. Asker, Ulak: Bolu Beyi’nin adamları. 
Kervanbaşı, Esirci: Bolu Beyi hesabına çalışan adamlar. 
Benli Nigar: Bolu Beyi’nin kızı. 
Perizat: Kervanbaşı’nın karısı. 
1. Esir Kız, 2. Esir Kız: Bolu Beyi’nin esirlerinden. 

 
 
Halk 
Takımı 

Obabaşı: Oğuz boylarından bir ihtiyar. 
Çocuklu Kadın: Oğuz obalarından bir kadın. 
1. Köylü: Bir Oğuz obasından. 
2. Köylü: Başka bir Oğuz obasından. 
Çoban: Oymak çobanı. 
1. Dağlı, 2. Dağlı: Telli Döne’nin kardeşleri. 
1. Delikanlı, 2. Delikanlı: Obabaşı’nın torunları. 

Mitolojik 
Kahraman-
lar 

 
Kaman, Kır At 

                                                           
23 Orhan Türkdoğan, “Türk Toplum Yapısı ve Etnikleşme”, Türk Dünyası Araştırmaları Der-
gisi, Sayı: 187, s. 10. 
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Koçyiğit Köroğlu adlı oyun, karakterden hareket edilerek yazılmıştır. 
Burada, Köroğlu, Bolu Beyi, Ayvaz, Demircioğlu, Kır At gerçek kahra-
manlar olarak karşımıza çıkar. 

Eserin baş kişisi Köroğlu’dur. Birinci bölümün başındaki şu beyitler, 
onu tanımamız için önemlidir: 

“Ben bir Köroğlu’yum dağda gezerim, 
 Esen rüzgârdan hilye sezerim, 
 Bolu Beyi bir gün seni ezerim.” (s. 15) 

Köroğlu bu eserde yiğitliği ve cesareti yanında, halkın çıkarını düşü-
nen, hatta bu uğurda sevdiklerini bile riske atabilecek kadar ideal çizil-
miştir. Köroğlu’nun gençlik yıllarında başından geçen bir aşk macerasın-
dan Arslan adlı bir oğlu olmuştur. Bolu Beyi’ne götürmek için babasın-
dan Kır Atı isteyen oğluna şöyle der: 

“Seni toyluğuna bağışladım. Arkadaşlar! Evlat başka, ülkü başka. Bizi 
Çamlıbel’de birleştiren soy sop değil. Zalim beylerden alınacak öcümüz 
var.” (s. 66) 

Köroğlu, Oğuz töresine uygun biçimde mertlik ahlakıyla donatılmıştır. 
Bu bakımdan Türk kültüründen derin izler taşır. Köroğlu eserde Bolu 
Beyi, kendi takımı ve halkla çatışma halindedir. Bu yönüyle Köroğlu ön-
ce dramatik sonra trajik kahramana dönüşür. O, sırası geldiğinde baba-
sının intikamını ve evlat sevgisini ikinci plana atarak halkı düşünür. O, 
bireysel öçten ziyade, bütün mazlumların hakkını arayan bir kahraman-
dır. Oyunun başından sonuna kadar Bolu Beyi ile çatışma halindedir. 
Ona, bilinen kimliğinin dışında insani özellikler eklenmiştir. 

Bolu Beyi, Köroğlu’nun amaçlarına ulaşmasını engellemeye çalışan, 
maddiyatın, ihtirasın, bencilliğin, kötülüğün timsali bir kişidir. Bu yönleriy-
le kart karakter ve hasım güç olarak oyunda yer alır. Asıl amacı, Kır At’a sa-
hip olarak büyük bir güce kavuşmak ve isteklerine daha çabuk ulaşmaktır. 

Kır At, bu iki kahramandan sonra oyundaki en önemli kahramandır. 
Kır At, arzu edilen nesne/varlık olarak karşımıza çıkar ve oyunu sürük-
ler. Mitolojik özelliklere sahiptir. Eserde, ışık dölü olarak verilir. Kır At, 
Çamlıbel’in her şeyidir, halkın güvencesidir, kurtuluşudur. 

Ayvaz, oyunda Köroğlu’nun yardımcısıdır. Çamlıbel’in en genç yiğitle-
rindendir. 

Kaman, bu eserde mitolojik bir kahraman olarak yer alır. O, gök gü-
rültüleri ve şimşekler sonrası, yarılan ağacın ortasından çıkar. Bu özel-
lik, Türklerdeki Gök Tanrı inancından gelmektedir. Gök Tanrı’nın sözle-
rini Köroğlu’na ileten bir hüviyete sahip olan Kaman, Köroğlu’nu Oğuz 
için mücadele etmesi için yönlendirir. 

Obabaşı, Oğuz boylarından bir ihtiyardır. Köroğlu’nu zevk sefa peşin-
den koşmakla suçlar ve onu Bolu Beyi’ne karşı koymaya, mazlumların 
öcünü almaya çağırır. 
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8. Zaman 

Bu eserde, zaman belli belirsizdir. Yazar, Türklüğün çok eski dönem-
lerine giderek, Türklerin Müslümanlığı kabul etmedikleri dönemlere ka-
dar gider. Oyundaki olaylar Oğuzların İslam olmasından önceki bir de-
virde geçer.24 Bu gidişin özel nedenleri olduğunu söylemek mümkündür. 
Bu nedenlerden en önemlisi, Türklüğün geçmişinde derin izler bırakan 
tarihi dönemleri ve bu dönemlerin içinde bulunan zamanla kesişmesini 
sağlamaktır. Aralarında çok uzun bir zaman olmakla birlikte, Oğuz’la 
Köroğlu’nun aynı zamanda kesişmeleri, ortak idealler ve beklentiler kar-
şısında geçmişte olduğu gibi, şimdi de aynı duyarlılığın gösterilmesidir.25 

9. Mekân / Dekor 

Ahmet Kutsi Tecer, eserine başlamadan önce, destanın belli bir yeri ol-
madığı gibi Çamlıbel de, Bolu da belli bir yerin adı değildir (s. 11) der. Bu, 
Köroğlu destanının belli bir mekanı olmadığının ifadesidir. Ancak, bu 
eserde olay örgüsünde dağlar, ovalar, yaylalar, ormanlar ve kaleler ön 
plandadır. Tecer, eserinin sahnelenmesi için dekora önem vermiştir. Bu 
bakımdan her sahnede dekor hakkında bilgiler verir: 

“Uzakta burçlar, mazgallar, ufukta ormanlar, dağlar görünür. Bolu Be-
yi, yanında beyler, elinde şarap tası…” (s. 27) 

… 
“Bolu Beyi’nin hisarı. İki asker bir kalkan üzerinde Doğan Bey’in ölüsü-

nü taşırlar. Bolu Beyi, yanında Subaşı, Pehlivanbaşı, Dizdar, eğilip eğilip 
Doğan’ın yüzüne bakar, sonra askerler kalkanı yere bırakırlar. Derinden 
derinden uğultular, yığınların sesi duyulur. Mazgallarda yerleştirilen okçu-
lar görünür.” (s. 49) 

Eserde mitolojik varlık ve kavramlar olmasından dolayı sahneleme ve 
dekor oluşturmada hassasiyet gerekir. Özellikle ışıklandırma sisteminin 
dikkatlice hazırlanması gerekir. 

10. Dil ve Üslup 

Koçyiğit Köroğlu, konuşma diliyle yazılmış olup sahneleme bakımın-
dan uygundur. İçerisinde bazı eski Türkçe sözcükler bulunmasına rağ-
men eserin anlaşılmasına bir engel yoktur. Köroğlu’nun dışında eserdeki 
diyaloglar uzun değildir. Köroğlu’nun konuşmaları bazen bir sayfa bile 
tutar. 

Eserde, halk ifadelerini ve deyimlerini çokça görürüz. Tecer’in Türk 
halk kültürü ve edebiyatı ile ilişkisi göz önüne alındığında, bu özelliğini 
eserine yansıtması, sanat anlayışına paraleldir: 
                                                           
24 Behçet Necatigil, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, Varlık Yayınları, s. 187, İstanbul, 1971. 
25 Gıyasettin Aytaş, “Ahmet Kutsi Tecer ve Tiyatro Edebiyatımıza Katkısı”, G.Ü. Gazi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, s. 94, Ankara, 2003. 
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“Kartalın yavrusu kartal olur… Bu daha çocuk, aklı ermez.” (s. 19) 
“Bey arı olmadan petek oğul tutmaz… Sürü çobansız yayılmaz.” (s. 20) 
“Dosta dost, düşmana düşman.” (s. 21) 
“Dağdan şara (şehir) indim… Al dedim şu kolçağı (bileklik)… Toyluk 

edersen… (s. 25) 
“Koçyiğit gömleğimi giydim eğnime.” (s. 26) 
“Mal canın yongası… Günbalı gibi sarışın…” (s. 41) 
“Göze göz, dişe diş.” (s. 46) 
“Yiğit sandığımız oğul meğer çaşıtmış! (ajan, ara bozmak amacıyla söz 

taşıyan)” (s. 70) 
Eserdeki bazı diyaloglarda mensur şiir edası vardır. Bu, onun şair ol-

masından da kaynaklanmaktadır: 
“Gün bitmek üzeredir. Sen, Köroğlu, bütün gün gezdin. Yayladan ova-

ya düştün. Dağlardan, tepelerden aştın. Yurtları, obaları dolaştın. Ününün 
gittiği yer kadar gidemedin.” (s. 22) 

Sonuç 

Ahmet Kutsi Tecer, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında şair ve ya-
zar olarak tanınır. Şiirlerini genel olarak aşk, tabiat, ölüm-hayat vb. iz-
leklerin yer aldığı bireysel duyguları işleyenler ve yurt sevgisini ele alan-
lar diye iki gruba ayırabiliriz. O, genellikle halk şiirlerinin sekizli ve on 
birli hece ölçüsüne ve milli nazım birimi olan dörtlüğü kullanır. Ahmet 
Kutsi, Aşık Veysel gibi halk şiirinin son büyük sanatçılarından bir ismi 
ülkemize tanıtır. O, Yunus Emre, Karacaoğlan ve köylü temsilleri üzerine 
ciddi çalışmalar yapar. 

Ahmet Kutsi, tiyatro türünde de önemli eserler verir. Paris’te tanıdığı 
modern Avrupa tiyatrosunu, Türkiye’ye dönünce Batı tekniği ile folklor 
ve halk malzemesini birlikte ele alarak milli tiyatroya ulaşmayı hedefler. 
Bu yolda kaleme aldığı tiyatrolarında, Türk tiyatro geleneğimizden, halk 
kültüründen ve halk motiflerinden yararlanır, Türk toplumunun değiş-
me sürecini canlı tablolar halinde işler. 

Ahmet Kutsi Tecer, “Koçyiğit Köroğlu” adlı oyununda, Oğuz Türkleri-
nin gerek Şamanizm ve gerekse Gök Tanrı inanç dairelerinde bulunduk-
ları dönemlerde, kâinata, insana, tabiata hangi açılardan yaklaştıklarını, 
batı tiyatro tekniklerinden de faydalanarak, oyunlaştırmış olduğu eserin-
de oldukça başarılı bir şekilde günümüze taşımayı bilir. Tecer burada, 
Gök Tanrı, şaman, at, Umay Ana, ışık, dağ, ağaç vb. Türk mitolojisine ait 
birçok unsuru başarıyla işler. Bunlar Türk destanlarında sık sık kullanı-
lan inanç ile ilgili motiflerdir. Ayrıca, Dede Korkut hikâyelerinin inanç 
yapısından da tesirler görülür. Bu açıdan bakıldığında Koçyiğit Köroğlu, 
Türklerin maddi-manevi hayatını tasvir etmede önemli yere sahiptir. 

“Koçyiğit Köroğlu” adlı oyun üzerinde yapmış olduğumuz bu inceleme-
de, karşılaştığımız Şamanist Oğuz Türklerine ait, zengin kültürel miras, 
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eserin folklorik altyapısını bu denli etkin kılan Tecer’in, halk kültürüne 
bakışı ile doğrudan ilişkili olması nedeniyle de dikkate değerdir. Köroğlu 
Destanı’nı, İslamiyet öncesi Oğuz kültür dairesi içerisine bir kez daha ta-
şıyarak, şahsına münhasır bir eser olarak ortaya çıkarmış olan Tecer, 
eserini ulaşması gereken hedefle de bitirmesini bilmiştir ki bu da; zulüm 
karşısında hakkın ve iyinin daima galip geleceğidir. 

“Koçyiğit Köroğlu” içerdiği sembollerle, taşıdığı evrensel mesajla, ka-
dim Türk kültürünü ele alış tarzıyla, folklorun bütünleştirici, yol gösteri-
ci vasfını bir kez daha ortaya koyar ve kültür mirasının derlenip toplana-
rak, yeniden işlenmesinin, ileriye doğru sağlam adımlar atmak isteyen 
toplumlar için bir vazgeçilmez olduğunu, bir kez daha vurgular. Bu se-
beple “Koçyiğit Köroğlu”, Türk dili ve edebiyatı, Türk kültürü ve Türk 
folkloru için temel eserler arasında yer alır. Tecer bu eserinde, gelenek 
ile modern olanı başarıyla işler. Tecer, bu oyununda Türklerin dil, din, 
gelenekler-görenekler vb. kültürel mirasını başarıyla ele alır. Bu bakım-
dan Koçyiğit Köroğlu adlı eser, kültür taşıyıcılığı görevini de yerine geti-
rir. 
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Öz 

Harezim bölgesi kadim Türkistan’ın üç büyük bölgesinden birisidir. 

Asırlarca büyük medeniyetlere beşiklik yapmış bu bölge, İslam dininin 

Türkler arasında yayılmasından sonra ayrıcalıklı konuma kavuşmuştur. 

20. asrın başlarında istilacı Sovyet yönetiminin masa başında çizdiği ha-

ritalarla bölge etnik ve kültürel açıdan bölünmeye uğramıştır. Bugün fark-

lı Türk devletleri olarak karşımıza çıkan Özbekistan ve Türkmenistan’ın 

ortak kültür mirası olan Harezim edebî muhit açısından son derece önem-

li bir bölgedir. 

Bu yazıda Türkmen ve Özbek ortak edebî muhiti olan Harezim’de ye-

tişen edipler, eserleri ve bunların Türkmen-Özbek edebiyatına olan etkile-

ri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Harezim, Köhne Ürgenç, Özbek Türkçesi, Türk-

men Türkçesi, Hive. 

Abstract 

Khwarezm-Kohnaurgench As Turkmen-Uzbek Common Literary 

Neighborhood 

Khwarezm region is one of the three major regions of ancient Turkes-

tan. This region that has been the cradle of great civilizations, for centuri-

es and gained in importance, after the spread of Islam among the Turks. 

In the early 20 century the area ethnic and cultural divisions have under-

gone due to the maps drawn by the Soviet government at the table. As-

pect of literary Position, Khwarezm that the common cultural heritage 

of Uzbekistan and Turkmenistan is extremely important area. 
                                                           
* İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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In this article will be discussed poets who in the Khwarezm and their 

works and the effects of these for Uzbek-Turkmen literature. 

Key words: Khwarezm, Kohnaurgench, Uzbek Turkish, Turkmen Tur-

kish, Khiva. 

1. Giriş 

Harezim, günümüzde İran, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan 
sınırları içinde kalan ve Ceyhun Nehri boyunca uzanan tarihsel bölgenin 
adıdır. İ.Ö. 6-4. yüzyıllar arasında İran Ahameniş İmparatorluğu’nun 
parçasıydı. M.S. 7. yüzyılda Arapların eline geçince yörede İslam dini bu 
bölgede yayılmaya başladı. 11. yüzyılın sonlarından 13. yüzyılın başları-
na değin bağımsız Harzemşahlar Devleti’nin egemenliği altında kaldı. 
Daha sonra sırasıyla Moğolların, Timurluların ve Şeybanilerin eline geçti. 
16. yüzyılın başlarında Özbek İlbars hanedanının egemenliği altında Hi-
ve Hanlığı’nın merkezi oldu. 1717 ve 1839’da Rus saldırılarını geri püs-
kürten Hive Hanlığı 1873’te yenilerek Rusya’nın korumasına girdi. Sov-
yet Devrimi’nden sonra hanlık kaldırılarak yerine Harezim Sovyet Halk 
Cumhuriyeti kuruldu (1920-1924).1 

19. yüzyıl başlarına gelindiğinde Hive ve Buhara Hanlıkları oldukça 
yıpranmıştır. Bu durumdan istifade eden Ruslar önceleri bölge üzerine 
keşif seyahati yapmışlar ve sırasıyla Taşkent (1865), Buhara (1868), Hive 
(1873), Hokand (1876) şehirlerini istila etmişlerdir. 19. yüzyılın ikinci ya-
rısı Türkistan bölgesindeki Rus hâkimiyetinin başladığı dönemdir. Bu iş-
gal 126 yıl süreyle devam etmiştir. 

20. yüzyılın ilk çeyreğinde Sovyet Merkezi Toprak Komitesi (Eylül 
1924) çalışmalarını tamamlayarak Türkistan bölgesini masa başında 
idari sınırlara ayırmıştır. 

Özbek Cumhuriyeti: Genellikle eski Buhara Cumhuriyeti toprakları-
nı (Buhara, Kermin, Nur-Ata, Karşi, Şehrisebz, Baysun ve Sarı-Asi) Se-
merkand ve Taşkent bölgelerini içine alıyordu. 

Türkmen Cumhuriyeti: Hazar kıyılarında Merv bölgesine kadar uza-
nan Türkmen toprakları ile Buhara Cumhuriyeti’nin Türkmenlerle mes-
kûn olan Kerki ve Çarju vilayetleri ve Harezim Cumhuriyeti’nin Türkmen 
bölgeleri olan Taşöz, İlyali, Parsu, Kunya-Urgenç, Mangıt, Ambar-Ma-
mak, Sadavar, Dargan-Ata ve Hocaili’nin bir kısmını içine alıyordu. 

Kazak Cumhuriyeti (1936’ya kadar Muhtar bölge): Akmescid, Evli-
ya-Ata’nın bir kısmı, Mirazçul, Çimkent, Alma-Ata, Carkent, Pişbek’in 
bir kısmı, Taldu Kurgan ve Çizak’ın bir kısmı ile Kazak topraklarını içine 
alıyordu. Amu-Derya ve Harezim yakınındaki Karakalpak yerleşme böl-
gelerinden meydana gelen Karakalpak Muhtar Bölgesi tesis edildi. 
                                                           
1 Samir Basheer, HADİD, “Köneürgenç Türkmen Döwleti we Merkezi Aziya XIII Asırın Birinji 
Yarımında İlim”, Uluslararası Köhne Ürgenç Türkmen Devleti Sempozyumu, s. 234-237, Daş-
oğuz-Aşkabat, 2010. 
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Tacik Muhtar Bölgesi (Ekim 1924’ten Sonra Cumhuriyet): Kurgan 
-Tube, Kulyab, Duşanbe, Sir-Derya bölgesinin bir kısmı, Carm vilayeti ile 
Zarafşan Bölgesi ve Batı Pamir bölgesi. Vakhan bölgesinin bir kısmı ile 
Sarasu bölgelerini içine alıyordu. 

Kırgız Muhtar Bölgesi (Ekim 1924’ten Sonra Cumhuriyet): Kara-
kol bölgesi, Bişkek, Evliya-Ata’nın bir kısmı, Namangan ile Andican’ın 
mühim kısımları, Fergana ve Hokand’ın bazı bölgeleri ile Oş ve Pamir’in 
kuzeyi Kırgız Cumhuriyetini teşkil edecekti.2 

2. Harezim Sultanları (Harezimşahlar)3 

1. Anuş Tekin (1077-1097) 
2. Kutbeddin Muhammed (1097-1128) 
3. Atsız Harezimşah (1128-1156) 
4. İl Arslan Harezimşah (1156-1172) 
5. Sultan Şah (1172-1193) Kuzey Horasan’ı yönetmişti. 
6. Alaaddin Tekiş Harezimşah (1172-1200) 
7. Alaaddin Muhammed Harezimşah (1200-1220) 
8. Celaleddin Harezimşah (1220-1231)4 

3. Özbekistan’daki Harezim 

Harezim bugünkü Özbekistan cumhuriyetinin 12 vilayetinden birisi-
nin resmi adıdır ve bu vilayetin başkenti de tarihî Ürgenç şehridir. Yine 
Harezim vilayetinin büyük ve önemli şehirlerinden birisi de Hive’dir. Hive 
şehri kelimenin tam anlamı ile tarihî açık hava müzesi özelliği taşımak-
tadır. 

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e yaklaşık 1000 km uzaklıkta Türk-
menistan sınırında yer alan bu vilayet Sovyet istilasından önce Hive 
Hanlığının merkezi olmuştur. Bugünkü Özbekistan’da üç büyük bölge 
vardır. Bunlardan birisi Fergana Vadisinde yer alan ve başkenti Hokand 
(Kokan) olan Fergana vilayeti; Harezim, Karakalpakistan ve Semerkand 
ile komşu olan Buhara vilayeti diğeri ise bahsi geçen vilayet Harezimdir. 

Özbekler arasında Harezim’in ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu ayrılı-
ğın temelinde Harezim insanlarının dili ve toplumsal yapısı başta gel-
mektedir. Özbek Türkçesi nazarında Harezimlilerin konuştukları dil, leh-
çe olarak nitelendirilmektedir. Esasında kastedilen lehçe Oğuzca’nın bu 
bölgede konuşulan şeklinden başka bir şey değildir. Bu değişiklik sadece 
dilde kalmamış sosyal hayat, örf adet ve geleneklerde de kendini göster-
miştir. 
                                                           
2 Mehmet Saray, Özbek Türkleri Tarihi, Nesil Yayınları, s. 52, İstanbul, 1993. 
3 Harezimşahlar hakkında kapsamlı bilgi için bakınız: Osman Yorulmaz, “Harezmşah Kang-
lıları/Kanklıları (Etkileri, Rolleri ve Akıbetleri)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
162, s. 151-172, Mayıs-Haziran 2006. 
4 Nesimi Yazıcı, İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 406, An-
kara, 2005. 
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Bilindiği üzere modern Özbek Türkçesi üç lehçeden meydana gelmek-
tedir. Karluk, Kıpçak ve Oğuz lehçelerinin birleşimi olan Özbekçenin 
Oğuz kolunu Güney Harezim oluşturmaktadır. Oğuzca Özbekistan’da 
lehçe konumunda olduğu için edebî dil hüviyetine gelememiştir. Fakat 
bu lehçe hakkında büyük ölçekli olmamak üzere çeşitli makale ve çalış-
malar ortaya konulmuştur. 

Harezimşahlar devrinde başkent Cürcân, bir bilim ve sanat merkeziy-
di. Şehirde on büyük vakıf kütüphane vardı. Hükümdar ve şehzadeler, 
iyi eğitim görmüş kişilerdi, âlim ve sanatçıları korurlardı. Ebü’l-Fazl Kir-
mânî, Ebu Mansur, Hüseyin Ersbendî, Ebu Muhammed Harekî gibi ka-
dı, vâiz ve filozoflar, başkent Cürcân’da toplanmışlardı. Ayrıca, Fahr-i 
Harezim lakabını taşıyan Zemahşerî (1074-1144), Fahrüddîn-i Râzî, Şi-
hâbeddin Hivâkî, Şemsüddin Muhammed el-Zabî gibi birçok tanınmış 
âlim ve şair, Harezim’de yaşadılar. Harezimşahlarda bilim ve din dili ola-
rak, Arapça ön sırada yer alırdı. Dîvanlar, fermanlar Farsça yazılırdı. 
Yalnız, Ahmed Yesevî ve onun yolundan gidenler, eserlerini Türkçe yaz-
dılar. Muhammed bin Kays adındaki yazarın Celaleddin Harezimşah’a 
sunduğu Tibyân-ı Lügati’t-Türkî alâ Lisanü’l-Kanglı (Kanglı Dilinde Türk 
Dili Lügati) bu dönemde yazılan önemli eserlerden biridir.5 

Mukaddimetü’l-Edeb6: Dîvânü Lûgati’t-Türk’ten sonra Orta Türkçe 
döneminin en zengin söz varlığına sahip bu eser, Zemahşerî tarafından 
1127-1144 yılları arasında pratik bir sözlük tertibinde yazılarak Hare-
zimşah Atsız’a sunulmuştur.7 

Kısasü’l-Enbiyâ: Rabguzî tarafından bir yılda yazılarak 710 (1310)’da 
Emir Nasrüddin Tok Buğa’ya sunulan bu eserde; Kur’an-ı Kerim’de adı 
geçen peygamberlere ait kıssaların yanı sıra Hz. Muhammed, dört halife, 
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e ait menkıbeler de vardır.8 

Muînü’l-Mürid: Arapça bilmeyen Türkmenlere İslâm fıkhını ve tasav-
vufu öğretmek amacıyla İslâm mahlaslı bir şair tarafından 1313 yılında 
yazılan 900 beyitlik manzum bir eserdir.9 

Muhabbetnâme: 1353’te Harezmî tarafından yazılan manzum bir 
eserdir. Hayatı hakkında fazla bilgi olmayan Harezmî adlı birinin 1353 
yılında kaleme aldığı manzum bir eserdir. Eser Altın Orda Devleti’nin 
                                                           
5 Nesimi Yazıcı, İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 385-388, 
Ankara, 2005. 
6 Söz konusu eserin Harezim Türkçesine ait sözlük kısmı İran Şuşter Nüshası esas alınarak 
Nuri Yüce tarafından yayımlanmıştır. Nuri Yüce, Mukaddimetü’l-Edeb, Giriş-Metin-Dil Özellik-
leri-Metin, İndeks, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1993. 
7 Ubeydulla Uvetov, Özbekistan Büyük Âlimler Yurdu, Maneviyat Yayınları, s. 284, Taşkent, 
2010. 
8 Necmettin Hacıeminoğlu, Harezm Türkçesi ve Grameri, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, s. 
8, Ankara, 1997. 
9 Recep Toparlı-Mustafa Argunşah, Mu’înü’l-Mürîd, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 
2008. 
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nüfuzlu şahsiyetlerinden Muhammed Hoca Big adına yazılmıştır. Mefâî-
lün mefâîlün feûlün vezniyle yazılan Muhabbetnâme on bir nâmeden 
oluşmaktadır. İçinde kıt’a başlığı altında söylenmiş bazı gazeller ve Fars-
ça şiirler de vardır. 

Nehcü’l-Ferâdis: Kerderli Mahmut tarafından 1358’de yazılmış, kırk 
hadis tercümesi niteliğinde dinî, ahlâkî bir eserdir. Sade bir dille kaleme 
alınan bu eser, Harezim Türkçesinin nesir alanındaki güzel örneklerin-
den biridir. 

Husrev ü Şirin: Altın Orda sahasında yazılmış en eski Türkçe metin 
olarak bilinen Kutb’un Husrev ü Şirin’i, Nizamî’nin aynı adı taşıyan ede-
bî eserinin Türk edebiyatındaki ilk tercümesidir.10 

Hafız Harezmî Timurlular zamanında yaşamış Divan sahibi büyük şa-
irlerdendir. 14. asır şairleri arasında müstesna bir yere sahip olan Hafız 
Harezmî’nin sade bir dille yazdığı şiirleri halk tarafından beğenilerek 
okunmuştur. Onun şiirlerinde Yesevi yolunun izlerine rastlanmaktadır. 
Özbekistan’da Hamid Süleyman onun Divan’ının iki cilt halinde neşret-
miştir.11 16. asırda yaşayan ve Harezimde yetişen ediplerden birisi de 
Kıssa-i Seyfül Mülûk yazarı Meclisî’dir. Meclisî’nin eseri gerek dil gerekse 
konu bakımından önemli bir konuma sahiptir. 

Tarihçi, devlet adamı ve şair olan Şirmuhammed Munis (1778-1829) 
Harezim’de yetişmiş şairlerdendir. Onun Firdevsü’l-İkbal adındaki tarihî 
eseri eski zamanlardan 1813 yılına kadar olan devreyi anlatmaktadır. 
Bu eseri Agehî tamamlamıştır. Yaklaşık 10000 beyitten oluşan Munisü’l 
Uşşâk adlı divanı her devirde okunmuş ve defalarca çoğaltılmıştır. Mira-
hand’ın Ravzatü’s-Safa adlı eserini Özbek diline tercüme eden Munis’in 
Arap alfabesini ithaf ettiği Sevâd-i Talim adlı eserleri mevcuttur. 

Çok sayıda eser ortaya koyması yönü ile Ali Şir Nevai ile kıyaslanan 
Muhammed Rıza Erniyazbekoğlu Agehî (1809-1874) Harezimli şair ve ya-
zarlardandır. Şair ve devlet adamı Munis amcası olup bir müddet amca-
sının mirâblık vazifesini devam ettirmiştir. Çok yönlü birisi olan Agehî 
bilhassa tarihî eser yazıcılığı ve çevirileri ile öne çıkmıştır. Farsça ve Öz-
bekçe yazan Agehî’nin 500’den fazla gazeli olduğu bilinmektedir. Agehî 
şiirlerini topladığı divanına Ta’vizü’l-Âşıkîn adını verdi. Şiirlerinde Nevaî 
tarzı söyleyiş dikkat çeker. Onun kendi yazdığı tarihî eserler arasında 
Firdevsü’l-İkbâl, Zübdedü’t-Tevârih, Gülşen-i Devlet, Riyâzü’d-Devle, Câ-
mi’ül Vakayat-ı Sultanî, Şahid-i İkbâl yer almaktadır. Agehî 19. asırda 
Özbek çeviri-tercüme edebiyatının öncülerindendir. Bu yönüyle edebiyat 
ve dile yeni bir soluk kazandırmıştır. O Farsça’dan Özbekçe’ye çok sayı-
da (19 tane) eser tercüme etmiştir. Mirhand’ın Ravzatü’s-Safa, Muham-
med Mehdi Estrebadî’nin Tarih-i Cihabguşâ-i Nadirî, Zeynedin Vâsıfî’nin 
                                                           
10 Mustafa Özkan, Tarih İçinde Türk Dili, Filiz Kitabevi, s. 72-79, İstanbul, 2004. 
11 Hamid Süleyman, “Hafız Harezmî”, Divan, 2 cilt, Taşkent 1981. 
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Bedayü’l-Vakâye, Mahmud b. Şeyh Ali Gujduvanî’nin Miftahu’t-Talibîn, 
M. Mukim Hiratî’nin Tabakat-i Ekberşahî, M. Yusuf Münşî’nin Tezkire-i 
Mukimhanî, Rızakulıhan Hidayet’in Ravzatu’s-Safa-i Nâsirî, Hüseyin Vâ-
iz Kâşifî’nin Ahlak-ı Muhsinî, Keykavus’un Kâbusname, M. Vâris’in Züb-
detü’l-Hikâyet, Şerh-i Delâyilü’l-Hayrat, Sadi’nin Gülistan, A. Cami’nin 
Yusuf ve Züleyha, Selaman ve İbsal, Baharistan, Bedreddin Hilalî’nin 
Şah ve Gedâ, Nizamî Gencevî’nin Heft Peyker, Hüsrev Dehlevî’nin Heşt 
Behişt gibi eserlerini Özbekçeye tercüme etmiştir.12 

Hive hükümdarı Firuz saray çevresinde edebî bir muhit meydana ge-
tirmiştir. Bu edebî muhit içerisinde Ahmet Tabibî (1869-1911), Kamil 
Harezmî (1825-1899), Muhammed Resul Mirza (1840-1922), Avaz Otar 
(1884-1919) gibi isimler sayılabilir. 

4. Türkmenistan’daki Harezim 

Harezim bölgesi eski zamanlardan beri bir kültür merkezi olarak var-
lığını devam ettirmiştir. Türkmenistan topraklarında gelişen kültürler-
den bir diğeri ise, Harezim bölgesinde ortaya çıkmıştır. Harezim, Parfiya 
ile yaklaşık aynı zamanlara rastlamaktadır. Kuzey Türkmenistan’da yer-
leşen Eski Harezim; Kalalıgır, Küzeyligir, Toprakkale, Akçagelin, Şahsa-
nem ve eski Vas gibi önemli ekonomik ve kültürel merkezlere sahip ol-
muştur. Harezimler, Çermenyap ve Dovdan isimli gelişmiş su kanalları 
kurarak, tarımda ileri bir seviyeye ulaşmışlardır. Harezimliler de Parfiya-
lılar gibi kendi paralarını basıp, “Ganlı” adı verilen kendi yazılarını kul-
lanışlardır. Güney Türkmenistan’da, üçüncü asırda Parfiya devletinin 
sona ermesi üzerine, bölgede uzun sürmeyen bir Sasani hâkimiyeti baş-
lar. Beşinci asrın ikinci yarısında da Türkmenistan, Eftalitlerin (şimdiki 
Türkmen boylarından biri olan Abdallar) hâkimiyetine geçer. Bu dönem 
aynı zamanda Türk halklarının Türkmenistan’da hâkimiyetinin başladığı 
dönemdir. Nitekim altıncı yüzyıl Türkmenistan’da Türk Hakanlığı asrı 
olarak anılmaktadır.13 

Tarih boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Köhne 
Ürgenç şehri Harzemşahlar devletinin de başkenti olmuştur. Özellikle 
13. yüzyıl ve sonrasında burada edebî muhitin genişlediğini görürüz. Bu 
dönemde yetişen şairler ve ortaya konulan eserler de Oğuz-Türkmen un-
surunun öne çıkmaya başladığı görülmektedir. 

Harezim bölgesi Müşterek Orta Asya Türk yazı diline kaynaklık etmiş 
bir bölge olduğu gibi Modern Türkmen Türkçesine de büyük oranda tesir 
etmiştir. Mehmed Azadi, Mahtumkulu gibi şairler de bu bölgenin medre-
selerinden ilham almışlardır. Şair Andelib de bugün hem Türkmen hem 
de Özbek edebiyatının klasik dönem şairleri arasında yer almaktadır. 
                                                           
12 Safo Matjon-Sharofjon Sarıyev, O’zbek Adabiyoti, s. 137-138, Taşkent, 2009. 
13 N. Halimow, Ürgenjiñ “giçki” ýadygärlikleri-Türkmenistanyñ ýadygärlikleri, s. 15-17, Aş-
kabat, 1982. 
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Kıssa-i Yusuf yazarı Ali, orta çağda yaşamış ve eser vermiş büyük 
Türkmen şairlerinden biridir. Nurmuhammed Andelip, hem klasik Türk-
men edebiyatının hem de Orta Asya halklarının klasik edebiyatlarının ge-
lişmesinde, onları ciddi fikirlerle zenginleştirip, şekil bakımından olgunlaş-
tırmada önemli hizmetler görmüş büyük Türkmen şairlerinden biridir. 

“Yusup-Züleyha”, “Leylâ-Mecnun”, “Zeynelarap”, “Baba Rövşen” gibi 
meşhur destanları ve Oğuznama, “Nesimi”, “Sagd-ı Vikgas” gibi tarihî 
poemalan ve birçok lirik şiiri vasıtasıyla ispat etmiştir. 

Devletmemmet Azadî, Türkmen şairi Magtımgulı’nun babası olup Ha-
rezimde yetişen şairlerden birisisidir. 

Şabende’nin gerçek adı Abdılla olup Şabende onun edebî mahlasıdır. 
Babasının adı Memi Molla’dır. Şabende şimdiki Köneürgenç şehri yakın-
larında dünyaya gelmiş, Hive medreselerinde okuyup devrinin tahsilli 
adamlarından biri olarak yetişmiştir. O, birçok lirik şiiri dışında aşk-fan-
tezi ve kahramanlık konulu “Gül-Bilbil” adlı destanın, Sasaniler haneda-
nının on dördüncü padişahı Behram Gûr hakkında “Şah Behram” desta-
nını ve İran şahı Ağa Muhammed’in Kirman’a doğru yaptığı seferle ilgili 
“Hocamberdi Han” adlı tarihî destanların da yazarıdır. Mahtumkulu Fi-
râkî, Doğu edebiyatının yayılıp gelişmesine katkısı olan şâirlerden biri de 
kıymetine ulaşılamayacak güzellikte şiirler yazan, eserler veren söz üs-
tatlarından Mahtumkulu-Firâkî’dir. “Firâkî” şairin mahlası olup “rahatlı-
ğı, azatlığı seven”, “asayiş taraftarı” manalarına gelir. Eldeki malûmatla-
ra göre Mahtumkulu’nun 1733-1783 yılları arasında yaşadığı söylen-
mektedir. 

Mahtumkulu Türkmenlerin millî şâiri olmakla birlikte, bütün insanlı-
ğın ahlâkını da dile getiren bir saz şâiridir. 

Kurbandurdı Zelili, Devletmehmet Azdî’nin torunu, büyük şâir Mah-
tumkulu’nun yeğeni olan Kurbandurdu Zelilî, 1800 yılında Gürgen çev-
resindeki Karakuzu köyünde dünyaya gelmiştir. Şiirleri, 19. yüzyıl Türk-
men edebiyatının realist tarzını geliştirmekte büyük bir rol oynamıştır. 

Çarı Afzal (Akmolla), XVIII. yüzyılın sonlarında XIX. yüzyılın başların-
da Harezimde yaşamış olan bu şairin gerçek adı Çarı olup mahlası ise 
Afzal’dır. Onun şiirleri tarihi gerçek olayları ve astronomik temaları işle-
yişiyle farklılaşır. 

Aşıkı, XIX. yüzyılda yaşamış ve Mahtumkulu’nun insan sevgisiyle 
yoğrulmuş şiir geleneğini devam ettirmiş şairlerden biri de Oraz Aşıkı’dır. 
XIX. yüzyılın son görkemli temsilcisi olan Misgingılıç, 1845 yılında dün-
yaya gelmiştir. Misgingılıç, Mahtumkulu ve Zelili’nin sanat anlayışını de-
vam ettiren ve lirik-pastoral şiire büyük katkıda bulunmuş bir şairdir. 

5. Sonuç 

Harezim bölgesi İslam öncesi ve sonrası dönemlerde çok önemli bir 
kültür merkezi olmuştur. Samaniler sonrası Türkistan’da siyasal birliğin 
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bozulması ile Gazneliler, Büyük Selçuklular ve Harezimşahlar bu bölgeyi 
mamur etmişlerdir. Özellikle Büyük Selçuklular zamanında bölge son 
derece kalkınmış, ilim adamları, edipler, sanatkârlar korunup kollan-
mıştır. Bölgenin kendine has Kanglı14 adı verilen Türk lehçesi ile meyda-
na getirilen edebî eserler Arapça ve Farsça eserler yanında sayıca az kal-
sa da 13-14. yy. Türk dili açısından oldukça önemlidir. 

Moğol istilası ile birlikte bölgede boy gösteren siyasi istikrarsızlık, bit-
mek bilmeyen hanedan çekişmeleri, savaşlar kültür hayatını da olumsuz 
yönde etkilemiştir. Moğol istilasından 20. yüzyıl sonlarına kadar bölgede 
tam anlamı ile siyasi birlik ve düzenin sağlandığını söylemek zordur. 
Özellikle hanlıklar devrinde Harezim bölgesi için yapılan mücadeleler du-
rumu daha da kötüleştirmiştir. 1924 yılında Sovyet Toprak Komitesi ta-
rafından bölgenin idari sınırları değiştirilmiştir. Bugün Harezim bölgesi 
Özbekistan ve Türkmenistan toprakları arasında bölüşülmüş durumda-
dır. Üstelik Karakalpakistan da özerk cumhuriyet olarak bu bölgenin bir 
parçasını oluşturmaktadır. Hal böyle olunca bu bölgede yetişen şair ve 
yazarlar da Kazak, Karakalpak, Türkmen ve Özbek edebiyatının ortak 
değerlerinden sayılıyor. Hatta bu ortaklık Tatarlara, Türkiye’ye kadar da 
uzanabiliyor. Sufi Allahyar hem Türkmen hem Özbek hem de Tatar ede-
biyatı için önemli bir isimdir. Kıssa-i Yusuf yazarı Ali Türkmenler için ne 
kadar mühim ise Azerbaycan, Türkiye edebiyatı için de o derece önemli-
dir. Özbek edebiyatındaki Bayram Han ile Türkmen edebiyatının Bayram 
Hanı aynı duygu ve terennümün ifadesidir. Yine Harezim’de yetişen şair-
lerden Andelip bugünkü Türkmen ve Özbek edebiyatının klasik şairle-
rindendir. 

Harezim bölgesi kültürel ve edebî anlamda doğurgan bir yer olup bu-
güne kadar pek çok şair ve ilim adamı yetiştirmiştir. 

Bu eserler genelde Türk dilinin özelde Türkmen Türkçesinin oluşu-
muna zemin hazırlamışlardır. Yüzyıllarca Türkistan bozkırlarında oku-
narak halkın duygu ve düşüncelerine tercüman olmuştur. Modern Türk-
men Türkçesinin oluşumunda Mahtumkulu çok önemli bir yer işgal et-
mektedir. Onun şiirlerindeki dil ve üslup Türkistan’ın piri Hoca Ahmed-i 
Yesevi’den çok da farklı değildir. Mahtumkulu, Harezim bölgesinde yetiş-
miş bir şairdir. Yine benzer şekilde Mahtumkulu’nun babası Devlet Meh-
met Azadi 17. yüzyılda yaşamış edip ve şairdir. Modern Türkmen yazı di-
linin oluşumuna büyük katkı sağlayan Mahtumkulu Firaki, Türkmen 
yazı dilinin kurucusu kabul edilmektedir. Mahtumkulu Firaki Harezim 
bölgesinin önemli şehirlerden Hive’deki Şirgazi medresesinde eğitim gör-
müştür. Mahtumkulu, bütün şiirlerinin, eserlerinin konusunu halkının 
                                                           
14 Kanglılar ve Kenger (Sümer)’ler arasında bağlantı kuran M. Ünal Mutlu önemli bir çalış-
ma ile Harezim bölgesinde yaşamış olan Kanglılar ve Sümerler arasındaki ilişkiden bahset-
mektedir. Geniş bilgi için bakınız: M. Ünal Mutlu, Dünya Uygarlıklarında Türk Dili ve Kenger 
Uygarlığı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2007. 
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gerçek hayatından almıştır. Şair kendi şiirlerinde halkın isteği, arzusu, 
derdi, tasası, mutluluğu, ayrılık, gurbet gibi konulara kapsamlı yer ayır-
mıştır. Ayrıca, vatanseverlik, kahramanlık gibi konuları işlemiş, Türk-
men mertliğini ortaya koymuş, milli Türkmen gururunu aşılamaya çalış-
mıştır. XVIII yüzyılda “Türkmen”in nasıl olması gerektiğini bütün ayrıntı-
larıyla kendi şiirlerinde şekillendirmiştir. 

Ünlü şair Molla Nefes, 19. yüzyıl Türkmen Edebiyatı’nın en tanınmış 
kalemlerinden biridir. Onun sanatı, Endelip, Azadi, Mahdımkulu, Magri-
bi, Kemine, Talibi, Katibi, Seyidi, Zelili gibi tanınmış söz üstatları ile bir 
sırada Türkmen edebiyatının gelişimine ve zenginleşmesine büyük katkı 
sağlamıştır. Molla Nefes’in birbirinden güzel şiirleri, koştuğu destanlar, 
uzun yıllardan beri Türkmen halkının zevkini okşamakta, genç kuşakla-
ra millî bilinç aşılamaktadır. Molla Nefes’in hayatı üzerine bilgilerimiz 
yok denecek kadar azdır. Şairin 1810 yılında Marı’da (Merv) Teke Türk-
menleri’nin Yazı, başka bir bilgiye göre, Toktamış boyuna mensup Kadir-
berdi adlı bir saracın ailesinde dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Dö-
neminin okur-yazar kişilerinden olan Kadirberdi aynı zamanda hocalık 
yaparak mahalle okulunda çocuklara ders vermiştir. Onun Ağacık Bah-
şi, Ödekberdi, Hakberdi ve Molla Nefes adlı dört oğlu olmuştur. Edebiyat 
tarihçilerinin görüşüne göre, Molla Nefes’in gerçek adı Tanrıberdi’dir. Hi-
ve’de öğrenim gördüğü sırada hocalarının onu bu adla çağırdığı üzerine 
bilgiler mevcuttur.15 

O devrin Türkistan’daki en seçkin medreselerinin biri olarak kabul 
edilen Buhara Medresesi’nde öğretimine devam edip, bir süre Özbekler 
arasında yaşamıştır. Şiirlerinde karşılaşılan bazı Özbekçe kelimeler bu 
okuma sürecinin neticesidir.16 

Hive’de öğrenim gördüğü bilinen Molla Nefes sadece Türkmen edebiya-
tında değil Özbek edebiyatında saygın bir yere sahiptir. Özbekistan İlimler 
Akademisi tarafından Mart 2010’da Molla Nefes’in doğumunun 200. yılı 
münasebetiyle bir etkinlik düzenlenmiştir. Aynı zamanda Molla Nefes’in 
şiirleri Özbek Türkçesine tercüme17 edilerek Taşkent’te basılmıştır.18 
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XVII. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE 
TÜRK KADIN BESTECİLERİNİN ESERLERİNDE 
GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ MAKAMLARI 

Yrd. Doç. Dr. Feyzan Göher VURAL* 

Öz 

Müziksel yaratı süreci içinde, kadının ilkçağlardan itibaren erkekle 

birlikte var olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak dünyada olduğu gibi Türki-

ye’de de kadın besteciler erkeklere oranla tarih sayfalarında daha az yer 

almıştır. Fırsatlar ve sosyo-kültürel şartların kadın ve erkeğe eşit oranda 

sunulmamasının bir sonucu olarak nitelendirilebilecek bu duruma rağ-

men, Türk kadın bestecilerin Geleneksel Türk Sanat Müziğinde farklı ma-

kamlardan çeşitli eserler verdiği bilinmektedir. 

Müzik yaşayan bir varlıktır, dolayısıyla gerek müzik türleri gerekse 

bu türler içinde yer alan unsurlar değişime uğrarlar. Türk Sanat Müziği’-

nin en temel yapı taşı olan makamlar da bu unsurlardan birisidir. Tarih 

boyunca yüzlerce makam kullanılagelmiştir. Bu makamların kullanım 

sıklığı zamana bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. 

Tarama modeline dayalı olan bu çalışmada, gerek Türk kadın bestecilere 

vurgu yapmak gerekse onların eserlerindeki makamların değişim çizgilerini or-

taya koymak amacıyla, XVII. yüzyıldan günümüze kadar Türk Sanat Müziği 

eserleri bestelemiş olan 187 kadın besteci tespit edilerek, eserleri incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Müzik, Türk Sanat Müziği, Kadın Besteciler, Beste. 

Abstract 

Tradational Turkish Art Music Makams in Turkish Female 

Composers Work From 17th Century Until Present Time 

There is a known fact that, since ancient times women have been 

with men in the process of musical creativity. But, female composers have 
                                                           
* Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Mü-
zik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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been allocated less place in history in Turkey just as it is in the world 

when compared to male composers. Despite this case which can be iden-

tified as a result of not offering opportunities and socio-cultural conditions 

to males and females in an equal manner, it is known that Turkish fema-

le composers have composed several works of arts in various Makams in 

Traditional Turkish Art Music. 

Because of music is a living entity, either music species or theirs ele-

ments have been varied. Makam, the most basic part of Turkish Art Music, 

is one of those elements. Throughout history have been used hundreds of 

Makams. The frequency of use of those Makams vary depending on time. 

In this study of descriptive research, it is intended for underline the 

Turkish women composers and theirs works. In this research, 187 female 

composers who have composed works of art in Turkish Art Music from 

17th century until present time have been found out. 

Key words: Music, Turkish Art Music, Female Composers, Compose. 

1. Giriş 

Müziğin tarihsel yolculuğu içinde, kadının başlangıçtan itibaren er-
kekle birlikte var olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak, kadınlar, eğitim, 
çalışma gibi haklarını daha rahat kullanmaya başladıkları son yüzyıla 
kadar, toplumsal baskılar neticesinde erkek egemen dünyada pek çok 
alanda arka planda kalmıştır.1 Müzik de bu alanlardan birisidir. Du-
rum böyle olsa da kadınların gerek besteci gerek yorumcu gerekse mü-
zik bilimci olarak tarih sayfalarında önemli yerler edindiği bilinmekte-
dir. 

Etno-müzikolojide, kimlik ve cinsiyet üzerine yapılan çalışmalar, 
1970’lerden sonra feminist hareket ve antropolojideki gelişmelerden sağ-
lanan etkiyle, “müzik ve kimlik”, “müzik ve toplumsal cinsiyet” özellikle de 
“müzik ve kadın” konuları popüler bir hale gelmiştir. Osmanlı ve Cum-
huriyet dönemlerinde müzik hayatı içinde kadının rolünü belirleyen ça-
lışmalarda bu çerçevede yeni bir araştırma alanı olarak önem kazanma-
ya başlamıştır.2 

Söz konusu önem doğrultusunda tarama modeline dayalı olan bu ça-
lışmada XVII. yüzyıldan günümüze kadar Türk Sanat Müziği eserleri 
bestelemiş olan 187 kadın besteci araştırılarak tespit edilmiştir. Bu bes-
tecilerin 158’inin yaşadıkları dönem belirlenmiştir. Yaşadıkları dönem 
belirlenen bu bestecilerin eserlerinde hangi makamları kaç eserde kulla-
nıldığı belirlenmiş ve makamların yıllar içinde kullanım sıklığı bakımın-
dan değişimleri incelenmiştir. 
                                                           
1 Feyzan Göher, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın Besteciler”, Uluslararası-Disiplinlerarası 
Kadın Çalışmaları Kongresi, 5-7 Mart, II. Cilt, Sakarya Üniversitesi, s. 112, Sakarya, 2009. 
2 Şefika Şehvar Beşiroğlu, “İstanbul’un Kadınları ve Müzikal Kimlikleri”, İTÜ Sosyal Bilimler 
Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, s. 3, 2006. 
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2. XVII. Yüzyıldan Günümüze Kadın Bestecilerin Eserlerinde 
    Yer Alan Makamlar 

Müzik, Türk milli kültürünün en önemli unsurlarından birisidir.3 Ge-
leneksel Türk Sanat Müziği gücünü zengin geçmişinden almaktadır. Çok 
geniş repertuarı, sayısı binleri bulan eserler içermektedir. Bu eserler 
farklı dizilere, seyirlere, duraklara sahip çeşitli makamlarda yazılmış-
tır.4,5 Makam dizi ve isimlerinin ilk olarak anıldığı kuramcı olan Safiud-
din Abdülmümin Urmevi’den (XIII. yüzyıl) Rauf Yekta’ya (XX. yüzyıl) ka-
dar olan dönemde yazılan kuram kitaplarının, o dönemki müzik anlayı-
şını, teorisini anlatan bir edvar geleneği bulunmaktadır. Bu kitapların 
hemen hepsinde, müziğin temel taşlarından biri olarak ele alınan ma-
kamlar, kullanıldıkları perdeler ve bu perdeler üzerindeki “gezinme” ya 
da “seyir”leri itibariyle tanımlanmışlardır.6,7 

Gerek Arapça ve Farsça yazılı kaynaklarda gerekse Türkçe müzik yaz-
malarının hemen hepsinde makam olgusuna büyük önem verilmiş, geniş 
yer ayrılmıştır.8 Bu kuram kitaplarının yanında şarkıların hafızalarda 
kalmasını sağlayan güfte mecmuaları da dönem repertuarının ve kulla-
nılan makamların tespitinde önemli yer tutmaktadır. Bütün bu kaynak-
larla tespit edilen yüzlerce makamın bir kısmı benimsenmiş bir kısmı ise 
unutulmuştur.9 

Kadın bestecilerin Türk Sanat Müziği makamlarının hangilerini, han-
gi sıklıkta kullandığını belirlemek için yapılan bu çalışmada, incelenen 
kadın bestecilerin doğum yılları 1630’dan 1980’e uzanmaktadır. Araştır-
mada 1600’den 1799’a; 1800’den 1849’a; 1850’den 1899’a; 1900’den 
1919’a; 1920’den 1949’a; 1950’den 1980’e uzanan 6 zaman dilimi sap-
tanmıştır. 1630-1799 zaman diliminde yaşayan ve günümüze yazdığı 
eserler hakkında bilgi gelebilen çok az sayıda besteci olduğu için bu ilk 
dönem yaklaşık 170 yılı kapsamaktadır. Sonraki dönemler ise Osmanlı 
İmparatorluğu’nda 50’şer yıl arayla sınırlandırılmış, sonrasında Osman-
lıdan Cumhuriyete geçiş dönemi, Cumhuriyetin ilk yılları ve Cumhuriye-
tin ikinci yarısında yaşayan besteciler düşünülerek belirlenmiştir. Araş-
                                                           
3 Oğuz Çetinoğlu, “Türk Müziğinin Genç Dehası Fatih Salgar İle Melodi Ahenginde Bir Soh-
bet”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Cilt: 48, Sayı: 287, s. 32-36, İstanbul, 2010. 
4 Şeref Çakar, Türk Müziği Teorisi ve Makamlar, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: 3684, Dev-
let Kitapları Müdürlüğü, s. 46, İstanbul, 2004. 
5 Karl L. Signell, Makam-Türk Sanat Musikisinde Makam Uygulaması, Çev: İ. Gökçen, Yapı 
Kredi Yayınları, s. 25, İstanbul, 2006. 
6 Okan Murat Öztürk, Zeybek Kültürü ve Müziği, Pan Yayıncılık, s. 211, İstanbul, 2006. 
7 Oya Levendoğlu Öner, “XIII. Yüzyıldan Günümüze Kadar Varlığını Sürdüren Makamlar ve 
Değişim Çizgileri”, Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, s. 201, Ankara, 2002. 
8 Oya Levendoğlu Öner, “XIII. Yüzyıldan Bugüne Uzanan Makamlar ve Değişim Çizgileri”, 
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 17, s. 131, Yıl: 2004/2. 
9 Çetin Körükçü, Türk Sanat Müziği, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., s. 144, İstan-
bul, 1998. 
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tırmada öncelikle yukarıda belirtilen zaman dilimleri içinde hangi maka-
mın kaç eserde ve kaç besteci tarafından kullanıldığı belirtilmiştir: 

1600-1799 yılları arasında doğan ve besteleri bilinen 5 kadın besteci-
nin 31 eseri bugün bilinmektedir. En az iki eserde kullanılan makamlar 
aşağıda görülmektedir: 

Tablo. 1 

Makam adı Eser sayısı Kaç besteci tarafından kullanıldığı 
Evcara 2 2 
Rast 2 2 
Saba 2 2 
Arazbar Zemzeme 2 1 
Hümayun 2 1 
Muhayyer 2 1 
Şehnaz 2 1 
Ferah-zayi 2 1 
Zengüle 2 1 

Tablo 1.’de görüldüğü üzere Evcara, Rast ve Saba makamları ikişer 
besteci tarafından iki ayrı eserde kullanılmıştır. Tablodaki diğer makam-
lar ise, birer besteci tarafından iki eserde kullanılmıştır. Tabloda yer al-
mayan ancak bu dönemde sadece bir eserde kullanılan diğer makamlar 
ise, Bayati, Bestenigar, Büzürg (Büzürük), Evc, Haver, Hüseyni, Mahur, 
Müşkuye, Neveda (Nev-eda), Nigar, Nühüft, Şadkami ve Sipihr’dir. Bu 
dönem kullanılan makamlardan olan Bayati, kimi kaynaklarda Beyati 
olarak adlandırılsa da, bu makam ismini Bayat Oğuz boylarından aldığı 
için Bayati olarak adlandırılması daha doğru olacaktır.10,11 

Bu dönemde kullanılmış olan Arazbar Zemzeme, Büzürg (Büzürük), 
Haver, Hümayun, Müşkuye, Neveda, Nigar, Şadkami makamlarına daha 
sonraki yüzyıllarda hiçbir kadın bestecinin eserinde rastlanmamıştır. 
Zengüle, Bestenigar, Sipihr makamlarına da bir ya da iki kez rastlanmış-
tır. 1600-1799 dönemi içinde yer alan en önemli kadın bestecilerden 
olan Dilhayat Kalfa’nın Sipihr Makamında bestelediği Peşrev, Hisar Ma-
kamı dizilerine Kuçek Makamı dizilerinin eklenmesiyle oluşan “Eski Si-
pihr” Makamı özelliklerine uygundur.12 1600-1799 yılları arasında yaşa-
yan kadın bestecilerin eserlerinde kullanmış oldukları 22 makamın, 
%40.1’i daha sonraki yıllarda hiçbir kadın bestecinin eserinde tespit 
edilmemiştir. Bu durum makamların geçirmiş oldukları değişim çizgisi-
                                                           
10 İsmail Hakkı Özkan, Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri, Ötüken Neşriyat A.Ş., s. 126, 
İstanbul, 1990. 
11 Yılmaz Öztuna, Türk Musikisi Ansiklopedisi, Cilt: I, Milli Eğitim Basımevi, s. 101, İstan-
bul, 1969. 
12 Özkan, a.g.e., s. 357, 1990. 
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nin ve ömürlerinin bir göstergesi niteliğindedir. Bu dönemde Müşkuye 
makamında yazılmış olan eserlerden günümüze sadece iki örnek gelebil-
miştir. Biri bu araştırmaya dahil olan Tarab-saz Kalfa’nın bir peşrevi; di-
ğeri de Küçük Hatib’in peşrevidir. Haver makamı ise en az 5 asırlık mü-
rekkep bir makamdır. Tarab-saz Kalfa’nın bu araştırmaya dahil edilen saz 
semaisinden başka, günümüze bir de Sultan Korkut’un bu makamda ya-
zılan peşrevi gelmiştir.13 Arazbar Zemzeme makamında Reftar Kalfa’nın iki 
eseri günümüze gelmiştir: Fahte Peşrev ve Saz Semaisi. Reftar Kalfa dışın-
da bu makamda yazılmış bir örnek daha bilinmektedir. II. Beyazid’in 
Devr-i Kebir ve Saz Semaisi de Arazbar Zemzeme makamında yazılmıştır. 

1800-1849 yılları arasında doğan ve isimleri günümüze gelebilen 14 
kadın bestecinin 62 eserinden en sık kullanılan 10 makam aşağıdaki 
tabloda görülmektedir: 

Tablo 2. 

Makam adı Eser sayısı Kaç besteci tarafından kullanıldığı 
Hicaz 9 3 
Suzidil 7 2 
Hicazkar 5 1 
Suzinak  5 2 
Hüzzam 4 1 
Nihavent 4 3 
Rast 4 2 
Hisar 3 2 
Hüseyni 3 2 
Karcığar 3 1 

Tablo 2.’de 1800-1849 arasında doğan kadın bestecilerin en fazla Hi-
caz makamını kullandıkları görülmektedir. Hicaz Makamını sırasıyla Su-
zidil, Hicazkar, Suzinak, Hüzzam, Nihavent, Rast, Hisar, Hüseyni ve Kar-
cığar izlemektedir. Bu dönemde kadın bestecilerin eserlerinde daha az 
rastlanan ve tablo da yer almayan diğer makamlar ise, kullanım sıklığı-
na göre Çargah, Kürdili Hicazkar, Mahur, Acem Kürdi, Bestenigar, Evca-
ra, Hicaz Hümayun, Isfahanek, Müstear, Sultani Yegah, Şedaraban ve 
Şehnaz’dır. Bu dönem makamlarından Isfahanek, diğer dönemlerde bir 
daha kadın bestecilerin eserlerinde görülmez. Isfahan makamı ile çok 
benzeyen ve mürekkeb Isfahan dizisine yerinde bir Saba dörtlüsünün 
eklenmesiyle meydana gelen14 Isfahanek makamında yazılmış kadın-er-
kek tüm bestecilerin günümüze 26 eseri gelebilmiştir.15 
                                                           
13 Yılmaz Öztuna, Türk Musikisi Kavram ve Terimleri Ansiklopedisi, Atatürk Kültür Merkezi 
Yayını: 245, s. 146, Ankara, 2000. 
14 Özkan, a.g.e., s. 305, 1990. 
15 Öztuna, a.g.e., s. 165, 2000. 
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1850-1899 yılları arasında doğan ve isimleri günümüze gelebilen 20 
kadın bestecinin 85 eserinden en sık kullanılan 10 makam ve onuncu 
makamla aynı sıklıkta kullanılan iki makam Tablo 3’te görülmektedir: 

Tablo 3. 

Makam adı Eser sayısı Kaç besteci tarafından kullanıldığı 
Hicaz 8 6 
Kürdili Hicazkar 8 6 
Suzinak 8 3 
Şehnaz 7 5 
Hüseyni 6 4 
Nihavent 5 5 
Hicazkar 4 4 
Mahur 4 4 
Şedaraban 4 4 
Çargah 3 2 
Muhayyer 3 1 
Uşşak 3 2 

Tablo 3 incelendiğinde, tıpkı bir önceki dönem de olduğu gibi 1850-
1899 yılları arasında doğan kadın bestecilerin de en sık Hicaz Makamını 
kullandıkları görülmektedir. Önceki dönemde sadece 2 eserde görülen 
Kürdili Hicazkar Makamı bu dönemde 8 bestede kullanılmıştır. Suzinak 
Makamı ise bir önceki dönem de olduğu gibi sık kullanılan makamlar 
arasında yer almıştır. Tabloda yer almayan ve bu dönemde kadın beste-
cilerin eserlerinde daha az rastlanan diğer makamlar ise, kullanım sıklı-
ğına göre Bayati, Buselik, Evcara, Rast, Yegah, Acem Aşiran, Bayati Ara-
ban (Bayati Arapan), Ferahnak, Hüseyni Aşiran, Hüzzam, Karcığar, Mu-
hayyer Zengüle, Nikriz, Segah, Siphr, Sultani Yegah ve Zengüle’dir. Bu 
dönem makamlarından Muhayyer Zengüle, diğer dönemlerde bir daha 
kadın bestecilerin eserlerinde görülmez. Muhayyer Zengüle en az dört 
asır önce kullanılmaya başlanmış ve günümüze kadın-erkek tüm beste-
cilerden 20 örneği gelebilmiş olan bir makamdır. 

1900-1919 yılları arasında doğan ve isimleri günümüze gelebilen 25 
kadın bestecinin 473 eserinden en sık kullanılan 10 makam aşağıdaki 
tabloda görülmektedir: 

Tablo 4. 

Makam adı Eser sayısı Kaç besteci tarafından kullanıldığı 
Nihavent 95 16 
Rast 64 13 
Hicaz 52 19 
Hüzzam 40 12 
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Kürdili Hicazkar 37 13 
Uşşak 26 12 
Suzinak 24 5 
Segah  18 7 
Hicazkar 17 7 
Mahur 14 7 

Tablo 4 incelendiğinde daha önceki iki dönemde 6. sırada kullanım 
oranına sahip olan Nihavent Makamı’nın 1900-1919 yılları arasında 
doğan kadın bestecilerin eserlerinde ilk sırayı aldığı görülmektedir. Öy-
le ki Nihavent Makamı bu dönem bestecilerinin eserlerinin %20’sinde 
kullanılmıştır. Yine daha önceki dönemlerde nispeten az kullanılan 
Rast Makamı’nın da bu dönemde ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. 
Bu dönemde Hicaz Makamı sık kullanılmaya devam etmekle birlikte, 
Hüzzam besteler artmış, Suzinak besteler ise azalmıştır. Tablo 4’de gö-
rülen makamların dışında bu dönemde kadın bestecilerin eserlerinde 
daha az rastlanan diğer makamlar ise, kullanım sıklığına göre Saba, 
Hüseyni, Buselik, Acem Aşiran, Karcığar, Şedaraban, Nişaburek, Mu-
hayyer, Neveser, Acem Kürdi, Suzidil, Bayati, Evcara, Nikriz, Bayati 
Araban, Çargah, Ferahfeza, Ferahnak, Kürdi, Muhayyer Kürdi, Sultani 
Yegah, Şehnaz, Dilkeş-haveran, Garib Hicaz, Hisar Buselik, Isfahan, 
Müstear, Neva Buselik, Pençgah, Zirefkend’dir. Garib Hicaz (Garib-i Hi-
caz) makamında bir eser bu dönem içinde yer almaktadır. Safiye Ayla 
Targan’a ait olan bu eserin makamının tam olarak teşekkül etmiş farklı 
bir makam olduğu konusunda şüpheler vardır. Nitekim Öztuna16,17, 
Garib Hicaz makamını, si koma bemol ve bakiye bemolleri arasında 
muhayyel ve keyfi bir bemol kullanılan “tam teşekkül etmemiş” bir ma-
kam olarak tanımlar. 

1920-1949 yılları arasında doğan ve isimleri günümüze gelebilen 36 
kadın bestecinin 683 eserinden en sık kullanılan 10 makam ve onuncu 
makamla aynı sıklıkta kullanılan 1 makam Tablo 5’te görülmektedir: 

Tablo 5. 

Makam adı Eser sayısı Kaç besteci tarafından kullanıldığı 
Nihavent 132 21 
Hicaz 100 19 
Rast 79 15 
Hüzzam 41 16 
Kürdili Hicazkar 39 11 
Uşşak 35 13 

                                                           
16 Öztuna, a.g.e., s. 227, 1969. 
17 Öztuna, a.g.e., s. 56, 2000. 
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Hüseyni 29 11 
Muhayyer Kürdi 26 7 
Segah 24 10 
Mahur 23 11 
Hicazkar 23 9 

Tablo 5’te görüldüğü gibi 1920-1949 yılları arasında doğan kadın 
bestecilerin bir önceki dönemde olduğu gibi en fazla Nihavent Makamını 
kullandıkları görülmektedir. Bu dönemde kadın besteciler tarafından 
bestelenen eserlerin %19,3’ü Nihavent Makamındadır. Hicaz, Rast, Hüz-
zam Makamları da yine bir önceki dönemde olduğu gibi sık kullanılan 
makamlar arasındadır. Bu dönemde kullanılan makamlar, bir önceki dö-
nem ile büyük paralellik göstermektedir. Bu dönemde kadın bestecilerin 
eserlerinde daha az rastlanan diğer makamlar ise, kullanım sıklığına gö-
re Karcığar, Acem Kürdi, Suzinak, Acem Aşiran, Çargah, Kürdi, Buselik, 
Saba, Nikriz, Suzidil, Evcara, Şevkefza, Şedaraban, Bestenigar, Sultani 
Yegah, Evcara, Ferahfeza, Zirgüleli Hicaz, Şehnaz, Nişaburek, Tahir, Za-
vil, Gerdaniye, Bayati, Ferahnak, Zirgüleli Suzinak, Neveser, Hicaz Hü-
mayun, Muhayyer, Dilkeş-haveran, Isfahan, Muhayyer Buselik, Müste-
ar’dır. 

1950-1980 yılları arasında doğan 58 kadın bestecinin 366 eserinden 
en sık kullanılan 10 makam aşağıdaki tabloda görülmektedir: 

Tablo 6. 

Makam adı Eser sayısı Kaç besteci tarafından kullanıldığı 
Nihavent 71 33 
Hicaz 59 26 
Muhayyer Kürdi 38 16 
Hüzzam 27 14 
Kürdi 23 15 
Rast 20 15 
Kürdili Hicazkar 17 10 
Hüseyni 15 4 
Segah 13 6 
Buselik 10 7 

Bu dönemde kadın bestecilerin eserlerinde daha az rastlanan diğer 
makamlar ise, kullanım sıklığına göre Hicazkar, Uşşak, Karcığar, Mahur, 
Acem Kürdi, Saba, Bayati, Evcara, Zirgüleli Hicaz, Bestenigar, Sultani 
Yegah, Suzidil, Suzinak, Neva, Acem Aşiran, Bayati Araban, Çargah, 
Evc, Ferahfeza, Gerdaniye, Hüseyni Aşiran, Muhayyer, Nikriz, Şedara-
ban, Şehnaz, Aheng-i Tarab, Bezm-i Tarab (Tarap), Hüseyni Aşiran, Mu-
hayyer Sümbüle, Müstear, Neveser, Saba Buselik, Vecd-i Dil’dir. Bu dö-
nemde bir kez kullanılan makamlar içine yer alan Aheng-i Tarab, İbra-
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him Vefa Efendi tarafından oluşturulan bir makamdır.18,19 Kimi kaynak-
larda, İbrahim Vefa Efendi dışında kimsenin bu makamı kullanmadığı-
nın belirtilmesine karşın, Gönül Paçacı’nın “Sahra Tutuşur” adlı eseri 
Aheng-i Tarab makamında yazılmıştır. 

Grafik 1.’de XVII. yüzyıldan günümüze sık kullanılan ve değişim çizgi-
leri dikkat çekici bulunan 6 makamın popülerlik bakımından genel bir 
görüntüsü sunulmaktadır. 

Grafik 1. 

 

Grafik 1.’de “a” harfi ile gösterilen Nihavent makamının yıllar içinde 
kullanım yüzdesi incelendiğinde, günümüze yaklaştıkça dikkat çekici bir 
artış gözlenmektedir. II. Murad devrinde (1421-51) oluşturulduğu tah-
min edilen Nihavent makamı 1900’den itibaren, kadın besteciler arasın-
da en sık kullanılan makam durumundadır. 1600-1799 yılları arasında 
bestelenen ve günümüze gelebilen eser sayısı az olduğu için (31 adet) 
fazlasıyla aydınlatıcı olmasa da, Nihavent makamının 1800 yılından iti-
baren tüm makamlar içinde %6,5 ile başlayan kullanım oranı, 1900’ler-
de %20’lere ulaşmış ve bu oranı koruyarak devam etmiştir. Nihavent 
makamı, şüphesiz kadın besteciler arasında en fazla rağbet gören ma-
kam konumundadır. 

Rast makamı, grafikte “b” harfi ile gösterilmiştir. 1600-1799 ve 1800-
1849 dönemlerinde %6,6 ve %6,5 kullanım yüzdeleri yakın bir görünüm 
sergiler. 1850-1899 yılları arasında genel kullanım yüzdesi %2,5’a düşen 
Rast makamı, 1900-1919 yılları arasında aniden %13’lük bir kullanım 
oranına yükselir. Takip eden dönemlerde de önce %11,6’ya daha sonra 
da %5,5’e gerilediği görülmektedir.  

Sık kullanılan makamlar içinde yer alan Kürdi makamı, diğer çoğu 
makama göre daha genç bir makamdır. Bu nedenle, 1900’e kadar kadın 
                                                           
18 Öztuna, a.g.e., s. 16, 1969. 
19 Öztuna, a.g.e., s. 69, 2000. 
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bestecilerin eserlerinde görülmemektedir. 1900-1919 yılları arasında 
%0,2 kullanım oranına sahip olan Kürdi makamı, 1920-1950 arasında 
%1; 1950-1980 yılları arasında ise bir çıkış göstererek %6,3’lük kulla-
nım yüzdesine ulaşmıştır. 

Suzinak makamına 1600-1799 yıllarında kadın bestecilerin eserleri 
arasında rastlanmaz. Fakat daha önce de belirtildiği gibi, bu dönemden 
günümüze gelen eser sayısı genelleme yapmak açısından yetersiz sayıla-
bilir (31 adet). Ancak takip eden 1800-1849 yılları arasında %8,1 ve 
1850-1899 yılları arasında da %9,4’e yükselmiştir. Yoğun sayılabilecek 
bu kullanım oranlarından sonra hızlı bir düşüş dikkat çekicidir. Suzinak 
makamı, 1900-1919 döneminde %5,1; 1920-1950 döneminde %1,5; 
1950-1980 döneminde ise %0,5’e gerilemiştir. 

Evcara makamı yıllar içinde kullanım yüzdesi düşen bir diğer ma-
kamdır. 1600-1799 yılları arasında Rast makamı ile eşit kullanım yüz-
desine (%6,6) sahip olan Evcara makamı, 1800-1849 yılları arasında 
%1,6; 1850-1899 yılları arasında %2,4 oranında kullanılmıştır. Bu dö-
nemde yine Rast makamı ile eşit kullanım yüzdesine sahiptir. Ancak 
1900-1919 yılları arasında Rast makamı kullanımı büyük bir artış gös-
terirken (%13,7), Evcara makamının kullanımı %0,4’e düşmüştür. Takip 
eden 1920-1950 ve 1950-1980 dönemlerinde de az kullanılan makam-
lardan olmuştur. 

Genç bir makam olan Muhayyer Kürdi makamı, tıpkı Kürdi makamı 
gibi 1900’lere kadar hiç kullanılmamıştır. 1900-1919 yılları arasında 
%0,2 oranında, 1920-1950 döneminde %3,8 oranında kullanılan Mu-
hayyer Kürdi, 1950-1980 döneminde ise kadın besteciler arasında ol-
dukça rağbet görerek %10,4’e yükselmiştir. 

Kadın bestecilerin eserlerinde yer alan makamların kullanım sıklı-
ğındaki değişimler son derece dikkat çekicidir. Bir dönem pek rağbet 
görmeyen bir makam, daha sonraki dönemde en sık kullanılan ma-
kam durumuna gelebilmektedir. Bu durumun oluşmasında, zamanla 
şekillenen beğeni değişimleri ve buna bağlı oluşan müzikal moda et-
kendir. 

Aşağıdaki tabloda yaşadıkları dönem ayırt edilmeden, 1600’lerden gü-
nümüze kadın bestecilerin eserlerinin yazıldıkları makamlar, bu makam-
ların kaç eserde kullanıldığı ve her makamın kaç besteci tarafından kul-
lanıldığı görülmektedir. Tabloda makamlar alfabetik sıra ile görülmekte-
dir. 
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Tablo 7. 

  

Tablo 7’de 1600’lü yıllardan günümüze 187 kadın besteci tarafından 
bestelenmiş olan 1725 eserin yazıldıkları makamlar görülmektedir. Gü-
nümüze gelebilen bilgi ve örneklere göre kadın besteciler tarafından kul-
lanılmış 74 makam tespit edilmiştir. Yukarıda alfabetik sıra ile görülen 
makamlardan en sık kullanılan ilk 10’u Tablo 8’de görülmektedir: 
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Tablo 8. 

Makam Beste (f) Kaç besteci tarafından kullanıldığı 
1. Nihavent 307 80 
2. Hicaz 226 73 
3. Rast 171 52 
4. Hüzzam 111 44 
5. Kürdili Hicazkar 105 43 
6. Uşşak 82 34 
7. Muhayyer Kürdi 67 26 
8. Hüseyni 62 28 
9. Hicazkar 58 27 
10. Segah 57 25 
Toplam 1246  

Tablo 8’de kadın besteciler tarafından en sık kullanılan ilk 10 makam 
görülmektedir. En sık kullanılan ilk 10 makamda yazılmış toplam 1246 
eser vardır ki, bu eserler, kadın besteciler tarafından yazılmış ve günü-
müze gelebilen 1725 eserin yaklaşık %72,2’lik bir bölümünü oluştur-
maktadır. 

3. Sonuç 

Kültür unsurları ancak her iki cinsin de eşit seviyelerdeki katılımıyla 
daha sağlıklı bir gelişim gösterebilir. Şüphesiz müzik için de durum böy-
ledir. Yorumculuk, müzikoloji, müzik eğitimi gibi alanların yanı sıra bes-
tecilikte de kadınlar, gitgide daha çok bilim ve sanat hayatında yer al-
maktadır. Kadın besteciler, müziksel yaratı sürecinde tüm dünyada ol-
duğu gibi Türk toplumunda da önemli bir yere sahip olmuştur. Türk ka-
dın besteciler, yüzyıllardır çeşitli makamlarda pek çok eser bestelemiş-
lerdir. 

Türk Sanat Müziği’nin temek taşlarından olan makamlar, müzikal 
pek çok unsur gibi değişime uğrarlar. Bu değişimler biçim yönünden 
olabileceği gibi kullanım sıklığı açısından da yaşanabilir ve yaşanmıştır. 
Makamlar zaman içinde doğar, değişir, olgunlaşır, popüler hale gelebilir 
ve bir süre sonra da unutulup yok olabilirler. Makamların kullanım 
oranlarında yaşanan farklılıklar, müziksel beğeni ve tercihlerin zaman 
için ne kadar değişebildiğini göstermektedir. Bir dönem çok az ya da hiç 
kullanılmayan bir makam, daha sonraki dönemlerde en sık tercih edilen 
makam durumuna gelebilirken, kimisi de popülerliğini yitirebilmektedir. 
Makamların kullanım sıklığındaki değişimler, kadın bestecilerin eserle-
rinde de görülmüştür. 

Bu çalışmada XVII. yüzyıldan itibaren kadın bestecilerin eserlerinde 
hangi makamları kullanmayı tercih ettikleri, en sık kullandıkları ma-
kamların neler olduğu ve bu makamların kullanım sıklığındaki değişim-
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leri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada XVII. yüzyıldan günümüze 
kadar Türk Sanat Müziği eserleri bestelemiş olan 187 kadın besteci be-
lirlenerek, bestecilerin 74 makamda yazdığı 1725 beste incelenmiştir. 

Çalışma sonunda kadın bestecilerin en çok Nihavent makamını (307) 
daha sonra sırasıyla Hicaz, Rast, Hüzzam, Kürdili Hicazkar, Uşşak, Mu-
hayyer Kürdi, Hüseyni, Hicazkar, Segah ve Suzinak Makamların kulla-
nıldıkları belirlenmiştir. Arazbar Zemzeme, Haver, Ferah-zayi, Neveda, 
Müşkuye, Nigar, Nühüft, Şedkami makamlarının 1800 yılından sonra 
kullanılmadığı saptanmıştır. Nihavent makamı, 1850’li yıllardan sonra 
çok yüksek bir kullanım oranına hızla yükselmiştir. Kürdi ve Muhayyer 
Kürdi Makamları da 1900’lü yıllardan sonra oldukça sık kullanılmaya 
başlanmıştır. Kadın bestecilerin eserleri üzerinde yapılan bu inceleme, 
Türk Sanat Müziği makamlarının yıllar içinde değişken bir kullanım gra-
fiğine sahip olduğunu göstermektedir.  

Kadın bestecilerin en sık kullandıkları ilk 10 makamda bestelenen 
eserler, genel toplamın %72,2’si kadardır ki, bu da oldukça yüksek bir 
orandır. Bu sonuç eserlerin genellikle belli makamlarda bestelendiğini 
ortaya koymaktadır. 
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TÜRK SİYASETİNDE BİR YAHUDİ: 
NESİM MASLİAH 

Yrd. Doç. Dr. Halil ERDEMİR* 

Öz 

Uluslararası bağlantılarıyla Yahudiler, Türkiye’de ve Türk toplumun-

da pek çok değişikliğe öncülük etmişlerdir. Batıda eğitilmiş ve yönlendiril-

miş Türk Yahudileri toplumlarının şekillendirilmesi ve değişimlerinde 

önemli roller oynamışlardır. Yahudi toplumunu koruma amaçlı girişimleri, 

Türkiye’nin eğitimi, sosyal yapısı ve siyasetinde etkili olmuştur. Manisalı 

Nesim Masliah da Türk iç ve dış siyasetinde II. Meşrutiyet’ten Cumhuri-

yet’e danışman, milletvekili, gazeteci ve aydın olarak görev yapmış önem-

li bir şahsiyettir. Sadrazam danışmanlığı, İzmir ve Selanik milletvekilliği, 

‘İttihad’ ve ‘Hür Adam’ isimli gazeteleriyle Türkiye’de kültürel yönlendir-

me ve değerlendirmeleriyle iç ve dış siyasi politikaların oluşumunda etkili 

olmuştur. Dindaşları için yaptığı çalışmalar Türk toplumunda derin izler 

bırakmıştır. 

Anahtar kelimeler: Yahudiler, II. Meşrutiyet, Türk Siyaseti, Nesim 

Masliah. 

Abstract 

A Jew in Turkish Politics: Nesim Masliah 

Internationally connected Jews led a number of changes and develop-

ments within Turkish society and Turkey. Western-educated and-directed 

Turkish Jews played important roles on the shape and changes of their 

respected communities. Protective actions of Jewish community influen-

ced on education, social structure and politics of Turkey. Nesim Masliah 

from Manisa was also an important entity who played crucial roles in in-

ternal and foreign affairs of Turkish politics from the Second Constitutio-
                                                           
* Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi. 
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nal Period to the Republican Era as in the positions of an adviser, Mem-

ber of Parliament, Journalist and Intellectual. Masliah tried his best to 

manipulate and influence on Turkish domestic politics and foreign policy-

makers and cultural issues within the capacity and positions of an advi-

sor to Grand Vizier, a deputy of İzmir and Salonika, and as a journalist 

with his two newspapers publication of ‘İttihad’ (Union) and ‘Hür Adam’ 

(Free Man). What he tried and achieved for his fellow religious community 

left its distinctive marks on Turkish society. 

Key words: Jews, Second Constitutional Period, Turkish Politics, Ne-

sim Masliah. 

Genel Sosyal Hayatta Yahudiler 

Türk siyasî hayatı, modernleşme ve demokratik gelişim sürecinde pek 
çok grup ve toplulukların etkileri olmuştur. Topluluk ve grupları oluştu-
ranlardan bazıları diğerlerine göre öne çıkabilmiş ve daha etkili olmuş-
lardır. Türk siyaset hayatında en etkili olan topluluklardan birisi de Ya-
hudilerdir.1 Yahudilerin siyasî hayatta etkili olmalarının sebebi ise onla-
rın tarihleri ve hayat biçimleriyle bağlantılıdır.2 Yahudi tarihi incelendi-
ğinde Yahudilerin bulundukları bölgelerden devamlı surette bir başka 
bölgeye ya da ülkelere göçmek zorunda kaldıkları anlaşılmaktadır.3 Bu 
devamlı göç durumunda olma hali ve akabinde oluşan sosyo-psikolojik 
durum Yahudilerin diğer toplumlar tarafından çeşitli Yahudi tiplemeleri 
yapmalarına ve ön yargıların oluşmasına neden olmuştur.4 Gerçekten 
devamlı hareket ve göç halinde bulunan Yahudiler değişik kültür ve mil-
letlerle karşılaşmışlardır. Çeşitli kültür, dil ve dinlerle karşılaşan Yahu-
diler gittikleri yerlerde gerektiği gibi esnek davranabilmiş ve farklı top-
lumlara kolayca adapte olmuşlardır. Aynı zamanda bilgi ve görgü biri-
kimlerini kendi içinde de devamlı kılan bu toplum öz dinamikliğini sağla-
mayı başarmıştır. Tarihin hemen her döneminde Avrupa ve Rusya başta 
olmak üzere farklı ülkeden Türkiye’ye ya da Türkiye’den diğer yerlere Ya-
                                                           
1 Feroz Ahmad, “The Late Ottoman Empire”, s. 5-30, edited by Marian Kent, The Great Po-
wers and the End of the Ottoman Empire, London, Boston, Sydney 1984, George Allen & Un-
win, s. 5-30; Feroz Ahmad, The Special Relationship: the Committee of Union and Progress 
and the Ottoman-Jewish Political Elite l908-1918, s. 212-230 & notes, 332-5. in Jews, Turks, 
Ottomans, Avigdor Levy (ed.), Syracuse, Syracuse University Press, s. 212-230, New York, 
2002. 
2 Marvin Lowenthal, The Diaries of Theodor Herzl, The Dial Press, s. 9, New York, 1956. 
3 İ.S. Emmanuel, Histoire des İsraelites de Salonique, Paris 1936, Librairie Lipschutz; Harry 
J. Leon, The Jews of Ancient Rome, Philadelphia 1960, The Jewish Publication Society of 
America; Josephus Flavius, The Jewish War, translated by William Whiston Steimatzky, Is-
rael 1971; Jüdisches Museum Berlin (Berlin Yahudi Müzesi); Halil Erdemir & Hatice P. Er-
demir, History Studies, Ortadoğu Özel Sayısı / Middle East Special Issue “Kudüs’te Yahudi 
İsyanı ve Yahudiler”, s. 117-136, Samsun, 2010. 
4 Lowenthal, a.g.e., s.  9-11, 1956; Halil Erdemir, “Türkiye’den Federal Almanya Cumhuri-
yeti’ne İşçi ve Beyin Göçü”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 149, s. 167-180, İstan-
bul, 2004. 
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hudi göçü olmuştur.5 Anadolu’da Roma ve Bizans döneminden beri bu-
lunan Yahudilere Romanyot (Romaniot) Yahudileri denilmektedir. Bunla-
ra ilaveten Aşkenazi ve Seferadi Yahudileri de bulunmaktadır.6 Bütün bu 
Yahudi gruplarının genel özelliklerinin yanında kendilerine özgü özellik-
leri vardır. Birbirleriyle iyi ilişkiler kurup toplumları arasında tesanütü 
sağlarlarken aynı zamanda çatışmalar da yaşadıkları bilinmektedir.7 

Yahudilerden grup ya da kişi olarak bazılarının toplum üzerindeki et-
kileri ve oynadıkları roller yadsınamayacak kadar önemlidir. Uluslarara-
sı bağlantılarıyla Yahudiler, Osmanlı Devleti’nin hemen her yerindeki ge-
lişmelerden haberleri olduğu kadar, uluslararası değişimlerden de pek 
çok unsura göre daha süratli ve etkin bir bilgilendirilmeye sahiptiler.8 
Yahudi toplum liderleri, elde edilen bilgi ve haberlere göre toplumlarını 
düzenleyerek gelişmelere göre politik ve sosyal davranışlar üretebilmiş-
lerdir. Bu sistem, Yahudi toplumunun varlığını ve devamlılığını sağlayan 
en önemli hususlardandır. Yahudiler içinde yaşadıkları toplumların gele-
cekleriyle ilgili durumlarını diğer unsurlara göre daha önce haber almak-
ta, gerektiğinde yönlendirmelerde bulunarak gelişen durumları toplum 
ya da şahsi çıkarlarına kullanabilmekteydiler.9 Başlangıçta toplumlarını 
korumak amaçlı girişimleri, olayların gelişim ve çevreyi etkilemelerine 
göre, ülkenin siyasî, ticarî ve kültürel değişimlerine ya da gelişimlerine 
etki edebilmiştir.10 Nitekim bunun Avrupa’da özellikle Almanya, Fransa 
ve İngiltere’de örneklerini görmek mümkündür.11 Benzer durumların Os-
manlı Devleti’nde de yaşandığı ve bunun Cumhuriyet dönemine etki etti-
ği ile ilgili pek çok çalışma mevcuttur.12 
                                                           
5 Türkiye’ye gerçekleşen Yahudi göçüyle ilgili özellikle Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden fay-
dalanılarak hazırlanan eserler için bkz. Ali Arslan, Osmanlıdan Cumhuriyete Rum Basını, 
Truva Yayınları, İstanbul, 2005; Ali Arslan, Avrupa’dan Türkiye’ye İkinci Yahudi Göçü, Truva 
Yayınları, İstanbul, 2006; Basil Dmytryshyn, USSR A Concise History, Charles Scribner’s 
Sons, New York, 1965. 
6 Avram Galante, Histoire Des Juifs De Turquie, Vol 4, İsis Yayımcılık, İstanbul, 1940; Avram 
Galante, Histoire Des Juifs De Turquie, Cilt: 7-12, İsis Yayımcılık, İstanbul, 1958; Avram Ga-
lante, Türkler ve Yahudiler, 3. baskı, İstanbul Gözlem Yayınları, İstanbul, 1995; Avner Levi, 
Türkiye Cumhuriyeti’nde Yahudiler, İletişim Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 1998. 
7 M. Mitrani’nin 25 Nisan 1893 tarihli AIU merkezine gönderilen mektup. Archives Histori-
ques Turquie II C8-14; Yasemin Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs (1890-
1914), Phoenix Yayınları, s. 25-35, Ankara, 2004; Halil Erdemir, Manisa Yahudileri ve Dün-
yaya Açılmalarına Giriş, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Matbaası, s. 185-193, Manisa, 
2009; Yashua Nahmias Berkün ile mülakat. 
8 AIU Archive Bobine 2, 2 Eylül 1919 tarihli Joseph Bassan 3 sayfalık belge. 
9 NA, FO. 390/1. 
10 Baki Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, Pınar Yayınları, İstanbul, 2002a; Baki 
Adam, Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Diğer Dinler, Pınar Yayınları, İstanbul, 2002b. 
11 NA, FO. 390/1; Ida Cowen, Jews in Remote Corners of the World, New York, 1971. 
12 Yahudiler lehine veya aleyhine yazılmış pek çok ülkede farklı dillerde çalışma bulmak 
mümkündür. Bu çalışmaların büyük ekseriyeti yine Yahudiler tarafından kaleme alınmak-
tadır. Kendilerini korumaya yönelik çalışmaları toplum psikolojilerini hedef almakta, gerçek-
te olduğundan daha büyük görünmeye çalışmanın bir yansıması şeklinde tezahür edebil-
mektedir. Yahudiler kendilerini korurlarken diğer toplumlara zarar verebilmektedirler. Bu 
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Özellikle 19.ncu yüzyılın ikinci yarısında Fransa başta olmak üzere Ba-
tı ile sıkı bağlantıları arttıran Yahudi toplumu, Osmanlı Devleti’nde Batı 
etkisinin ve bilgisinin yayılmasına imkân sağlamıştır.13 Osmanlı Devleti ve 
Avrupa ülkelerinde eğitilmiş Yahudilerin Osmanlı kültürel ve siyasî ha-
yatına etkisi 20.nci yüzyıla girilirken en yüksek seviyesine ulaşmıştır.14 

Nesim Masliah’ın Siyasetteki Yeri 

Nitekim II. Meşrutiyet’in hazırlık ve uygulanmasında görev almış Ne-
sim Masliah’ın faaliyetlerinin bu çerçevede ele alınıp incelenmesi gerekir. 
Manisalı Masliah, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde İttihad ve 
Terakki Cemiyeti’nde aldığı görevlerle II. Meşrutiyet’in ilanında ve Türk 
siyasî hayatının gelişim ve değişimine önemli katkıda bulunmuştur. İtti-
had ve Terakki Cemiyeti ve yönetiminde bulunan Masliah’ın İttihad ve 
Terakki’nin ekonomik ve kültürel alanlara olduğu kadar, özellikle iç ve 
dış politikaların oluşturulmasında ve uygulamasında İzmir ve Selanik 
milletvekili olarak etkileri vardır. Mecliste yapmış olduğu konuşmalarda 
iç politikanın hukukî hususlarında söz aldığı görülmektedir.15 İç politi-
                                                                                                                                        
da Yahudi düşmanlığının temelini oluşturmaktadır. Bu konuda geniş bir literatür mevcut-
tur. Bkz. William Miller, The Ottoman Empire and Its Successors 1801-1927, Cambridge Uni-
versity Pres, London, 1927; Hilmi Ziya Ülgen, Yahudi Meselesi, Üniversite Yayınları, İstan-
bul, 1944; Will Durant & Roger Lambelin, Yahudi Tarihi ve Siyonist Liderlerin Protokolleri, 
çev. Sami Sabit Karaman, İnkılâp Yayınları, İstanbul, 1994; Cevat Rıfat Atilhan, Musa Dağı, 
4. Baskı, Sinan Yayınevi, İstanbul, 1995a; Cevat Rıfat Atilhan, Yahudi Casusu Suzy Liber-
man, 5. Baskı, Sinan Yayınevi, İstanbul, 1995b; Ellen Hirsch, İsrail’in Gerçekleri, Kudüs İs-
rail Enformasyon Merkezi, Kudüs, 1997; Cevat Rıfat Atilhan, Gizli Devlet ve Fesat Programı, 
6. Baskı, Sinan Yayınevi, İstanbul, 1998; Dora Sakayan, Smyrne 1922, Entre le feu, le glaive et 
l’eau les épreuves d’un médecin arménien, L’Harmattan, 2000; Stanford Shaw, “Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nda Yahudi Milleti”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı: 32 (Osmanlı özel sayısı II) Mart-Ni-
san 2000; Mehmed Şevket Eygi, Yahudi Türkler ve Sabetaycılar, 5. Baskı, Zvi Geyik Yayınla-
rı, İstanbul, 2000; Mehmet Şeker, Anadolu’da Birarada Yaşama Tecrübesi, İzmir, 2000; Bru-
ce Masters, Christians and Jews in the Ottoman Arab World, Cambridge, 2001; Dietrich 
Jung, Turkey at the Crossroads, Ottoman Legacies and A Greater Middle East, Zed Books, 
London & New York, 2001; Ömer Rıza Doğrul, İsrail: Tedhiş, İstilâ ve Harp Kaynağı, Yeni Za-
manlar Yayınları, İstanbul, 2004; Hakan Yılmaz Çebi, İsrail’in Şifresi, Pegasus Yayınları, İs-
tanbul, 2006; Eşref Günaydın, Orta İsrail veya Kürdistan Yahudi Kürtler Babilin Kayıp Ço-
cukları, 3. Baskı, Kara Kutu Yayınları, İstanbul, 2006; Bernard Lewis, Ortadoğu, 3. baskı, 
çev: Selen Y. Kölay, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2006; Nedim Çakmak, Hüsnüyadis Hortladı: 
İşgal Günlerindeki İşbirlikçiler, Kum Saati Yayınları, İstanbul, 2006; Stephen M. Walt & John 
J. Mearsshemier, İsrail Lobisi Amerikan Dış Politikası, çev. Elif Ocak, Profil Yayıncılık, İstan-
bul, 2007. 
13 Halil Erdemir, “Batılılaşma Sürecinde Fransa Etkisi”, Türkler, Cilt: 14, s. 641-46, Ankara, 
2002; Kemal Turan, “Kurtuluş Savaşından Cumhuriyete Işık Veren Eğitimcilerimiz”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 149, s. 49-56, İstanbul, 2004; Ali Rıza Abay, “Eğitim 
Toplum İlişkisi ve Türkiye Uygulamaları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 149, s. 
134-144, İstanbul, 2004. 
14 Elie Kedourie, “Young Turks, Freemasons and Jews”, Middle Eastern Studies, 7/I, s. 89-
104, 1971; Benjamin Braude & Bernard Lewis, Christians and Jews in the Ottoman Empire, 
s. 1-32, London, 1982; Stanford J. Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish 
Republic, New York University Press, New York, 1992; Moshe Sevilla Sharon, Türkiye Yahu-
dileri Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1992; Naim Güleryüz, Türkiye Yahudileri 1, Gözlem 
Gazetecilik A.Ş., İstanbul, 1993; Esther Benbassa & Aron Rodrigue Aron, Türkiye ve Balkan 
Yahudileri Tarihi (14.-20. Yüzyıllar), çev. Ayşe Atasoy, İstanbul, 2001. 
15 Meclisi Âyan Zabıt Ceridesi, 1. Cilt, 1 Teşrinisani 1325 (1909). 
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kanın düzenlenmesi ve uygulamalarda hassas olduğu anlaşılmaktadır. 
Diğer taraftan çıkardığı gazeteler ile toplumu kendi fikrî ve idealleri doğ-
rultusunda hazırlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmuştur. Poli-
tik ve ırkî şahsiyetinin araştırılmasının Türk siyasi tarihi gelişiminin an-
laşılmasına katkıda bulunacaktır.16 

Nesim Masliah17 Manisa’da doğmuş Yahudi cemaatine mensup Os-
manlı vatandaşıdır. Manisa Yahudi cemaati devamlılıklarını sağlamaya 
yönelik çalışmalarda bulunmuştur.18 Cemaat için hissettikleri ihtiyaçları 
ve dışarıdan gelen yönlendirmelerin de etkisiyle Manisa’da birtakım eği-
tim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmuşlardır.19 Yahudi cemaatleri ken-
dilerini yaşadıkları şehirlerin, toplumların ve ülkelerin durumlarına göre 
ayarlamaya çalışmışlardır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için cemaat-
lerindeki yetenekli gençleri tespit ederek okutulmaları için çeşitli çalış-
malar ve organizasyonlar tertip etmişlerdir. Eğitim ve öğretimle bilinçlen-
dirme ve toplumlarını kalkındırma çalışmaları yerel ve uluslararası dü-
zeyde gerçekleştirilmiştir. Bu amaç için ilkokuldan yüksekokul seviyesi-
ne birtakım eğitim-öğretim kurumları oluşturulmuştur.20 Eğitim-öğretim 
faaliyetlerinin organizasyonu ve belirli bir amaca yönlendirilmesi için 
özellikle Avrupa’daki Yahudilerin organize oldukları görülmektedir. Fran-
sız Yahudileri diğer ülkelerdeki Yahudilerin organize edilmesinde öncü-
lük yapmışlardır. Fransa’nın öncü Yahudileri, din ve ırkdaşlarının bilinç-
lendirilmesi, birlik ve beraberlik içinde daha sistemli olarak belirli hedef-
lere yöneltilebilmeleri için çalışmışlardır. Bu amaca yönelik olarak 1860 
yılında kurulan, Dünya Yahudiler Birliği (Alliance Israélite Universelle, 
AIU) çalışmaları ve bağlantıları pek çok yere ulaşmıştır.21 AIU’nun ulaşa-
madığı Yahudiler diğer gizli ya da açık faaliyetlerde bulunan örgüt ya da 
kurumlar vasıtasıyla organize edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlantılar ve 
                                                           
16 Nesim Masliah’ın siyasî kişiliği ile ilgili olarak Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştır-
malar Projelerine bir proje teklif edilmiştir. Proje üniversite dışından oluşturulmuş 3 (üç) jü-
ri üyesince 2007 içinde kabul edilmiştir. Ancak araştırmanın desteklenmesi için bazı bürok-
ratik prosedürlerin tamamlanması beklenmektedir. 
17 Nesim Masliah’ın İbranice olarak telaffuzunun “Matsliah” olduğu Yahudilerle yapılan gö-
rüşmelerden elde edilen bir bilgidir. Bazı eserlerde “Mazliyah” olarak da kullanılan “Matsli-
ah” Türkçe telaffuzuna yakın olarak “Masliah” olarak kullanmayı uygun bulduk. Nesim 
Masliah’ın anlamı “mucizeler sunan, mucizeler bahşeden” anlamına gelmektedir. 
18 Feridun M. Emecen, Unutulmuş Bir Cemaat: Manisa Yahudileri, Eren Yayıncılık, İstanbul, 
1997. 
19 Mitrani’nin 25 Nisan 1893 tarihli AIU merkezine gönderilen mektup. Archives Historiqu-
es Turquie II C8-14. Esther Benbassa, Son Osmanlı Hahambaşısının Mektupları, çev. İrfan 
Yalçın, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1998; Bayan Mathilda Tagger ve Kardeşi ile 13 Ağustos 
2005’de Kudüs kentinde video kayıtlı görüşme. 
20 Türkiye’deki AIU okulları için bkz. Aron Rodrigue, French Jews Turkish Jews The Alliance 
Israélite Universelle and the Politics of Jewish Schooling in Turkey 1860-1925, Indiana Uni-
versity Pres, Bloomington and Indianapolis, 1990. 
21 AIU’nın çalışmalarıyla için bkz. Andre Chouraqui, Cent Ans D’histoire L’Alliance Israélite 
Universelle et la Renaissance Juive Contemporaine (1860-1960), Presses Universitaires de 
France, Paris, 1965; N. Leven, Cınquante ans D’histoire L’Alliance Israélite Universelle (1860-
1910), Tome II, Librairie Félix Alcan, Paris 1920; www.aiu.org. 
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çalışmalar dinî, kültürel ve içtimaî hususlarda gerçekleştirilmiştir. Fran-
sız Yahudilerinin AIU okullarına ilaveten, Almanya’da da Alman Yahudi-
lerin öncülüğünde başka bir örgüt kurulmuştur. Yahudilerin yoğun bu-
lundukları Berlin’i kendilerine merkez seçen bu örgüt, Alman Yahudileri 
Yardım Derneği (Hilfsverein der Deutschen Juden)22 adını almıştır. 

Manisa’da 1890’lı yıllarda kurulmuş biri erkek, diğeri kız öğrenciler 
için toplam iki Alliance İsraelite Universelle okulu açılmıştır.23 Buradan 
mezun olan öğrencilerin gelişimlerinin sağlanması ve toplumlarına fay-
dalı bireyler olması için gerek Osmanlı Devleti’nde gerekse uluslararası 
düzeyde eğitilmeleri hedeflenmiştir. Nitekim Manisa AIU okullarından 
mezun olan öğrencilerden Fransa başta olmak üzere değişik ülkelere 
gönderilmişlerdir.24 Türkiye içinde ise özellikle İstanbul tercih edilmiştir. 
Manisa’dan bu tür eğitim faaliyetine tâbi tutulan öğrencilerin varlığı Ya-
hudiler için olduğu kadar içinde yaşadıkları toplum için de önemli mev-
kilere ulaşanlar olmuştur. Nitekim Manisa Yahudi cemaati gelecek vaad 
ettiği düşünülen gençlerden Nesim’i tarım konusunda eğitim alması için 
İstanbul’a göndermiştir.25 Ancak ziraat alanından ziyade gerek kendisi 
gerekse toplumu için hukuk okumasının daha yerinde olacağını düşüne-
rek İstanbul Hukuk Fakültesi’nde okumuştur.26 
                                                           
22 Berlin’i merkez tutan bu örgüt 1901-1941 yılları arasında faaliyet göstermiştir. Almanya 
ve Almanca konuşan diğer ülkelerdeki Yahudiler üzerinde yoğunlaşmış onların ilmî, kültürel 
ve ekonomik gelişimleri sağlanmaya çalışılmıştır. Örgütün amacı Yahudilerin bulundukları 
yerlerde seçkin ve saygıdeğer konuma yükselmelerini sağlamaktır. Özellikle Doğu Avrupa, 
Galiçya ve Rusya’da okullar açmış ve çeşitli organizasyonlarıyla Yahudiler arasında bağları 
ve bağlantıları güçlendirmeye çalışmıştır. Alman yetkilileri Fransa örneğinde olduğu gibi bu 
örgüte Alman çıkarlarını yayan bir kurum olarak bakmışlardır. Yahudiler ise, Almanların bu 
beklentilerini kendi dindaşlarını koruma ve güçlendirme yönünde değerlendirmişlerdir. 
19.ncu yüzyıldan 20.nci yüzyıla geçerken Avrupa’da Yahudileri kullanma yarışı artmıştır. 
Yahudiler de bu yarıştan mümkün olan en üst düzeyde faydalanmak için çalışmalarda bu-
lunmuşlardır. Zaman zaman bu yarışları teşvik ederek içinde bulundukları durumlarını 
abartılı göstermeye de gayret etmişlerdir. Nitekim bununla ilgili geniş bilgiyi Siyonizmin ku-
rucusu Theodor Herzl’in hatıratında bulmak mümkündür. Bkz. Marvin Lowenthal, The Dia-
ries of Theodor Herzl, the Dial Press, New York, 1956; Osmanlı arşiv belgeleriyle hazırlanmış 
II. Abdülhamid ile Thodore Herz arasında gerçekleşen görüşmeler için bkz. Vahidettin En-
gin, Pazarlık, Yeditepe, s. 61-148, İstanbul, 2010. 
23 AHT C 8-14, David Franco ve Rubens S. Algranti’nin Raporu; Archives de l’Alliance Isra-
élite Universelle Turquie I B1-6, AIU Archive Bobine 2. 
24 Halen Kudüs’te yaşamakta olan Manisalı Bayan Mathilda Tagger ve kardeşi önce Paris’e 
öğretmen olmak için AIU okuluna gitmiş daha sonra Romanya, İtalya ve Fas’da bulunan 
okullarda çalışmıştır. Halen aile fertlerinden ilgili ülkelerde yaşamakta olanların varlığından 
bahsetmiştir. Bayan Mathilda Tagger ve kardeşi ile 13 Ağustos 2005’de Kudüs kentinde vi-
deo kayıtlı görüşme. 
25 Özellikle Fransız merkezli olarak Türkiye’nin değişik bölgelerinde Yahudilerin barınması 
ve eğitilmesi amacıyla çiftlikler kurulmuştur. Bunlar Akhisar’da Or Yehuda, İstanbul-Sul-
tanbeyli’de Mesilla Hadaşa, Balıkesir-Bandırma arasında Tekfur, Silivri’de Fethiköy, Eskişe-
hir’de Mamure çiftlileridir. Buralarda yetişen öğrenciler gerek Türkiye’de gerekse Filistin’de 
bulunan okullarda eğitimlerine devam ettirilmektedir. Kudüs civarında kurulmuş olan Mik-
ve İsrael tarım okuluna özellikle Or Yehuda’dan öğrenciler gönderilmiştir. Bugün İsrail’deki 
gelişmiş tarım alt yapısında Türkiye’deki bu okul-çiftliklerin payı yadsınamaz. 
26 İstanbul Hukuk Fakültesi’nde pek çok Yahudi ileri gelenleri eğitim almıştır. Bunların en fazla 
bilinenlerinden birisi İsrail Devleti’nin ilk Başbakanı olan David Ben-Gurion ve ilk Cumhurbaşka-
nı olan İzak Ben Zvi de vardır. Bkz. Halil Erdemir, “İsrail Devleti’nin İlanından Önce David Ben-
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İstanbul’daki eğitimini tamamlayan Nesim, dinî ırkdaşlarının yoğun-
lukta bulunduğu Selanik şehrine gitmiştir. Selanik’te tahsil yaptığı alan-
la bağlantılı olarak Selanik Ticaret Mahkemelerinde görev almıştır. Gerek 
İstanbul’da kaldığı eğitimi süresince, gerekse Manisa ve İzmir’de politika 
ile ilgilenmiştir. Batı Anadolu bölgesinin ve ülkenin mevcut durumu ve 
geleceği ile ilgili gelişmelerle yakından alakadar olmuştur. Nitekim almış 
olduğu eğitim ve yetiştiği toplum dikkate alındığında, ilgisinin daha çok 
toplumun şekillendirilmesi ve yönlendirilmesi yönünde olduğu görül-
mektedir. 

Nesim ulusal ve uluslararası siyasî gelişmeleri de yakından takip et-
miştir. Ülkenin geleceği ile ilgili çalışmalarını İttihad ve Terakki Cemiye-
ti’nin Selanik’teki bir üyesi olarak yerine getirmiştir. Selanik’te kaldığı 
süre içinde hem partide faal birisi olarak görev almış, hem de geçimini 
temin etmek için alanıyla ilgili konularda çeşitli kurum ve kuruluşlarda 
çalışmıştır. Selanik Polis Akademisi’nde öğretmen olarak ‘Kamu Hukuku 
ve Kapitülasyonlar’ konusunda dersler vermiştir. Geleceğin polislerine 
kamu hukukunu öğretirken yakın gelecekte işine yarayacak kişilerden 
de kendince çevre ve etki alanı oluşturabilmiştir. 

İttihad ve Terakki’nin etkin olduğu bir dönemde Sadrazamlık görevine 
getirilen Hüseyin Hilmi Paşa ile Nesim arasında daha önceden kurulmuş 
bir ilişki vardı. Hüseyin Hilmi Paşa’nın Rumeli’de Genel Müfettiş olarak 
Selanik, Kosova ve Manastır vilayetlerindeki çalışması sırasında Masliah 
kendisine hukukî meselelerde danışmanlık yapmıştır. Nesim Masliah, 
Paşa’nın karşılaştığı hukukî metinleri inceleyerek Paşa’nın bilgilendiril-
mesi ve yönlendirilmesinde çalışmış, kendisine her konuda destek ve 
yardımcı olmuştur. Hilmi Paşa’nın zaman içinde Sadrazam olmasıyla, 
Masliah’ın da görev ve sorumluluk Paşa’nın yetkisiyle beraber genişle-
miştir. Kendisi etkin görev ve sorumluluk yüklenmiş, itibar ve mevki sa-
hibi olmuştur. 

Hüseyin Hilmi Paşa’nın Sadrazamlığa getirilmesinde ve kabinesinde 
ilginç bağlantılar bulmak mümkündür. Kamil Paşa Hükümeti’nin (6 
Ağustos 1908-13 Şubat 1909) düşürülmesiyle İttihad ve Terakki üyeleri-
nin talepleri üzerine II. Abdülhamid tarafından 14 Şubat 1909’da Hüse-
yin Hilmi Paşa Sadrazamlık makamına getirilmiştir. Kabinesinde Os-
manlı’nın oluşumunda yer alan etnik unsurları ve ülkeler arası hassas 
dış siyaseti de dikkate alarak Londra Osmanlı Elçisi Rıfat Paşayı Harici-
ye Nazırlığına getirmiştir. Hilmi Paşa bu hareketiyle İngiltere’yi memnun 
etmek istemiştir. Gabriel Norodokyan ve Mavro Kordoto isimli gayrimüs-
limlerden hükümetine nazırlar tayin etmiştir. Yeni kurulan Hilmi Paşa 
                                                                                                                                        
Gurion’un Filistin’i Yahudileştirme Politikası”, Gazi Akademik Bakış, Cilt: 4, Sayı 8, Yaz 2011, s. 
175-194, Ankara, Turkey. http://ataum.gazi.edu.tr/e107_files/sayi8/Halil_Erdemir.pdf; Mim 
Kemal Öke, “Çanakkale Savaşlarında Siyonist Alayı’nın Faaliyetleri”, İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. S. F. Ülgener’e Armağan, C. 43, s. 403-414, İstanbul, 1987. 
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Hükümeti İttihad ve Terakki’nin bir adamı tarafından oluşturulduğu dü-
şüncesiyle partiyi destekleyenler tarafından olumlu olarak değerlendiril-
miştir. İttihad-ı Anasır’ın temini için reformlar öngören bir program 17 
Şubat 1909’da kabul edilmiştir. Şüphesiz bu programın hazırlanmasın-
da Nesim’in rolü olmuştur. Program ordu başta olmak üzere pek çok ke-
simce de desteklenmiştir. İttihad ve Terakki ile olan bağlantılarını ve 
partinin hükümet ve meclise müdahalelerini aşırı şekilde eleştiren gaze-
teler Yeni Gazete, İkdam ve Volkan’dı. Tanin ve Şurayı Ümmet ise hü-
kümete ve İttihad ve Terakki’ye destek vermekteydi. Güçler arasındaki 
çekişmeler 31 Mart vakasına kadar devam edecek ve nihayet Hüseyin 
Hilmi Paşa’nın istifasına kadar gidecektir.27 

Nesim Masliah, İttihad ve Terakki’nin idareye hâkim olmasıyla birlik-
te, zamanında parti içinde bulunması ve Hüseyin Hilmi Paşa’ya yakınlı-
ğının faydasını görmüştür.28 Masliah, 3 dönem Selanik’ten bir dönem de 
İzmir’den milletvekili olmuştur.29 Yerel ve genel meselelerde ilgili yaptığı 
konuşmaları meclis kayıtlarında bulunmaktadır.30 

Gazeteci Nesim Masliah 

Nesim Masliah siyasi hayatına sıradan bir milletvekili olarak devam 
etmemiştir. Mecliste etkin olduğu kadar sokakta halk arasında da nüfuz 
sahibi olmayı planlamış ve uygulamaya çalışmıştır. Nitekim, İstanbul’da 
günlük İttihad isminde çıkardığı gazetesinde fikir ve düşüncelerini 9 ay 
müddetçe yayımlayabilmiştir.31 Buradaki gazetenin isminin İttihad ola-
rak seçilmesinin bir nedeni olmalıdır. İttihad Masliah’ın siyasî ve fikrî 
yapısını ve hedeflerini belirlemekte ipucu vermektedir. İttihad ismi o dö-
neme denk gelen süreçte içinde yer aldığı partinin adıdır. Aynı zamanda 
İttihad yolu ile Osmanlı Devleti’nin varlığının devamlılığı planlanmış ve 
gerçekleştirmek için pek çok girişimlerde bulunulmuştur. Nitekim İtti-
had-ı Anasır ismiyle anılan yasaların da hazırlayanları arasında bulun-
ması bu ismi seçmesinde etkili olmuştur. Bu dönemde Yahudiler için 
Osmanlı Devleti’nin devamlılığı ve Yahudi varlığının korunmasının en iyi 
yolu farklı unsurların bir arada tutulmasıdır. İttihad-ı Anasır içinde Ya-
                                                           
27 Bu konuda bilgi için bkz. Bayram Kodaman, “II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1914)”, Genel 
Türk Tarihi, Cilt: 7, Yeni Türkiye Yayınları, s. 347, Ankara, 2002. 
28 Kemal Karpat & Robert W. Zens, “I. Meşrutiyet Dönemi ve II. Abdülhamid’in Saltanatı 
(1876-1909)”, Genel Türk Tarihi, çev. Nasuh Uslu, Cilt: 7, Yeni Türkiye Yayınları, s. 313, An-
kara, 2002. 
29 Meclis-i Mebusan, etnik olarak 147 Türk, 60 Arap, 27 Arnavut, 26 Rum, 14 Ermeni, 10 
Slav ve 4 Musevi milletvekilinden oluşmuştu (Karpat & Zens, 2002:314). Birinci Mecliste de 
4 Yahudi mebus görev almıştır. Yahudi mebus sayısını her ne kadar 3 (Enver Ziya Karal) ve-
ya 5 (Hilmi Kamil Bayur) diye ifade edenler var ise de, bu, Yahudi yazarların da eserlerinde 
ifade edildiği gibi, 4 olmalıdır (Kodoman, “a.g.m.”, s. 349, 2002). 
30 Masliah’ın konuşmaları ayrıca incelenip değerlendirileceği için burada ayrıntıya girilme-
miştir. 
31 Galante, a.g.e., s. 56, 1940. 
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hudilerin istek ve hedefleri gerçekleştirilebilirdi. Bu nedenlerle “İttihad” 
ismî tesadüfî olarak seçilmiş olmamalıdır. Bunun bir fikrî ve siyasî alt 
yapısının olduğu muhakkaktır. 

Aynı şekilde İttihad gazetesine paralel olarak çıkardığı bir başka gaze-
tesi ise Hür Adam adını taşımaktadır. Hür Adam, günlük siyasî bir gaze-
te olup sosyalizm ile ilgili konuları içermiş olmalıdır. Masliah için Hür 
Adam belki, Meclis’te söylediklerini veya dile getiremediklerini geniş kap-
samlı olarak topluma ifade etmede kullandığı bir araçtır. Esasen gazete-
lerinin isimlerinden de anlaşılacağı üzere, öncelikle devletin ve milletin 
kurtulmasını birlik ve beraberliğin kurulması olan İttihad’ta ve bunun 
da ancak özgürlük içinde gerçekleşeceğini düşündüğü Hür Adam ile ger-
çekleştirmek istemiştir. Zira İttihad “birleşme” anlamını içermekte ve dö-
nem dikkate alındığında Osmanlı Devleti’nin dağılma ve yıkılma dönemi-
ni içerdiği bu ortamda “birleşme” ihtiyacı dile getirilmektedir. Ancak bu 
birleşmenin baskıcı ve susturulan bir şekilde değil de, hür bir ortam 
içinde özgürlükle mümkün olabileceği savunulmuş olmalıdır. Zira bu 
amaca yönelik olarak “Hür Adam” isimli gazetesinde meseleleri bağımsız 
ve serbestlik içinde dile getirmeye çalıştığı tahmin edilmektedir. Her ne 
kadar kısa ömürlü de olsa, gazete çalışmaları Masliah’ın ne kadar ülke 
siyaseti, uluslararası gelişmeler ve değişimlerle ilgili olduğunu gösterme-
si bakımından önemlidir. 

Gazete okuyan toplumu etkileyen ve yönlendirebilen bir araçtır. Bu 
nedenle gazete çalışmaları Masliah’ın ne kadar dışarıya açık olduğunu 
göstermektedir. Bu aynı zamanda diğer milletvekillerini ve halkı etkile-
meye yönelik bir faaliyettir. İdeal ve amaçları için mümkün olan her yolu 
denediğini göstermesi bakımından gazeteciliği önemlidir. Burada İttihad 
ve Hür Adam adlı gazetelerinde nelerin tartışıldığı ve toplumunu hangi 
alanda eğitmeye, bilgilendirmeye ve yönlendirmeye çalıştığı ayrıca bir 
araştırma konusu olabilecek mahiyettedir.32 

Gerçekten gazetesinde tartışılan konuların analizi Masliah’ın ilkokul-
dan itibaren aldığı eğitimin ve yetiştiği toplumun duygu, düşünce ve ka-
pasitesini göstermesi bakımından önemlidir. Adı geçen hususların değer-
lendirilmesi, Osmanlı Yahudilerine, Masliah’ın yaşadığı II. Meşrutiyet dö-
neminin hemen öncesi ve sonrasına ışık tutması bakımından önemli ola-
caktır. Bu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçerken Türk toplumunun içinde 
bulunduğu sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasî yapılarının anlaşılması-
nı, siyasî gelişmelerin nereden nereye geldiğinin aydınlatılmasına yar-
dımcı olabilecektir.33 Bu da genel çerçevede Türk Demokrasi’sinin labo-
ratuarını oluşturan bir dönemin anlaşılmasına ve Türk toplumunun tep-
                                                           
32 Hazırlanmış CBÜ BAP projesi kapsamında detaylı bir şekilde ele alınması düşünülmekte-
dir. 
33 Rıfat N. Bali, Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri Bir Türkleştirme Serüveni (1923-
1945), İletişim Yayınları, 4. Baskı, s. 571-95, İstanbul, 2000. 
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ki ve kavrayışının anlaşılmasına imkân hazırlayabilecektir. Gerek bu dö-
nemle ilgili gerekse daha önceleriyle ilgili bazı batılı ve Türkiye’deki ya-
zarların ‘Türk toplumunun gelişmeye ve demokratikleşmeye kapalı oldu-
ğu’34 ön yargılarının geçersizliğinin ve yersizliğinin gösterilmesi bakımın-
dan bu dönemin incelenmesi ayrıca önemlidir. 

Uluslararası Gelişmelerde Nesim Masliah 

Masliah’ı dönemindeki pek çok politikacıdan ve Yahudilerden farklı 
kılan husus, II. Meşrutiyet Anayasası’nın çıkarılmasındaki rolü olmalı-
dır. Türk Anayasası’nın çıkarılması sırasında Masliah’ın çok çalıştığı Ya-
hudi araştırmacı Profesör Avram Galante tarafından ileri sürülmektedir. 
13 Nisan 1909 tarihinde meydana gelen mücadelelerde oldukça etkin rol 
oynamış ve gelişmelerin özellikle hukukî olarak kabul edilebilir bir sevi-
yeye ulaşmasında faal rol almıştır. Bu etkin ve hareketli yapısı nedeniyle 
pek çok yer ve zamanda girişimlerde ve çalışmalarda bulunmuştur. Şüp-
hesiz Nesim’in girişimlerini destekleyen diğer Yahudiler bulunmaktadır. 
Manisa’dan dindaşı olan, İttihad ve Terakki’nin iktidara gelmesiyle bir-
likte Osmanlı Devleti’nin son Hahambaşısı olan Hayim Nahum Efendi 
unutulmaması gereken önemli bir şahsiyettir.35 Nesim Masliah gerek Na-
hum Efendi ile gerekse Emanuel Karaso ile birlikte Yahudi halkının mut-
luluk ve refahı için açık ve gizli faaliyetlerde bulunmuştur. Yahudilerin 
Osmanlı Devleti’nde iskânı ve Filistin’de Siyonist faaliyetleriyle ilgili ça-
lışmaları olmuştur.36 
                                                           
34 Miller, a.g.e., s. 149; 1927’da 1927 yılı itibariyle hâlâ Türkiye’nin ve Türklerin değişme-
diklerinden bahsetmektedir. Miller “Even today it is not yet certain whether Turkey be capab-
le of reformation, whether the “Young Turk” be not merely the Old Turk in European clothes” 
demek suretiyle Türklerin sadece şekil olarak Avrupalılara benzediğini özde hâlâ “Eski Türk” 
olduğunu söyleyerek tarihî ve ilmî gerçeklere aykırı yazabilmektedir. Yunanistan’da eğitim 
görmüş ve Yunanistan ile bağlantılı birisinin akademik olmayan bir bağnazlıkla Türkleri Ba-
tıya “barbar” olarak nitelemeye çalışmanın bir yansımasıdır. Burada dikkati çeken bir başka 
husus ise, Yahudilerin diğer azınlık unsurlarına göre özellikle II. Meşrutiyet döneminde Os-
manlı Devleti’nin modernleşmesini sağlayarak devletin varlığını ve bütünlüğünü devam et-
tirmek istemeleridir. Aynı dönemde Rumların ve Ermenilerin ayrılıkçı ve yıkmaya yönelik 
faaliyetleri devamlıdır. Bu da Yahudiler ile diğer azınlık grupları arasındaki bir çatışmanın 
yansımasını göstermektedir. 
35 Benbassa, a.g.e., 1998; Jung, a.g.e., s. 156, 2001. 
36 Bu konuda bkz. M. Şemseddin Günaltay, Yakın Şark-3 Suriye ve Filistin, TTK, Ankara, 
1947; Hilmi Kamil Bayur, Sadrazam Kamil Paşa ve Siyasi Hayatı, Ankara, 1954; Hikmet 
Tanyu, Tarih Boyunca Yahudiler, Cilt: 1, Yağmur Yayınları, İstanbul, 1976; Süleyman Koca-
baş, Türkiye ve Siyonizm, Vatan Yayınları, İstanbul, 1987; M. Şükrü Hanioğlu, “Notes on the 
Young Turks and the Freemasons 1875-1908”, Middle Eastern Studies, 25/ii, s. 186-97, 
1989; Fahir Armaoğlu, Filistin Meselesi ve Arap İsrail Savaşı, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 
1991; Ronald W. Zweig, David Ben-Gurion, Politics and Leadership in Israel, Frank Cass & 
Jerusalem 1991, Yad Izhak Ben-Zvi, London, 1991; Matityahu Mintz, “Ben-Gurion and 
Po’alei Zion in the US During World War I”, editör: Ronald W. Zweig, David Ben-Gurion, Poli-
tics and Leadership in Israel, Frank Cass & Jerusalem 1991, Yad Izhak Ben-Zvi, London 
1991; Yusuf Basalel, Osmanlı ve Türk Yahudileri, 2. baskı, Gözlem Gazetecilik A.Ş., İstanbul, 
2004; S.D. Goitein, Yahudiler ve Araplar Çağlar Boyu İlişkiler, Çev: Nuh Arslantaş & Emine 
Buket Sağlam, İz Yayıncılık, İstanbul, 2004; Paul Dumont, “Freemasonry in Turkey: a by-
product of Western Penetration”, European Review, 13/iii, s. 481-93, 2005; Halil Erdemir, 
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Birinci Dünya Savaşı’nın bitirilmesi için Rus Sosyalistlerinin girişimleri 
olmuş ve Stockholm’da bu amaç için toplanmış kongrede Nesim Masliah da 
yer almıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Masliah, Türkiye Cumhuriye-
ti Hükümeti’ni yurt dışında temsil eden çeşitli heyetlerde de görev almıştır. 
Bunlardan Dr. Akil Muhtar Bey, Hüseyinzâde Ali Bey ve Salih Dimdöz 
Bey’in oluşturmuş oldukları heyetlerde bulunduğu görülmektedir.37 

1922 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan ateşkes çalışmalarında da 
görev almıştır. Ateşkes ve barış görüşmelerinde Yahudilerden hizmette 
bulunanlar olmuştur. Amsterdam’da düzenlenen sosyalistlerin kongresi-
ne de arkadaşı olan Genel Sekreter Hosmann tarafından davet edilmiş-
tir. Bu davetin ve arkadaşlığın altında yatan başlıca sebep uluslararası 
sosyalist bağlantısı olmalıdır. Nesim’in Amsterdam’da bulunduğu dö-
nemde Sadrazam Talat Paşa da Berlin’deydi. Sosyalistler kendi araların-
daki bağlantılardan da istifade ederek Türkiye’nin politik yönelişinde bir 
etki yapmak amacı güdülmüş olmalıdır. Bu amaca yönelik olarak Hos-
mann ile Talat Paşa arasında görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeyi 
sağlayan kişinin Masliah olduğu belirtilmektedir. Ancak bu görüşmeden 
nasıl bir sonuç alındığı konusu halen belirsizliğini korumaktadır.38 Ne-
sim’in girişimleri şüphesiz bunlarla kalmamış Türkiye’de idealleri ger-
çekleştirmek için girişimlerine devam etmiştir. Aynı dönemde Rusya ile 
ilişkilerin geliştirilmesini isteyen başka fikir ve bilim adamları da olmuş-
tur. Bu fikirlerin altında Rusya’dan Türkiye’ye göçenleri ve Türkiye’nin 
bölgeyle bağlantılarını bulmak mümkündür.39 
                                                                                                                                        
Türkiye-İsrail İlişkileri, Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, Manisa, 2007; FO 371/1018-1: 
Jewish Question file. 
37 Galante, a.g.e., s. 56-57, 1940. Esasen pek çok Yahudi gerçek isminden ziyade takma 
isimlerle kendisini bulunduğu toplum içinde gizlemeye çalışmıştır. Yahudilerin gizlenme ih-
tiyacının tarihî, sosyolojik, kültürel ve dinî sebepleri vardır. Kendilerince faydalı olarak de-
ğerlendirilen bu durum gerek kendilerine gerekse içinde yaşadıkları toplum için olumsuz-
luklara neden olabilmiştir. Bu konuda yazılmış oldukça geniş bir literatür mevcuttur. Bkz. 
Abraham Schalit, The Hellenistic Age Political History of Jewish Palestine from 332 B.C.E. to 
67 B.C.E., Rutgers University Pres, New Brunswick, 1972; Victor Tcherikover, Hellenistic Ci-
vilisation and the Jews, translated by S. Applebaum, Atheneum, New York, 1977; Bernard 
Lewis, The Jews of Islam, Princeton University Press, Princeton, 1984; Nicholas Stavroula-
kis, The Jews of Greece An Essay, Talos Press, Athens, 1990; Stanford J. Shaw, Turkey and 
the Holocaust Turkey’s Role in Rescuing Turkish and European Jewry from Nazi Persecution, 
1933-1945, Macmillan Press, London, 1993; Shimon Peres, Yeni Ortadoğu ve Uzun Bir Yol, 
Milliyet Yayınları, İstanbul, 1995; Bernard Lewis, İslam Dünyasında Yahudiler, İmge Yayın-
ları, Ankara, 1996; Rabbi Nisim Behar, İbranilerin Öyküsü, Zvi-Geyik Yayınları, İstanbul, 
2001; Ahmed Safi, Dönmeler Adeti, Yay. Haz. M. Ertuğrul Düzdağ, Zvi Geyik Yayınları, İs-
tanbul, 2002; Ahmet Hikmet Eroğlu, Osmanlı Devletinde Yahudiler, Andaç Yayınları, İstan-
bul, 2003; Shaul Tuval, The Jewish Community in İstanbul 1948-1992, Hessed Ve’emunah 
Press, Jerusalem, 2004; Abraham Galante, Sabetay Sevi ve Sabetaycıların Gelenekleri, Çev. 
Erdoğan Ağca, Zvi-Geyik Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2006; Rıfat N. Bali, 1934 Trakya 
Olayları, Kitabevi, İstanbul, 2008; Bensiyon Pinto, Anlatmasam Olmazdı Geniş Toplumda Ya-
hudi Olmak, Doğan Kitap, İstanbul, 2008. 
38 Galante, a.g.e., s. 56-57, 1940. 
39 Halil Erdemir, “Birliktelikler Dünyasında Türk Dış Politika Alternatiflerinden ‘Batı Asya 
İletişim ve Gelişim Grubu Projesi’”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 162, s. 41-53, 
İstanbul, 2006. 
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Sonuç 

Nesim Masliah siyaset, hukuk ve basın alanında kendisini yetiştirmiş 
ve Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde yerini almış Manisalı bir Ya-
hudi’dir. Masliah çalışmaları ile bölgesi, ülkesi ve dindaşları için politi-
kaya girerek aktif rol almıştır. Günümüz basın hayatında da etkili olan 
ırk ve dindaşlarının öncülerinden olan Masliah, İttihad ve Hür Adam 
adındaki günlük iki siyasî gazete ile toplumu kendi doğruları ve idealle-
riyle eğitmeye çalışmıştır. Bu bilgilendirme ve yönlendirme gayretleri 
onun aldığı eğitim ve öğretimin bir yansımasıdır. Her ne kadar kısa 
ömürlü de olsa bu çalışma kendisinin ne kadar siyasetle ve halkıyla iç 
içe olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Gerçekten Nesim’in ga-
zetelerini çıkarmış olduğu II. Meşrutiyet dönemi önemli tartışmaların ve 
matbuatın hızla yaygınlaştığı bir döneme tekabül etmektedir. Aynı dö-
nemde Osmanlı Devleti’ne komşu devletlerden gelen Türk ya da Türkler-
le bağlantılı olan diğer Yahudilerin yoğun fikrî ve neşir çalışmaları bu-
lunmaktadır. Türkiye’nin varlığı ve devamlılığının korunması en azından 
iki bakımdan önemlidir. Bunlardan birincisi belki çevre ülkelerde bulu-
nan Türkleri ve diğer azınlık durumunda olan insanların korunmasıdır. 
Diğeri ise gerek Avrupa’dan gerekse Rusya’dan kovulmakta olan Yahudi-
lerin de korunması ve iskânlaştırılmasıdır. Bütün bu koruma faaliyetle-
rinin ve gelenlerin kabullerinin sağlanması için halk ve siyasi erkân teş-
vik edilmeliydi. Nesim’in faaliyetlerini bu çerçevede de değerlendirmek 
gerekmektedir. 

Masliah sadece Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet sınırlarıyla kalmayan 
çalışmalarda bulunmuş, Türkiye’nin barış görüşmelerine bir hukukçu ve 
Yahudi olarak katılmıştır. Nihayet kendisi 1933 yılında Beyrut’ta öldü-
ğünde Türkiye Cumhuriyeti harekete geçmiştir. Masliah’ın nâşı İstan-
bul’a getirilerek zamanında okuyup eğitim aldığı, siyaset ve yönetimiyle 
milletvekili olarak çalıştığı ve basın hayatıyla var olup toplumla yakın-
dan ilgilendiği şehre defnedilmiştir. Manisa doğumlu olan Masliah ve pek 
çok diğer ırk ve dindaşlarıyla birlikte ya da ayrı ayrı çalışmaları ve ulus-
lararası bağlantıları nedeniyle ne kadar etkin ve önemli faaliyetlerde bu-
lunduğu bir gerçektir. Şüphesiz, Manisa Türk politik hayatında, batılı-
laşma ve demokratikleşme sürecinde içindeki yabancı okullar ve azınlık 
unsurlarıyla etkin olmuş bir şehirdir. Yahudi olmayan unsurlar bir tara-
fa bırakılsa bile Türkiye’nin değişimine etkisi olduğu görülmektedir. Ma-
nisa içinde barındırdığı karışık ve nispeten kaynaşmış yapısıyla Osmanlı 
Devleti’nin bir örneğini teşkil etmekteydi. Bu nedenle içinden çıkan Türk 
olabildiği gibi Yahudi, Ermeni ya da Rum da olabilmiş ve kendilerince il-
gilendikleri alanlarda etkin olabilmişlerdir. Yine Manisa Yahudilerinden 
olan Haim Nahum Efendi’nin Osmanlı Devleti Hahambaşılığı’nı yaptığı 
unutulmaması gereken bir kişidir. Nesim ile aynı dönemde benzer hedef-
ler için çalışan iki Manisalının yakın çalışmaları ve dayanışması araştı-
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rılmaya muhtaç konulardan birisidir. Manisa’nın hem ülkede hem de 
uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarılmasında araştırmaların devam-
lı olması Türk Kültür Tarihine olduğu kadar yerel tarihe de ışık tutacak 
ve yetişen genç nesil kendinde büyük işler yapmak için güç ve örnek bu-
labilecektir. 

Farklılıkların bir zenginlik unsuru olarak değerlendirilmesi mümkün-
dür. Osmanlı Devleti’nin güçlü olduğu dönemlerde mükemmel bir moza-
ik tabloyu oluşturan azınlık unsurları toplumun gelişmesi ve sağlamlığı-
nı sağlayabilmiştir. Diğer taraftan zayıflık ve zaaf durumunun yoğun ol-
duğu dönemlerde de mozaik dağıldığında her ne kadar kendi özelliğini 
korusa da artık eski oluşturduğu güzel tablo olmaktan çıkmış olmakta-
dır. Bu nedenle farklılıkların iyi idaresi sağlanamaz ise, parçalanma ve 
dağılma kaçınılmaz olmaktadır. Nitekim Türkiye’nin modernleşmesinde 
Batıda eğitim almış pek çok insan dini ve milliyeti ne olursa olsun fayda-
lı olmuşlardır. Belki kişilerin amaçları farklı da olsa Türkiye’nin bir şekil-
de gelişmesine katkıda bulunmuştur. Özellikle yabancı devletlerden al-
mış oldukları eğitimlerle Türk eğitimine katkı verenlerin iyi değerlendiril-
mesi eğitimin gelişmesine katkı sağlamıştır. 

Toplumda farklı zenginlik unsurlarının tespiti ve kabulüyle ilerleme 
sağlanabilir. Araştırmacıların Yahudi toplumuna bakarlarken bu özellik-
le birlikte pek çok farklı hususlara da dikkat etmeleri gerekmektedir. Gö-
çebe ve uluslararası bir toplum haline gelen Yahudiler, göç çalışmaları 
için keşfedilmeyi bekleyen zengin bir kaynak gibidir. Yahudilerin politi-
ka, sanat, akademi ve ticarî faaliyetleri bu zenginliğin başlıca unsurlarını 
teşkil etmektedir. Kişilerden hareketle gruplar ortaya çıkarılabilir. Grup-
lar da toplum ve toplulukları oluşturur. Bireyi bilgili ve donanımlı olan 
ülkeler pek çok bakımdan gelişmiş ve halen de devam etmektedir. Bireyi-
ni bilen toplumunu bilir. 
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ERMENİ TEHCİRİNİN 
SİYASİ VE SOSYOLOJİK BOYUTU VE TÜRKİYE 

Dr. Cevdet AŞKIN* 

Öz 

Tarih boyunca her millete merhametle yaklaşan, iyilik eden Türkler, 

genelde karşılığında kötülük görmüş ihanete uğramışlardır. Devletin bir-

çok makamını yabancılara ve özellikle Ermenilere tahsis eden Osmanlı 

Devletinde Türkler çeşitli cephelerde savaşarak şehit olmuş ve memleket 

kaynakları heba edilmiştir. Diğerlerinde olduğu gibi Ermeni cemaati de 

askerlik yapmayarak ticaret ve sanatla uğraşmış ve Türklerin himayesin-

de zenginleşerek huzur ve güven içerisinde yaşamışlardır. Buna karşılık 

Avrupalı bazı devletlerle Rusya ve Fransa’nın tahrikleri sonucu bağımsız 

Ermenistan vaatlerine kanarak başkaldırdılar. Bu tarihe kadar Millet-i 

Sadıka yani sadık topluluk olarak bilinen Ermeniler özellikle Rusya’nın 

desteği ile kendilerine yapılan bütün iyiliklere ve tavizlere karşılık Türkle-

re karşı inanılmaz işkence ve katliamlara girişmişlerdir. Osmanlı toprak-

larının birçok yerinde isyan ve katliamlara girişilince, Devlet isyancı Er-

menilerin de dâhil olduğu topluluğun güvenliği açısından tehcir yani yer 

değiştirme eylemine başvurmak zorunda kalmıştır. Bu konuda o derece 

titiz davranılmıştır ki; en küçük kusuru olan idari ve kolluk görevlileri ta-

vizler çerçevesinde idamla cezalandırılmışlardır. Boğazlıyan Kaymakamı 

ile Bayburt Kaymakamı bu haksız uygulamadan payını alıp hayatını 

kaybedenlerden birkaçıdır. Ermeni saldırıları Avrupalı sömürgecilerin 

Türklüğü Asya steplerine sürme ve vatanı parçalama planlarının bir par-

çasıdır. Eğer tehcir uygulanmasaydı arkada bıraktıkları kadın, çocuk ve 

yaşlılara yapılan zulüm karşısında morali bozulan silah altındaki asker-

ler Kurtuluş Savaşını kazanamazlardı… 
                                                           
* Yığılca İlçe Milli Eğitim Müdürü. 
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Anahtar kelimeler: Ermeni Mezalimi, Ermeni Tehciri, Millet-i Sadıka, 

Emanete Hıyanet, Şark Meselesi. 

Abstract 

The Political and Sociological Dimension of Armenian 

Deportation and Turkey 

Turks, who behaved in mercy to all the natios and made them favor 

were usually betrayed. Turks in Ottoman Empire who had allocated 

many state positions for foreigners especially Armenians, died for their 

fathers’ land by fighting in many fronts and national resources were 

wasted. Like others, the armenian community did not do military service, 

had been involved with art and commerce. They lived enriched under the 

auspices of the Turks, in peace and security. Despite this, they rebelled 

as a result of incitement of some European states, Russia and France by 

believing the promises of an independent Armenia. Until this date, the Ar-

menians, known as the loyal community, engaged in an incredible torture 

and massacres against Turks especially with the support of Russia des-

pite all the favors and the privileges were given to them. When the riot 

and massacre happened in many parts of Ottoman territory, the govern-

ment, for the safety of the community, including rebellious Armenians, 

had tomake a desicion for relocation. It acted so carefully that the admi-

nistrative and military forces who had even very small faults were punis-

hed with death penalty. Bayburt District Governor and Bogazlıyan Dist-

rict Governor were some of them who were exposed to this unfair practi-

ce. Armenian assaults were a piece of the European imperialist’s plan to 

split Turkey. If deportation law hadn’t been enforced soldiers under mili-

tary service who were demoralized by the supression against women, 

children and the old, would not have won the independence war. 

Key words: Armenian Atrocities, The Armenian Deportations and Mas-

sacres, The National-Union of Faiths, Breach of Trust, The Eastern Question. 

Tarihi belgelere göre Ermeni meselesi, Osmanlı devletinin parçalan-
ması planı çerçevesinde Batı tarafından daha 1868’lerde tohumları atıla-
rak düzenlenen işgal ve bölme faaliyetlerden biridir. 

Duraklama ve gerileme devirleri sonunda Avrupa karşısında geri kal-
mışlığa çare arayan Osmanlı Devleti çözümü batıya yaklaşmakta bul-
muştu. Fakat bu yakınlaşmada liyakatsiz ve ileri görüşlü olmayan devlet 
adamlarının yönlendirmesi sonunda batıdan bilim ve teknoloji alınacak 
yerde, hiçbir ayıklamaya tabi tutulmadan batıya ait ne varsa alınmıştır. 
Bu durum zamanla devletin kuruluş geleneğinden uzaklaşarak adım 
adım devşirme zihniyetli yöneticilerin kontrolüne girmesine zemin hazır-
lamıştır. Böylece devlet, ekonomik ve siyasi bakımdan günden güne za-
yıflayarak dış ve iç müdahalelere açık hale gelmiştir. Bundan cesaret 
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alan dış mihraklar, devletin iç işlerine karışarak bir yandan halkın güve-
nini sarsmaya, diğer taraftan da azınlıkları bağımsızlığa teşvik ve kışkırt-
maya yöneldiler. 

Avrupalılarca Şark Meselesi adı verilen ve Türkleri Avrupa ile Anado-
lu’dan kovarak Asya steplerine sürmeyi hedef edinen bir plan doğrultu-
sunda 19. yüzyıl başından itibaren bu yıkım faaliyetlerine hız vererek Hı-
ristiyan misyonerlerin desteğinde ülkeyi karıştırarak büyük badirelere 
ortam hazırlamışlardır. Daha önce 30 yıl savaşları sırasında 1648’de Av-
rupa ülkeleri arasında alınan karar çerçevesinde bütünleşerek Türklere 
karşı 2 eylemin uygulanmasını karar altına almışlardır. Bunlardan biri; 
Türkleri manevi değerlerinden uzaklaştırmak, ikincisi ise tarihlerine ve 
atalarına düşman etmekti. Türk topraklarına akın ederek ülkeyi büyük 
badirelere sürüklemişlerdi. 

Devlet içindeki Hıristiyan azınlıkların sözcülüğünü üstlenen bu mis-
yonerler, onlara bir yandan emperyalizmin gereği kültürel sömürgecilik 
uygulamakta, diğer yandan milli birlik ve tarih şuurunu yozlaştırarak 
bölünmenin ve dağılmanın tohumlarını atıyorlardı. Zamanın büyük dev-
letlerinin nezdinde de birçok girişimde bulunan bu misyonerler dış mü-
dahalelere ortam hazırlayarak, devletin bir siyasi krizin kucağına itilme-
sine yol açmışlardı. Sömürgeci devletler 19. yüzyılın ikinci yarısında ba-
ğımsızlık hareketleri doğrultusunda, milliyetçilik faaliyetlerini körükleye-
rek, Balkanları karıştırdıktan sonra Anadolu’ya da el atıp 93 savaşı 
(1877-78) sonunda imzalanan Berlin Antlaşmasının 61. maddesine da-
yanarak açıkça azınlıkları kışkırtmaya ve devletin iç işlerine müdahaleye 
başladılar. Böylece Osmanlı imparatorluğunun parçalanması yolunda ilk 
ve en önemli adım atılmış oluyordu.1 Burada en büyük pay Tanzimat 
ve Islahat fermanlarındaki azınlıklarla ilgili maddelerle diğer taraftan 
bağımsızlık vaatleri ile kandırılan azınlıkların sivil ve ruhani liderleri 
ülke içinde sahip oldukları yetki ve hakları kötüye kullanarak Os-
manlı devletinin yıkılması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya baş-
ladılar. 

Osmanlı yöneticilerinin imparatorluk geleneğinden kaynaklanan hoş-
görüleri sonucu devlet ve kurumlar zayıfladıkça tavize dönüşünce sonun 
başlangıcı ortaya çıkıyordu. Buna bağlı olarak devletin en önemli ku-
rumları ile bakanlıklar ve hazine yönetimi azınlıklara teslim edilmiş, dev-
lete ait gizliliği olan makamlar bile bundan istisna edilmemiştir. Buna 
saray ressamlığı diplomatlığı gibi basit makamlar bile eklenmiştir.2 Bu 
taviz öyle bir boyut kazanmıştır ki Sultan II. Mahmut’un Osmanlı tahtını 
birkaç saat için o günlerde İstanbul’un en nüfuzlu adamı Ermeni Artin 
                                                           
1 Erdal İlter, Türkiye’de Sosyalist Ermeniler ve Silahlanma Faaliyetleri, Turan Yayınevi, s. 
16, İstanbul, 1995. 
2 Ömer Karayumak, Ermeniler, Ermeni İsyanları, Ermeni Katliamları, Vadi Yayınları, s. 38, 
Ankara, 2007. 
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Kazaz Bezciyan’a teslim ettiği3, bürokrasi de 22 Nazır, 33 Milletvekili, 29 
Paşa, 7 Büyükelçi, 11 Başkonsolos, 11 öğretim üyesi, 41 tane yüksek 
rütbeli Ermeni asıllı devlet idarecisini sinesinde barındırması tarihi bir 
gerçektir. 

1839 Tanzimat ve 1856 Islahat Fermanları temelde Müslüman ve Hı-
ristiyan tebaayı birbirlerine yakınlaştırmak, kaynaştırmak ve ihtilafları 
önlemek amacıyla ilan edilmiştir. Fakat o günün büyük devletlerinden 
olan İngiltere, Fransa, Avusturya ve Rusya’nın destek ve kışkırtmalarıyla 
Türkiye bir azınlık cennetine dönüştürülerek, devlet otoritesine en bü-
yük darbe indirilmiş ve Türk halkının devlete güveni sarsılmıştır. 

Azınlıklar içerisinde özellikle sadık tebaa olarak adlandırılan Ermeni 
cemaati devletin her kademesine yerleştirdiği elemanlar sayesinde bu 
pastadan en büyük payı almıştı. 

Bununla da yetinmeyen azınlıkların devlet içindeki örgütlenmeleri ve 
şımarıklıkları o derece artmıştı ki Sultan II. Abdülhamit döneminde elçi-
liklerle müsteşarlıklara ve valiliklere bile Ermeni, Yahudi ve Rumlar geti-
rilmek zorunda kalınmıştı. İşte bütün bu faaliyetler azınlıkların impara-
torluk içinde bağımsızlık hayallerine kapılmalarına zemin hazırlamıştır. 
Bundan cesaret alan azınlıklar amaçlarına ulaşmak için ihtilalci faaliyet-
lere giriştiler. Sultan II. Abdülhamit bu amacın gerçekleştirilmesine en 
büyük engel olarak görüldüğünden ilk önce onu ortadan kaldırmak faa-
liyetine giriştiler. Bunda Sultan Abdülhamit’in şahsiyet ve siyasi dehası-
nın da rolü olmuştur. O günün dünya şartlarını çok iyi bilen bu hüküm-
dar, Türkiye’nin varlığını devam ettirebilmesi için gerekli tedbirleri ala-
rak iyi bir strateji takip etmiştir. Her türlü uluslararası ilişkilerinde mü-
kemmel bir denge politikası çerçevesinde hareket eden bu hükümdar 
özelliklerinden dolayı iç ve dış düşmanların hedefi haline gelmiştir. Bu 
davranışlarını gerçekleştirmek amacıyla Sultan Abdülhamit çok iyi bir 
haberleşme teşkilatı kurmuş ve Osmanlı topraklarında gözü olan Batılı 
devletleri birbirine düşürerek devletin ömrünü 33 yıl daha uzatmayı ba-
şarmıştı. 

1908 Jöntürk hareketinden sonra meydana gelen gelişmeler padişa-
hın Osmanlı imparatorluğunun geleceği hakkında çok isabetli görüşleri 
olduğunu doğrulamıştı. Bu sırada yapılan en büyük hata Avrupa ve Bal-
kanlarda milliyetçilik hareketleri hızla yayılırken Osmanlı devlet adamla-
rının imparatorluğun bütünlüğünü korumak amacıyla Osmanlıcılığı de-
vam ettirmeleriydi. Bu dönemde İttihat ve Terakki’nin en önemli isimleri-
nin kuru bir Osmanlılık peşinde koştuklarını hayretle görmekteyiz. İşte 
bu yanlış politikalar azınlıkların bağımsızlık hareketlerini tahrik ederek 
ihtilalci teşkilatlar kurmalarına ortam hazırlamıştır. Jöntürklerin içinde 
                                                           
3 Mehmet Hocaoğlu, Arşiv Vesikalarıyla Tarihte Ermeni Mezalimi, s. 145, İstanbul, 1976; Ka-
rayumak, a.g.e., s. 39. 
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devleti yönetecek kabiliyet ve kapasitede kimselerin olmaması azınlıkla-
rın onlarla işbirliği yapmalarını ve hatta amaçlarına ulaşmak için onları 
kullanmalarını kolaylaştırmıştır. Azınlıkların içinde özellikle Ermenilere 
sadık tebaa olmalarından dolayı ayrıcalık tanınmış olması Osmanlı top-
raklarında gözü olan Avrupalı büyük devletlerin öncelikle onları kullan-
maları ve kışkırtmalarına sebep olmuştur. 

O sıralarda gündemin özünü oluşturan büyüleyici kavramlardan hür-
riyet, adalet ve eşitlik gibi kelimeler abartılarak zamanın aydınlarının ül-
keye zararlı faaliyetlerde bulunmalarına ortam hazırlanmıştır. 

Bütün bu faaliyetler sonunda zayıflayan hükümeti devirmek için fır-
sat kollayan Avrupalılar, Jöntürkleri kullanıp kışkırtarak Ermeni komi-
teleri ile işbirliği yapmalarını sağlamışlardı. Şüphesiz bunda meşrutiyet 
hareketinin getirdiği geniş hürriyet ortamının ve basın hürriyetinin rolü 
vardır. 1895 yılına kadar bir hürriyet hareketi olmanın ötesine geçeme-
yen Jöntürk hareketi bu tarihten sonra abartılarak Ermeni olaylarıyla 
desteklenip diplomatik krize ve devletin otoritesinin zayıflamasına yol aç-
tı. 

Buna paralel olarak 1902 Şubat’ında Paris’te toplanan Osmanlı hür-
riyet severleri kongresine Ermenilerin de katılması sağlandı. Amaçlarının 
mevcut yönetimi değiştirmek olduğunu açıkça dile getiren Ermeni dele-
geler her yolu ve metodu değerlendirmeye başladılar. Ermenilerin Jön-
türklerle yaptığı bu işbirliğinin Sultan II. Abdülhamit’e karşı düzenlenen 
Yıldız suikastının hemen öncesine rastlaması dikkate şayandır. Jöntürk-
lerle Ermeni komitecileri hedeflerinin ortak olmasından dolayı amaçları-
na ulaşmak için defalarca bir araya geldiler. Daha sonra bu işbirliği Jön-
türklerin yerini alan ittihatçılarla devam ettirildi. 

Bu olaylar çerçevesinde Ermeni komitelerinin devleti yıkabilmek için 
her türlü ihtilalci faaliyetlerin içinde yer aldığı görülüyordu. İttihatçıların 
liderlerinden Ömer Naci’nin Muşta verdiği bir konferans sırasında Erme-
ni Taşnak liderlerinden Aşhan ve Murat isimli iki komitecinin onun ya-
nında yer alması yukarıdaki iddiayı doğrulamaktadır. Meşrutiyetten son-
ra Meclis-i Mebusanda birçok Ermeni milletvekilinin yer alması hep bu 
işbirliğinin sonucudur. 

Türkiye topraklarında bu Ermeni komite faaliyetleri 1908’deki II. 
Meşrutiyetle hız kazanmıştır. Şüphesiz bunda, Türk’ün hoşgörüsü ve 
merhameti ile hürriyet ortamının rolü vardır. Ancak bu komite faaliyetle-
ri sosyalist bir boyut gösteriyordu. Bunun sebebi ise, her iki hareketin 
de ihtilalci bir karaktere sahip olmasıydı. 

Bu maksatla kurulan ilk komite çan veya isyan anlamına gelen sos-
yalist Hıncak’tı. Teşkilatlanmasını 1890 yılında Rus Ermenilerinin deste-
ği ile gerçekleştiren bu komite kısa zamanda Türkiye’nin birçok yerinde 
meydana gelen kanlı olaylara girişerek, halkı sindirmeye ve devletten so-
ğutmaya yöneldi. Hıncakların bu tür hareketlerinden hoşnut olmayan 
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bazı Ermeniler ise birlik veya federasyon anlamına gelen Taşnak komite-
sini4 kurdular. İşte sadık tebaa olarak adlandırılan ve Türk devletinin 
her türlü nimetinden en iyi şekilde faydalanan Ermenilerle, Türklerin 
arasını ilk olarak açan da bu iki teşkilat olmuştur. 

Ermeni olayının esas sorumluları bu Ermeni komitesinin beslediği ih-
tilalci isyancılarla, onları tahrik eden Rusya ve İngiltere’dir.5 Bütün bu 
faktörlerin ışığında, Osmanlıya en sadık topluluk olan Ermenilerin ihtilal 
ve katliamlara girişmelerinin en önemli sebepleri şunlardır: 

a- Ermenilerin, Osmanlı-Türk siyasetinin içinde aktif görev alarak 
devletin bütün sırlarını öğrenmiş olmaları. 

b- Azınlıklar arasında milliyet, hürriyet ve bağımsızlık düşüncelerinin 
yayılması ve devletin din hürriyeti çerçevesinde buna seyirci kalması. 

c- Bağımsızlık düşüncesinin batılı papazların telkin ve gayretleriyle 
yayılması. 

d- Batılı devletlerin maddi ve manevi destekleri ile Ermeni dernek ve 
komitelerinin güçlenmesini sağlamaları. 

Bütün bu faaliyetlere rağmen Türk’ün hoşgörüsü, sabrı, merhameti 
ve büyük devlet geleneği istismar edilerek ne yazık ki Hıristiyan taassu-
bu ve sömürgecilik amacı çerçevesinde, büyük bir tarafgirlikle hareket 
edilmiştir. Buna bağlı olarak yapılan isyan, cinayet ve katliamların fatu-
rası taraflı bir propaganda ile dünya kamuoyunda masum milletimize çı-
karılmıştır. “Hatta, Muş bölgesinde Musa Bey’e atılan bir iftira bizzat Pa-
dişah tarafından verilen emirle tetkik edilip, sübut bulmadığı buna örnek-
tir”.6 

Avrupa’da sömürgecilik faaliyetleri ve 1789 Fransız ihtilalinin getirdi-
ği hürriyet ortamında ortaya çıkan milliyetçilik hareketleri, Osmanlı top-
raklarını da kuşatınca ülke isyan ve ihtilallerle çeşitli badirelerin kucağı-
na itilmiştir. Fakat bütün uyarılara rağmen Osmanlı idarecileri suskun-
luğunu korumuş ve adeta olaylar karşısında sessizliğe bürünmüşlerdir. 
Bundan cesaret alan komiteler kendilerini haklı göstermek için faaliyet-
lerini daha da arttırarak ülkenin her yanında katliamlara girişmişlerdir. 

Aşırı iyimserlik gösteren ve tarih boyunca her millete merhametle 
yaklaşan ve iyilik eden bu necip millet, yaptığı her iyiliğe karşı kötülük 
görmüş ve ihanete uğramıştır. Kendisine yapılan bu kötülükleri çok ça-
buk unutan Türk milleti, bu özelliğini terk etmedikçe hiçbir zaman hu-
zur yüzü görmeyeceği bir gerçektir. Kendi sınırları içinde bulunan Rum, 
Yahudi, Sırp, Hırvat, Bulgar, Arap vb. gibi bütün azınlıklara devletin bü-
                                                           
4 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Yeni Matbaa, s. 444-598, Ankara, 1950; 
Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Ya-
yınları, s. 41-42, İstanbul, 2007. 
5 Cevdet Küçük, Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı, İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 3265, 
s. 116-117, 1984. 
6 Kâmuran Gürün, Ermeni Dosyası, Türk Tarih Kurumu Basımevi, s. 138-139, 1983. 
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tün nimetlerini çekinmeden sunan Türkler buna karşılık hep kötülük 
görmüştür. Bütün bu iyiliklere kötülükle karşılık verenlerin başında ise 
Ermeniler gelmektedir. Devletin bütün makamları ile nimetlerini çekin-
meden bu kavmin hizmetine sunan Türk Milleti, karşılığında hep isyan, 
ihanet ve ihtilallerle karşılaşmıştır.7 General Mayewski 1912 tarihli rapo-
runda bu durumu belirtmiş olup, Ermeni ayaklanmasının en önemli se-
bepleri şunlardır: 

a- Ermenilerin devlet yönetiminde aktif görev almaları, bunu geliştir-
meleri Osmanlı Devleti’nin zayıflaması sonucu, yıkılacağı düşünülen 
devlet pastasından en büyük payı kapmak. 

b- Ermeni toplumu arasında milliyetçilik, hürriyet ve bağımsızlık gibi 
kavramların yayılmaya başlaması. 

c- Bu fikirlerin Avrupa’nın büyük devletleri tarafından tahrik ve tas-
vip görmesi ile Ermeni din adamlarının gayret ve telkinleri. 

1912’de Avrupa ve Rusya’nın tahrikleri ile patlak veren Balkan Sava-
şı’nın Osmanlı’nın yenilgisi ile sonuçlanması bütün azınlıklarda olduğu 
gibi, özellikle Ermenilerde bağımsızlık hayal ve faaliyetlerini kamçılamış-
tır. Onlara göre bu savaştan sonra Doğu Anadolu’nun büyük bir kısmı 
Rusya tarafından işgal edilecek ve daha sonra bu bölgede yer alan 6 vila-
yet Ermenilere verilecekti. Ayrıca Doğu Anadolu’nun Rus kuvvetleri tara-
fından işgali sonucu bölgede yaşayan Türkler göç etmek zorunda kala-
cak, akabinde arkada bıraktıkları menkul ve gayrimenkuller ise Ermeni-
lere kalacaktı. Bu isyan ve ihtilalci faaliyetlere öncülük eden Taşnak Ko-
mitesi, neticede diplomatik bir kimlik kazanmıştır. 

Din ve Eğitim Faaliyetlerinin Ermeni İsyanlarına Etkileri 

Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde siyasi, iktisadi ve kültürel yönden 
tamamen serbest bırakılan Ermeni toplumu, kazancının büyük bir kıs-
mını din ve eğitim alanında teşkilatlanmaya harcıyordu. Osmanlı devleti-
nin 19. yüzyılın başında, Avrupalı büyük devletlerin baskısıyla Ermeni 
kilisesini tanıması, bu konuda çalışmalar yapan misyonerlere rahat bir 
nefes aldırmıştır. İstanbul’da bu amaçla kurulan Robert College, Papaz 
Syrus Hemlin tarafından Hıristiyanlığı yaymak ve Türkleri yok etmek ga-
yesine hizmet amacını taşıyordu. Bu okulun bütün masraflarının Fran-
sız Yahudileri tarafından karşılanması üzerinde önemle düşünülmesi ge-
reken bir konudur. İşte bu plan çerçevesinde çok sayıda Ermeni komite-
cisi bu okuldan mezun edilerek, Türk topraklarında görevlendirilmişti. 

Aynı tarihlerde Türk devleti maalesef henüz eğitim sistemi arayışını 
sürdürmekteyken azınlıklar ise Batının destek ve yardımları sayesinde 
her türlü eğitim kurumlarını teşkilatlandırdıkları görülmektedir. Çünkü 
onlar için ileride yapacakları hareketlerde eğitimin çok önemli rolü vardı. 
                                                           
7 Aydınlar Ocağı, 9 Soru 9 Cevapta Ermeni Sorunu Kitapçığı, s. 33, İstanbul, 2008. 
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Buna bağlı olarak Ermeni komiteleri devletin kontrolsüzlüğünden de ya-
rarlanarak her dereceden yabancı okulları açmaya başladılar. Bu mak-
satla 1822’de Malta’dan söktükleri bir matbaa makinesini önce İzmir’e 
daha sonra Gaziantep’e taşıyarak çok sayıda İncil’i üyelerine dağıttılar.8 
Çünkü onlara göre her konuda başarının sırrı dini eğitim ve teşkilatlan-
mada gizliydi. 

Amerikalı ve Avrupalı misyonerler Ermenileri örgütlemeden önce An-
tep’teki Ermeniler ibadetlerini bile Türkçe yapıyorlardı. 1860’da Ermeni 
milleti nizamnamesi çıkarıldığı güne kadar Ermeni patriği hükümete 
karşı sorumlu idi. Fransa’nın uzun süren tahrik ve kışkırtmaları sonucu 
1831’de II. Mahmut Hagopos Çukuryan’ı Ermeni patriği ilan etmek zo-
runda kaldı. Buna bağlı olarak Patriklik ilk şubesini Adana’da ikincisini 
de Lübnan’da açtı. Bu politika doğrultusunda Katolik Patrikliği en önem-
li şubesini İstanbul’da açtı. Bundan sonra Fransız elçiliği Osmanlıyı par-
çalama politikası çerçevesinde Ermeni meselesine sık sık müdahalede 
bulunmuştur. 19. yüzyılın başından itibaren Ermeni meselesini gün-
demde tutan Fransa bu faaliyetlerini daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’ne 
de yöneltmiştir. 

Aynı tarihlerde Ermeni komitecilerinden Mıgırdıç Dadyan, Hıristiyan-
ların hürriyet yasası olarak kabul ettiği Tanzimat Fermanının ilanından 
dolayı bir yazısı ile Osmanlıya teşekkür etmekte, Ermeni hareketini Rus-
ya’nın Doğu Anadolu’yu ilhakı için kullandığını belirtmektedir.9 Bundan 
cesaret alan İstanbul’daki Ermeni Patriği, cemaatinin hem dini ve hem 
de siyasi önderliğini üstlenmiştir. 

İmparatorluğun her tarafında Türkler vatan savunması için can ve 
mallarını feda ederken imparatorluğun sınırlarında yaşayan Ermeniler 
rahat ve huzur içindeydiler. Buna bağlı olarak devletin kendilerine verdi-
ği imtiyazlardan yararlanarak kiliseler, okullar, dernekler ve şirketler 
açıyor, servetlerine servet katıyorlardı. Bütün bu faaliyetler karşısında 
hâlâ uyanmayan yönetim, 1860 yılında Ermenilerin hastanelerle hayır 
kurumları açmalarına izin vermiş ve daha da önemlisi de patrikhanenin 
senelik masrafları devlet kesesinden karşılanmaya başlanmıştır.10 

Buna karşılık yine de bağımsızlık hayali içinde yanıp tutuşan Erme-
niler, Ruslar ve Batılılar tarafından kışkırtılmaya devam edilmiştir. Bun-
dan cesaret alan Patrik Mıgırdıç Hrimyan, 1858’de Van’da bir manastır-
da matbaa kurarak Ermeni bağımsızlığı peşinde Vasporagan-Van Kartalı 
isimli gazeteyi çıkarmaya başlamıştır. Daha sonra Berlin anlaşmasının 
61. maddesine dayanarak bütün Ermeni cemiyetleri Birleşik Ermeni Ce-
                                                           
8 Necdet Sevinç, Ajan Okulları, Oymak Yayınları, s. 40, İstanbul, 1975. 
9 Aydınlar Ocağı, a.g.e., s. 28. 
10 Mehmet Hocaoğlu, Arşiv Vesikalarıyla Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler, s. 26, İstan-
bul, 1976; Karayumak, a.g.e., s. 35. 
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miyeti adı altında toplandılar. Bununla da yetinmeyen Ermeni din adam-
ları halkı teşkilatlandırmak için, din ve eğitim birliğini kurdular. 1879’-
dan itibaren Fransız misyonerlerinin desteği devam ederken, ilk Ermeni 
Okulu 1847’de İstanbul’da açıldı. 1908’e gelindiğinde Türklerin dokuz 
okuluna karşılık azınlıkların yirmi beş civarında okula sahip oldukları 
acı bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Okulların amacı Ermeni 
gençlerini Hıristiyan taassubu ile şartlandırmaktı.11 

Ermeni tarihi yazarı Yeremiye Çelebi Kömürciyan eserinde Kumkapı 
Kilisesinin Ermeni kültürünün kaynağı olduğuna işaret etmekte, rahip 
Meteos’un bu kilisede Ermeni gençlerine ders verdiğini belirtmektedir. 
Bu okuldan mezun olanlar Osmanlı topraklarının her tarafında okullar 
açarak, eğitimin siyasi teşkilatlanmadaki rolünü belgelemiş oldular. Bu 
niyetle kurulan ve gelişen Bitlis Ermeni Okulu’nun o yıllarda üniversite 
seviyesinde eğitim verdiği gözlenmektedir. 

18. yüzyılın sonlarına doğru bu faaliyetler Ermeniler arasında bağımsızlık 
düşüncesinin yayılmasını teşvik etmiştir. Bu kadarla da yetinmeyen Ermeniler 
İstanbul’un her semtinde özel okullarla kütüphaneler açmaya hız vermişlerdir. 

Azınlık okullarının devlet tarafından kontrol ve takip edilmemesi bu 
okulların hem sayı bakımından çoğalmasını hem de Türk halkı aleyhin-
de teşkilatlanmasını sağlamıştır. Özellikle Ermenilerin hak iddia ettiği il-
lerde açılan okullar savaş sırasında Ermeni kuvvetlerinin silah ve mü-
himmat deposu haline getirilmiştir. Bununla da yetinilmeyerek I. Dünya 
Savaşı yıllarındaki otorite boşluğundan yararlanan Taşnak, Hıncak ve 
Ramgavar komitelerine mensup isyancılar Ermeni gençlerine Türklüğe 
ve Türk milletine nefreti aşılayarak eğitim kurumlarının desteğinde teş-
kilatlanmalarını sürdürmüşlerdir. 

İşi tesadüfe bırakmak istemeyen bu komiteciler amaçlarını gerçekleş-
tirmek için bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bölge aşiretleri ile 
işbirliğine giriştiler. Kendileriyle işbirliğini kabul etmeyen aşiretleri ise 
suikast ve baskılarla sindirdiler. Komitelerin bu faaliyetleri devlet tara-
fından tespit edilince bölge aşiretlerince desteklenen arama ve takibatlar 
başlatılmıştır. Meşhur Hamidiye Alayları bu maksatla kurulmuştur. Bu 
alayların görevlerinden biri de bu bölgede asayişi temin etmekti. Bu tarz 
hareketler ile devlet olaylara anında müdahaleyi hesaplamıştı. 

Türkiye’nin her tarafında isyan ve ihtilal için gerekli teşkilatlanmayı 
tamamlayan Ermeni komiteleri bir plan çerçevesinde savunmasız ihtiyar, 
çocuk, kadın demeden katliama giriştiler. Bu katliamlar kısa zamanda 
kendilerini destekleyen Rusları bile hayrete düşürecek boyutlara ulaş-
mıştı. Tarihin hiçbir döneminde ve savaş meydanlarında emsali görülme-
yen bu katliamların şekli ve boyutu Türk düşmanı Batılıların bile tepki-
sini çekmeye yetmişti. 
                                                           
11 Sadi Koçaş, Tarih Boyunca Ermeniler ve Türk Ermeni İlişkileri, s. 91. 
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Ermeni katliamlarına ve çok ağır işkencelere maruz kalan Türk halkı-
nın sabrı taşınca yer yer karşıt hareketler başladı. Bu durumu gören 
devlet bu kadar zulüm ve katliam yapan Ermenileri halkın öfkesinden 
korumak gayesiyle daha sakin ve asayişi düzenli olan bölgelere naklet-
meye başladı. İşte Ermenilerin soykırım ve tehcir iddiasıyla dünyayı aya-
ğa kaldırdıkları ve iftiralarla iddialarını ihtiva eden olayların özü budur. 

Devlet isyancıların güvenliğini sağlamak maksadıyla bu bölgedeki 
mahalli yetkililerin dikkatini çekmiştir. Bu ikaza uymayanlar ise şiddetle 
cezalandırılmıştı. Bayburt Kaymakamı şehit Nusret Bey ile Boğazlıyan 
Kaymakamı Kemal Bey’in suçsuz yere öldürülmesi bunun en göze çarpı-
cı örneğidir. İşte 1915’te gerçekleşen ve Ermeni halkının güvenliğini sağ-
lamayı amaçlayan bu olaylar tamamen bu şekilde cereyan etmiştir.12 Fa-
kat bu durum Ermeniler tarafından ters düz edilerek dünya kamuoyuna 
Ermeni toplumunun Türkler tarafından soykırıma uğratılması ve tehcir 
edilmesi şeklinde yansıtıldı. Hâlbuki güvenlik açısından zorunlu göçe ta-
bii tutulan Ermenilerin göç sırasında her türlü güvenliği sağlandığı gibi 
gidecekleri yere kadar da Türk güvenlik kuvvetleri kendilerinin güvenliği-
ni sağlamış ve korumuşlardır.13 

Bu göç sırasında ölenler ise Türkler tarafından katledilerek değil, ço-
ğu kendi kaderleriyle ölmüşlerdir. Kaynaklara göre 1895 ile 1915 yılları 
arasında ölen Ermenilerin sayısı 150 bin civarındayken komiteciler tara-
fından öldürülen Türklerin sayısı ise 1,5 milyondan fazladır.14 Göç sıra-
sında geride kalan Ermeni yaşlıları ile çocukları ise bizzat Türk silahlı 
kuvvetleri tarafından koruma altına alınmış, bu durumun incelenmesi 
Avrupalılardan istenmiştir.15 Görülüyor ki bu göç Türk halkına zulme-
den Ermenilerin yok edilmesi şeklinde olmayıp Türk halkının öfkesini 
yatıştırmak için yapılmıştır. 

Sonuç olarak Avrupalılar ve bilhassa Fransızların iddia ettikleri gibi 
1915’te Ermenilere karşı Türkler tarafından katliam ve soykırım yapıl-
madığı tarafsız gözlemciler ve bilim adamlarınca ortaya konulmuştur. 

Ne yazık ki bu necip milletimiz hiç de hak etmediği şekilde tarihin her 
döneminde olduğu gibi, yine iftira ve haksızlığa uğratılmıştır. Hatta Kur-
tuluş Savaşı sırasında varlık yokluk mücadelesi verirken asırlar boyu bir 
arada yaşadığı Ermeniler tarafından arkasından vurulmuştur. Bunun 
sebebi de tarihin her döneminde olduğu gibi zayıflara bağrını açması ve 
büyüklüğünden kaynaklanan merhameti ile unutkanlığıdır. 

2015 yılının sözde soykırımının yüzüncü yılı olarak anılacağı, Ermeni 
diasporası tarafından ifade edilmektedir. Bu çerçeve içerisinde Türkiye’yi 
                                                           
12 Sadi Koçaş, Tarih Boyunca Ermeniler ve Türk Ermeni İlişkileri, s. 202, Ankara, 1967. 
13 Şakir Sabri Yener, Gaziantep Tarihi, s. 82, 1958; Esat Uras, a.g.e., s. 613-635. 
14 Cemal Anadol-Nazile Abbaslı, 100 Soruda Ermeni Meselesi, Kuvayi Milliye Yayınları, s. 
160-161, İstanbul, 2002. 
15 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 195, (belge 23); Karayumak, a.g.e., s. 342-346. 
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sadece siyasi anlamda değil, sosyal ve kültürel alanda da köşeye sıkıştır-
ma politikası hayata geçirilmek istenmektedir. Ermenilerin en mutlu 
günlerini Türklerle birlikte oldukları dönemlerde yaşadıkları, aynı adet 
ve gelenekleri paylaştıkları bilenen bir gerçektir. Anadolu’da Türklerle iç 
içe yaşayan dert ve zevklerini paylaşan ve en değerli varlıkları olan aile 
fertlerini yolculuğa çıkarken Türklere emanet eden ‘Tebaayı Sadıka’ ola-
rak bilinip anılan ve Hariciye’nin bütün makam ve nimetlerinden yarar-
lanan bu mutlu azınlık, Birinci Cihan Harbinde emperyalist devletler ta-
rafından Osmanlı topraklarının parçalanması için kullanılmıştır. Bugün 
aynı dış güçler dünya coğrafyasını yeniden şekillendirmek amacıyla Or-
tadoğu’da, Akdeniz havzasında çeşitli planları uygulamaya koyarak öze-
likle ‘Renkli Kavramlar’ ve birtakım maddi fonlarla Ermenileri de kullan-
maktadırlar. 1992 Şubat’ında Dağlık Karabağ’ın Hocalı Kasabası’nda 
Azerilere uygulanan katliamın komutanlarından biri olan Cumhurbaşka-
nı Serj Sarkisyan’ın öğrencilere hitaben, “Biz Karabağ’ı düşmandan kur-
tardık. Ağrı Dağının alınmasını da size havale ediyoruz” sözü Ermenilerin 
soykırım ve tehcir konusunda iki yüzlüklerini göstermektedir. 

1990’lı yılların başında SSCB’nin dağılmasından sonra Kafkasya, Or-
tadoğu ve Hazar bölgesinde yapıldığı gibi fakir ve güçsüz Ermenistan’ın 
sınırlarının Azerbaycan’da (Hocalı) katliam yapılarak genişletilmesi buna 
çarpıcı bir örnektir. Dünya haritasını değiştirmek politikası sadece bu-
rayla sınırlı kalmayıp Türkiye’nin topraklarının bir bölümünün koparıla-
rak bu ülkeye bağlanması faaliyeti ‘Büyük Ermenistan’ projesi çerçeve-
sinde küresel oyunun parçası olarak dünya kamuoyunun önüne sunul-
muştur. Tehcir de günümüzde emperyalizmin art niyetli girişimlerin bir 
görüntüsüdür. 
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İKİ AVRUPALI GEZGİNİN BAKIŞ AÇISI İLE 
ON DOKUZUNCU YÜZYIL ORTALARINDA 

OSMANLI DEVLETİ 

Doç. Dr. Memet YETİŞGİN* 

Öz 

On dokuzuncu asır ortalarında, Warington W. Smyth ve Albert Smith 

adında iki Avrupalı Osmanlı İmparatorluğu’nu ziyaret etmişlerdir. İmpa-

ratorluktaki yolculukları sırasında edindikleri gözlemleri açıklayan iki ki-

tap yazmışlardır. Kitaplarını yazarken ve Osmanlı hakkındaki fikirlerini 

dile getirirken, kendilerinin de iddia ettikleri gibi, oldukça yalın bir yakla-

şım sergilemişlerdir. Bu kitaplar, Osmanlı sosyal ve kültürel yapısı ile ilgi-

li önemli bilgiler içermekte, Osmanlı tarihinin anlaşılmasına katkılar sağ-

lamaktadır. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı Devleti, Avrupa, Türkler, Azınlıklar. 

Abstract 

Two European Travelers Views About the Ottoman Empire  

in the mid Nineteenth Century 

Two Europeans, namely Warington W. Smyth and Albert Smith, visi-

ted the Ottoman Empire in the mid nineteenth century. They wrote two 

books explaining their experiences and views gained during their travels 

in the Empire. As they claimed in their books, these travelers tried to be 

as simple as possible when they were writing their opinions about what 

they had seen during their stay in the Empire. Their views would provide 

some hindsight into the socio-cultural aspects and contribute greatly to 

the history of the Ottoman Empire. 

Key words: The Ottoman Empire, Europe, The Turks, The Minorities. 
                                                           
* Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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Batılı olup doğuda bulunan ve doğu hakkında kitap, makale, anı, se-
yahatname ve mektup gibi yazılı materyaller bırakan araştırmacı, tarih-
çi, maceraperest gezgin, ilim adamı, diplomat, ajan, misyoner, asker, 
tüccar ve doktorlara genellikle oryantalist (müsteşrik, doğu bilimci, şar-
kiyatçı) denmiştir. Eserlerini sadece bilinmeyeni bulmanın hazzını almak 
için şahsi isteklerini yerine getirmek amacına yönelik yazdıkları gibi, 
kendi inançlarını yaymak, ülkeleri için gizli bilgileri taşımak, gelecekte 
doğu üzerinde hâkimiyet kurmak hedefine yönelik durum tespiti yapmak 
için yazan oryantalistler, bu süreçte birçok zorluklara da katlanmışlar-
dır. Bilinmeyen coğrafyalarda ve farklı kültürlerde dolaşmanın yorgunlu-
ğu yanında aşağılanmak, hapse düşmek ve öldürülmek bu zorluklardan 
bazılarını oluşturmuştur. Türkistan’da İngiliz çıkarları için bulunan Al-
bay Stoddart ve Yüzbaşı Conolly adındaki iki İngiliz Buhara Hanı tara-
fından ajanlıkla suçlanarak 1842’de uzun bir hapis sonrası öldürülmüş-
tür.1 Eserlerini yayınlayarak ülkelerinde şan, şeref, ün, siyasî seçkinlik 
ve yüklüce paralar kazanan oryantalistler, genellikle yaptıkları çalışma-
nın meyvelerini almışlardır. Yazdıkları kitaplar kitabiyatlarda son derece 
olumlu eleştirilere konu olmuştur. Ülkesine ve toplumuna karşılıksız 
hizmet eden şövalyeler olarak görülmüşlerdir.2 Kendilerine şan, ün, para 
ve mevki kazandıran yazıları, batılı ülkelerin siyasî, diplomatik ve askerî 
alanlarda başarılarında olumlu katkılar sağlamıştır. “Bilgi güçtür” dü-
şüncesinden yola çıkan batılılar, oryantalistlerin sayesinde kazandıkları 
bilgilerle doğuyu tanımışlardır. Bu tanıma kendilerince kendilerine doğu-
yu biçimlendirme hakkı vermiştir. Böylece uzun süre doğunun akıl ho-
calığına yönelmişlerdir. 

Oryantalizm konusunda iyi bilinen ve aynı isimle anılan bir kitap ya-
zan Edward Siad oryantalistleri önyargılı, yetersiz bilgi ve batının siyasî 
ve askerî üstünlük kurmasındaki rollerinden dolayı suçlamıştır. Ona gö-
re oryantalistler batıya sağladıkları bilgilerle batının doğu üzerinde hâki-
miyet kurmasını sağladıkları gibi, doğu hakkında gerçekçi olmayan bilgi-
lerin zemin bulmasına da katkı sağlamışlardır. “Doğu” kavramının “Batı” 
için “ötekini” oluşturduğunu belirten Said, doğu için batının “en büyük, 
en zengin ve en eski kolonisi, medeniyetinin ve dilinin kaynağı” olduğunu 
dile getirmiştir. Batı ile doğu arasındaki ilişkinin “güç, üstünlük ve deği-
şik derecelerde kompleks hegemonyaya” dayandığını vurgulayan Said, 
Rönesans’tan beri Avrupalının kendisini doğuludan üstün gördüğünü 
                                                           
1 George Curzon, Russia in Central Asia in 1889 and the Anglo-Russian Question, London: 
Longmans, Green and Co., s. 111, 1889; “Narrative of the Mission of Dr. Wolff to Bokhara”, 
New Quarterly Review, 6:1 (Julay 1845), s, 177-178. Wolff bu olaydan sonra Buhara’ya gide-
rek İngiliz subaylarının gerçek kaderini öğrenmeye çalışmış, doğuda bizzat kendisinin gör-
düğü “misafirperverlik ahlakının” böyle bir cinayeti yapmalarına müsaade etmeyeceğini be-
lirtmiştir. Ancak Wolff Buhara’ya gidememiştir. 
2 “Narrative of the Mission of Dr. Wolff to Bokhara”, New Quarterly Review, 6:1 (Julay 
1845), s. 166. 
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iddia etmiştir. Doğu bilimcilerinin hepsinin doğudan olmadığını, oryan-
talizmin bir “gerçeklikten” ziyade doğu bilimcileri tarafından meydana 
getirilen bir “sunum” olduğunu kaydetmiştir. “Oryantalizmin koloni yöne-
timini, yönetimin tesisinden önce haklı çıkaran” bir anlayış olduğunu be-
lirtmiştir.3 

Oryantalistler birtakım riskleri ve yorgunlukları göze alarak gezdikle-
ri, gözlemledikleri ve duydukları şeyleri kaleme almış ve bu yolla şan, ün 
ve paralar kazanmışlardır. Kitapları kısa sürede birçok baskı yapmış, fi-
kirleri siyasileri ve batı kamuoyunu etkilemiştir. Batının doğu hakkında 
entelektüel birikimine katkı sağlamışlardır. Bu birikim batının siyasî, as-
kerî, kültürel ve ekonomik üstünlük kurmasına yardımcı olmuştur. Bu-
nunla birlikte doğuda yeterince uzun süre bulunmadıklarından, bulun-
dukları yerin dillerine yeterince vakıf olmadıklarından ve önyargıların-
dan dolayı doğu hakkında sık sık yanlış, yanlı veya yetersiz bilgiler üret-
mişlerdir.4 Ancak oryantalistlerin yazdıkları şeylerin doğunun sosyal, 
kültürel, siyasî, ekonomik ve askerî tarihi için son derece önemli kay-
naklar olduğu gözden kaçmamalıdır. Geçmişte kolonici zihniyetle batıya 
hizmet eden bu eserler, bugün tarihçi ve araştırmacıların elinde doğu 
için tarih, kültür, sosyal, siyasî ve ekonomik hayatın anlaşılmasında 
vazgeçilmez kaynaklardır. 1800 ile 1950 tarihleri arasında oryantalistle-
rin doğu hakkında 60.000 kitap yazdığı tahmin edilmektedir.5 Bunlar-
dan Alman Von Pückler-Muskau uzun yıllar Osmanlı topraklarında kal-
mış, İzmir’i “kirli”, Manisa’yı “yaşanır”, Bursa’yı “en hatırlı şehir” ve İs-
tanbul’u “seyre doyulmaz bir yer” olarak nitelemiştir. Türk atları, tarihi 
ve doğası ile ilgili önemli tespitlerde bulunmuştur.6 Doğunun ne kendisi 
ve ne de batı hakkında, özellikle sosyal, ekonomik ve kültürel sahalarda 
yeterli yazılı kaynak üretmediği göz önüne alındığında oryantalistlerin 
eserlerinin günümüzde Türk tarihini anlamada önemi daha da belirgin-
leşmektedir. 

Osmanlı Devleti’nin on dokuzuncu asrın ortalarında sergilediği sosyo-
kültürel yapısına dair iki Avrupalı seyyahın gözlemlerini eleştirel bir yak-
laşımla ele alan bu çalışma, bu dönem Osmanlı toplumu, kültürü, sos-
yal ve ekonomik hayatı ile ilgili ilginç saptamaları içermektedir. Kitapları 
üzerinde durulan her iki seyyah da İngiliz olup, Kırım Harbi (1853-1856) 
                                                           
3 Edward W. Said, Orientalism, New York: Vintage Books, 1979, s. 1-11, 39. Edward Said’in 
kitabı Orientalism dikkatli incelendiğinde oryantalistleri eleştirirken onların Araplara karşı 
aldıkları tavrı eleştirdiği anlaşılmaktadır. Türkleri oryantal olarak görmek yerine batılılar gi-
bi emperyalist yapının bir parçası olarak görme istidadı bulunmaktadır. 
4 “The Christian Subjects of Turkey”, Macmillan’s Magazine, 2 (May-October 1860), s. 453. 
Yazara göre resmî yetkililerle çalışan yabancı diplomat ve ajanların gerçek durum ile ilgili 
ortaya koydukları yetersizdi. 
5 Said, Orientalism, s. 204. 
6 Selçuk Ünlü, “Alman Seyyah Fürst Hermann Von Pückler-Muskau (1785-1876) ve Türkiye 
İntibaları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 40, s. 114-116, Şubat, 1986. 

123



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4 

sırasında Osmanlı Devletine gelmiş ve eserlerini kendi gözlem ve dene-
yimlerine dayandırarak yazmışlardır. “Doğu meselesi”nin yeniden alev-
lendiği bir dönemde kaleme alınan kitaplar, batılıların bu “mesele” içeri-
sinde yanlı ve yanlış anlama ile birtakım Osmanlılar hakkındaki haksız 
iddialarına da önemli ölçüde cevaplar içermektedir. Dahası, nispeten ta-
rafsız iki İngiliz gezginin Osmanlı başkentine, Anadolu ve özellikle Rume-
li topraklarına yapmış oldukları gezilerde elde ettikleri izlenimleri, yalın 
bir dille geniş olarak kaleme almaları, dönemin Osmanlı sosyo-kültürel, 
ekonomik, idarî ve toplumsal yapısını anlamaya katkıları azımsanmaya-
cak ölçüdedir. Eserler, Osmanlı pazar yerlerinde ve çarşılarındaki emtia 
ile alışveriş usullerinden, müslim-gayrimüslim ilişkilerine, Osmanlı yö-
netim usullerinden, Türkün meziyetlerine ve Avrupalıların Türklere karşı 
önyargılarına kadar birçok konuda ilginç ve aydınlatıcı bilgiler içermek-
tedir. 

Eserin ilki, A Year with the Turks or Scetches of Travel in the European 
and Asaitic Dominions of the Sultan (Türkler Arasında Bir Yıl veya Sulta-
nın Asya ve Avrupa Topraklarındaki Yolculuğun Skeçleri) New York: 
Redfield, 1854’te basılmıştır. Eserin yazarı Warington W. Smyth, Türkler 
hakkında “sade ve cilalanmamış” açıklamalarda bulunmak amacıyla 
eseri yazdığını belirtmektedir. Kırım Savaşı’nda Avrupalıların Türkler ya-
nında yer aldığını, bunun temelinde Türklere duyulan sempatiden ziyade 
Ruslara duyulan düşmanlığın bulunduğunu, kendisinin de Türkler ara-
sına giderek Avrupalıların Kırım Savaşında Türklere verdiği desteği 
Türklerin “hak edip etmediklerini” bizzat yerinde gözlemlemek amacıyla 
yaptığı geziyi ayrıntılı yazdığını kaydetmektedir.7 Kitabının diğer bir ye-
rinde ise “okuyucuların Doğu Meselesi hakkında doğru kararlar” verebil-
meleri için eserini kaleme aldığını belirtmektedir.8 

Balkan toplumları arasındaki karmaşık duruma hızlı bir bakışla ce-
vap vermenin zor olduğunu yazan Smyth, bölgenin sosyal şartlarının an-
laşılmasının zorluğundan bahsetmekte ve batıdaki yazarların ise Bal-
kanlar’daki tüm guruplar hakkında ve gurupların görüşlerini tam olarak 
bilmeden karar verdiklerini; Balkanlar hakkında yazan seyyahların, böl-
geyi hızlı ve çabucak geçerek, bölge hakkında yeterince bilgiye sahip ol-
madan yazdıklarını, daha da kötüsü, bölgeyi tercüman, hizmetçi ve ben-
zeri aracılar ağzı ile tanıdıklarını zannettiklerini belirtmektedir. Bu ek-
sikliklerden dolayı Avrupalı seyyahların bazı yerli guruplar hakkında 
yanlı ve yetersiz bilgiler verdiklerini, kendisinin yaptığı gibi, bölgeyi ye-
rinde, şehir şehir, kasaba kasaba gezerek, biraz da yerli dilleri bilerek ve 
burada yaşayanlarla ilişki içinde olarak tanımanın en sağlıklı yol oldu-
ğunu kaydetmektedir. Bu doğrultuda yazar bir yıl boyunca Balkanlar, 
                                                           
7 Warington W. Smyth, A Year with the Turks or Scetches of Travel in the European and Asia-
tic Dominions of the Sultan, s. iii, New York: Redfield, 1854. 
8 Smyth, a.g.e., s. 14. 
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Mısır, Suriye, Anadolu ve tekrar Balkanlar üzerinde yolculuklar yapmış, 
sonra Türklerin sosyal ilişkileri ve ev hayatları hakkında yeterince bilgiye 
sahip olduğu bilinciyle eserini kaleme almıştır.9 

Smyth Osmanlı ülkesine Tuna Nehri üzerinden giriş yapmış, ilk ola-
rak da Rusya’nın önceki savaşlarda kazandığı başarılar sonunda Os-
manlı Devleti’ne zorla ayrıcalıklar ve siyasî haklar verdirdiği Eflak kasa-
ba ve şehirlerini görmüştür. Yazar, Memeleketeyn’de gördüğü manzarayı 
ve yaşantıyı ağır dille eleştirerek, kendilerine “Romouni” veya “Roumani” 
(Romanyalı) diyen bu kimselerin sürekli olarak Rusya’nın ülkelerine gir-
mesine müsaade ettiğini ve insanlarının “hemen hemen ilkel barbarlık 
içinde, insandan ziyade domuzlara uygun olan gölgelerde ve toprağa gö-
mülü deliklerde” yaşadıklarını ve “kendini beğenmiş soylular ve hizmetçi-
leri tarafından köleleştirilmiş” olduklarını iddia etmiştir.10 Bölgedeki ileri 
gelen ve yönetici olan Rumların ise uzun zaman Osmanlı Devleti’ne nakit 
olarak ödedikleri paraların çok fazlasını bölge halkında alarak halkı çok-
ça ezip, neleri var neleri yok aldıklarını yazmıştır. Romenlerin “beceriksiz 
ve tembel bir gurup” olduğunu söyledikten11 sonra Rusların, Romenleri 
Türklere karşı “koruma” yollu bahanelerle sürekli topraklarını işgal ettik-
lerini, 2.000.000 nüfuslu zengin topraklara sahip bu ülkeyi açlık ve kö-
leliğe mahkûm duruma düşürdüklerini belirtmiştir.12 Romenlerin geri 
kalmasında kendi din adamlarının bilgisizliğinin rolü olduğunu, entelek-
tüel ve aydın eksikliğinin halkın bilgilenmesini önlediğini, bu nedenle 
Romenlerin “balçık deliklerde” yaşayan ve koyun derisi giyen “vahşiler” 
olarak kaldıklarını yazmıştır.13 

Eflak ve Boğdan’dan sonra yazar ilk olarak Vidin, sonra da Niğbolu 
şehirlerine gitmiştir. “Türk şehri” olarak belirttiği bu şehirlerin, Hıristi-
yanlık ve Müslümanlığın simgelerini barındırdığını, şehre minareli cami-
ler ile kiliselerin belirgin yapısal özellikler kazandırdığını yazmıştır. Vidin 
şehri “20.000 kişiyi aşan nüfusuyla idarî merkezdir ve önemli ölçüde tica-
rete sahiptir; sayısız camileri, minareleri ve birbirine girmiş ağaçlarının ti-
pik bir Türk şehrinin görkemini” yansıttığını belirten yazar, 10.000 nüfus-
lu Niğbolu’nun ise Haç ve Ay’ın (Hıristiyanlık ve İslâm) buluşma noktası 
olduğunu kaydetmiştir.14 Dahası, Tuna Nehri’nin Romanya toprakları ile 
Osmanlı elindeki “Bulgar” topraklarını karşılaştıran yazar, Romanya’nın 
sönük ve bakımsızlığı karşısında, Osmanlı topraklarının daha kalabalık 
ve canlı olduğunu, örneğin, Rusçuk’un 30.000 nüfuslu büyük bir şehir 
                                                           
9 Smyth, a.g.e., s. 13-14. 
10 Smyth, a.g.e., s. 19. 
11 Smyth, a.g.e., s. 20. 
12 Smyth, a.g.e., s. 21. 
13 Smyth, a.g.e., s. 23. 
14 Smyth, a.g.e., s. 25-26. 
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olduğunu ve burada bulunan camilerin, Rum ve Ermeni kiliseleri ve Ya-
hudi sinagoglarının varlığından bahsetmiştir.15 

Gördükleri ve kazandığı izlenimler sonunda Osmanlı Devleti’nin geri 
kalmışlığı ve idarî bozuklukları için yazar; “Türkiye’nin (Osmanlı Devleti’-
nin) yeniden güçlendirilmesi, bölgesel valiliklerin yeniden yapılandırılma-
sının tamamlanmasına kadar boş bir sözden ibaret olacaktır” diye yaz-
mıştır. Bölgeye gönderilen yöneticilerin belirsiz bir süre için, genellikle 
birkaç haftalığına, görevlendirildiklerini, bu kısa zamanda ilk yaptıkları 
şeyin kendi kendilerini zengin etmekten ibaret olduğunu belirtmiştir. 
Hükümetin halka tamamıyla zorlamacı ve düzensiz vergiler yüklediğini, 
dolayısıyla halkın ne kadar vergi ödeyeceğini bilmediğini, toplanan vergi-
lerin çoğunun yerel yöneticiler elinde kaldığını, “Köylü, hükümetin eline 
geçen verginin iki veya üç katını ödemekte” olduğunu yazmıştır. Yönetici-
ler ve “geniş yardımcılarının boş ve tembelce” yaşamakta olduğunu, bu 
çok sayıdaki yardımcıların maaş almamakla birlikte bedavaca ve halk 
üzerinde geçinmekte olduklarını16 kaydetmiştir. Yazar bu saptamaları ile 
bir yandan bazı bozuklukları genelleştirmek yanlışına düşerken, diğer 
taraftan Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü sıkıntıları da dile getirmiştir. 
Bozukluğun sebeplerinden en önemlisi olarak, atanan kimselerin eğitim, 
entelektüel ve dürüstlük eksikliği olduğunu iddia etmiştir. Merkezi dev-
let sık sık yerel yöneticilerini değiştirerek yolsuzlukların üstesinde gel-
meyi amaçlamışsa da, yolsuzluğun bir çeşit günlük hayatın parçası ol-
ması, sağlıklı ve verimli bir düzen kurmayı engellemiştir. 

Yazar, yönetici ve memur olarak görev yapan bazı kimselerin yolsuz-
luk yapmaları ve beceriksiz idarelerini acımasızca eleştirilmişse de, 
Türkler için birçok izlenimlerinde olumlu ifadeler kullanmıştır. Türklerin 
medeni bir millet olduğu yolundaki gözlemlerini türlü şekillerde ifade 
eden Smyth, onların akıllı ve mantıklı davrandığını, gereksiz yere kendi-
lerini sıkıntıya sokacak şeylerden uzak durduklarını dile getirmiştir.17 
Türklerin medeniliği yanında dürüstlüğüne de örnek veren yazar, İstan-
bul’da bir çarşıda alışveriş yapan bir yabancı, işlemeli bir Türk mendili 
satın almak istemiş, Türk tüccar mendilin fiyatını 75 piastres olarak 
söylemiştir. Yabancı, 70 piastres verebileceğini söyleyince Tüccar mendili 
vermiş ve verirken de paranın 20 piastres’nı iade etmiştir. Tüccar, “Ge-
nellikle pazarlık yapmak için mallarının fiyatlarını fazla söylediklerini, pa-
zarlık sonunda gerçek fiyatına sattıklarını, yabancıya ise mendilin gerçek 
fiyatı olan 50 piastres karşılığı satmasının uygun olacağını” söylemiştir.18 
Benzeri bir tecrübeyi Albert Smith gözlemlemiştir. İstanbul’da alışveriş 
                                                           
15 Smyth, a.g.e., s. 28. 
16 Smyth, a.g.e., s. 90. 
17 Smyth, a.g.e., s. 152. 
18 Smyth, a.g.e., s. 155. 
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yaparken tüccarların herkese eşit mesafeli davrandığını, “sesli ve çetin 
pazarlıkların” herkese yönelik olduğunu kaydetmiştir.19 Böylece yabancı-
yı kandırmak yerine, ondan malın gerçek değerini almak yolunu seçen 
Türk tüccar, yine Türkün, ticarette ve alışverişte farklı ırk ve inanışlar-
daki kimselere yaklaşımındaki eşit mesafeli olma ilkesini ortaya koymuş-
tur. 

Farklı topluluklara karşı eşit ve seviyeli yaklaşan Türkler, kendi içle-
rinde çoğunlukla mutlu, çalışkan ve huzurlu bir hayat yaşamasını ba-
şarmış, dövüş, kavga ve soygunlardan uzak durmasını bilmişlerdir. Bu 
bağlamda, Smyth, sakinlerinin “sade ve çalışkan Türkler” olarak belirtti-
ği Tokat, Amasya ve Samsun ahalisinin, bölgenin eşkıyalık, soygunlar ve 
yağmalar için elverişli dağlık bölge olmasına rağmen, Türk halkının iyi 
bakımlı bağ ve bahçeleri içerisinde barış ve huzur dolu bir hayat yaşa-
dıklarını vurgulamıştır.20 İstanbul’dan Selanik’e gemi ile giderken de bir-
çok Türk subay ve askeri ile karşılaşan yazar, bunların kuvvetli kimseler 
olmaları yanında, kibarlıkları ve nezaketleri ile Avrupa’nın yüksek stan-
dartlarını geride bırakacak seviyede olduklarını yazmıştır. Smyth, “Sana 
yapılmasını istemediğin şeyleri başkalarına yapma” sözünün Türkler 
arasında sadece bir söz olmayıp, gerçek hayatta yaşandığını kaydetmiş-
tir. “En zengini en fakiri ile konuşma yapmaktan çekinmez; kalabalıkta 
güçlü adam yaşlıya, kadın ve çocuğa yer verir; evlatlar ebeveynlerine kar-
şı saygılıdır” ve yabancı kimseye karşı nazikâne yaklaşılır. Bu özellikler 
“en kabul gören doğru medeniyetin özellikleridir” diye yazmıştır.21 

İstanbul’da kısa süre kalan yazar bir gemi ile Selanik’e hareket etmiş-
tir. Nüfusunun 40.000 civarında olduğunu söylediği Selanik’e vardığında 
Smyth, gerek hamalların, gerekse de yazıcı ve kontrolcüler gibi çalışanla-
rın büyük kısmının aslen Yahudi olduğunu yazmıştır. “Selanik insanları-
nın dilleri ve gelenekleri ile yenilikler sunmaktadır” diye belirten yazar, şe-
hirde Türklerin, Yahudilerin, Arnavutların, Rumların ve Bulgarların de-
ğişik giysi ve dilleriyle uyumlu bir görünüm sergilediğini belirtmiştir. 
Türkçe dilinin başarılı olduğunu, tıpkı Latince’nin Roma İmparatorlu-
ğu’ndan yaptığı gibi, bu farklı insanların birbiri ile anlaşmasını sağladı-
ğını, farklı gurupların arasındaki anlaşma, alışveriş, iş ve siyaset dili ha-
line geldiğini yazmıştır.22 

Smyth’in Türkçe dilinin Balkanlı milletler arasında ortak bir anlaşma 
dili olduğunu, Albert Smith’in ise Türk kültürünün önemli ölçüde Bal-
kanlı milletler arasında benimsendiğini Atina’yı ziyareti sırasında edindi-
ği izlenimlerde anlamak mümkündür. Smith, Atina’ya 1849’da geldiğin-
                                                           
19 Albert Smith, Customs and Habits of the Turks, Boston: Higgins, Bradley & Dayton, 1857, 
s. 59. 
20 Smyth, a.g.e., s. 147. 
21 Smyth, a.g.e., s. 159. 
22 Smyth, a.g.e., s. 160-162. 
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de buradaki halkın Türk kıyafetleri giydiğini, Yunanistan’ın uzun bir 
ayaklanma (1821-1829) sonunda Ruslarla yapılan Edirne Anlaşması 
(1829) doğrultusunda kazandıkları bağımsızlığa rağmen, Osmanlı ülkesi-
ne sıkça gelip gittiklerini kaydetmektedir. Atina’dan İzmir’e gemi ile gelir-
ken birçok Yunanlı ailenin İzmir’de incir toplamak ve çalışmak amacıyla 
geldiğini yazmıştır.23 

Yazar, bir Türk subayı olan ve kendisiyle İstanbul’dan beri yolculuk 
yapan Mahmut’un evinde bir süre misafir kalmıştır. Mahmut, “Hıristiyan 
veya Müslüman olmamız önemli değildir önemli olan bizim Allah tarafın-
dan kabul görecek hareketlerimizdir” demiş ve kendilerinin “sarhoş, kan-
dırıcı ve yalancı” Osmanlı zimmîlerinden farklı olduğunu belirtmiştir.24 
Smyth, Balkanlarda yaptığı gezinti sırasında Kosova’da çıkan bir Arna-
vut ayaklanmasına şahit olmuş, Arnavutların “Padişah isterse” binlerce-
sinin savaşa katılacağını ancak, “düzenli ordu içinde yer almak ve ordu-
nun oyuncağı olmak” istemediklerini25, bu arada padişaha bağlılıkları ya-
nında bölgede görev yapan valiye karşı düşmanca duygular besledikleri-
ni yazmıştır. Ayaklanmanın sebebi olarak bölge valisinin kendi “cebi” 
için haksız vergi toplaması ve buna karşı gelen ve aynı zamanda bunu 
fırsat bilen Arnavutların silahlanarak bölgeyi yağmalamak isteklerinden 
kaynaklandığını kaydetmiştir.26 Olaylar patlak verince Arnavutların 
Türklerle çarpıştıklarını ve Varna’da 16 Türk’ün öldürüldüğünü yazmış-
tır.27 

Varna’da ayaklanmış olan Arnavutların sayısının 1.100 ile 1.200 ara-
sında olduğu, bunlara karşı ise 300-400 civarında Türk bulunduğunu 
kaydeden yazar, Arnavutlar “Paşa’ya ölüm! Onu istemiyoruz!” diye bağı-
rıp taşkınlıklar yaptığını yazmıştır. Birkaç gün gergin hal sürdükten son-
ra ayaklananlar padişaha mektup yazılıp kendilerinin cezalandırılmama-
sı ve Paşa’nın da daha uygun ve yumuşakça hareket etmesi doğrultu-
sunda söz aldıktan sonra ayaklanmayı bitirip evlerine dönmeye başla-
dıklarını belirtmiştir.28 

Durum böyle iken, bu olay batıda Hıristiyan kıyımı şeklinde yankılar 
uyandırmıştır. Smyth bu yanlışlığı ve Türklere karşı önyargıyı dile geti-
rirken: Avrupa’da Türkiye hakkında basılan son kitabın E. Michelsen ta-
rafından yazılan The Otoman Empire and Its Resources (1854) adlı kitap 
olduğunu, bu kitapta Müslümanların “Hıristiyan köylerini yağmalayıp 
bazılarını yaktıklarını” yazdığını, sakinlerinin Hıristiyan olan Vrania kö-
yünün bu kaderden kaçamadığını, “kiliseler yıkıldı, insanlar katledildi, 
                                                           
23 Smith, a.g.e., s. 28-30. 
24 Smyth, a.g.e., s. 188. 
25 Smyth, a.g.e., s. 163. 
26 Smyth, a.g.e., s. 195. 
27 Smyth, a.g.e., s. 184-186. 
28 Smyth, a.g.e., s. 203. 
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kadın ve çocuklar köle olarak uzaklara götürüldü” diye yazdığını, oysa 
şimdi kendisinin aynı noktada bulunduğunu belirtmekte, gerçeğin ise 
kitapta iddia edilenlerin tam tersi olduğunu yazmaktadır. Yazar, “Hiçbir 
köyün yağmalanıp yakıldığını duymadım. Vrania bir Hıristiyan değil ço-
ğunlukla bir Türk kasabasıdır. Sadece bir kilise yıkılmıştır. Hiç kimse kat-
ledilmemiştir, sadece can kaybı saldırıya uğrayan Türklerde vardır. Kadın 
ve çocukların köle olarak uzaklaştırıldığı katıksız uydurmadan ibarettir”29 
diyerek, Türkler hakkında basılan bir kitapta Avrupa kamuoyunu nasıl 
Türkler aleyhine döndürmeye yönelik yalanlara yer verildiğini açıkça or-
taya koymuştur. 

Smyth, Türklerin günlük hayatlarını tarif ederken, zengin bir mutfağa 
sahip olduklarını, yemekleri arasında sarma, dolma, kavrulmuş koyun 
eti, pirinç pilavı, pirinç çorbası, yoğurt, tavuk, börek çeşitleri, yufka ek-
meği, kadayıf vb. bulunduğunu kaydetmiştir. Yemek saatleri arasında ise 
bol miktarda kahve içilip, nargile ve pipo tüttürüldüğünü belirtmiştir.30 

Ancak, bu çeşitli yemek ve içmeler içerisinde Türklerin günlük hayat-
larındaki entelektüel ve fiziki gelişme eksikliğini açıkça vurgulamıştır. 
Ona göre, Türkler genellikle sabah ve akşam yemekleri arasında kitap ve 
benzeri okumadan, fiziki oyun ve eksersizler yapmadan, sadece az konu-
şup çok kahve ve tütün içerek günlerini geçirmektedirler. Bu geri kal-
mışlıkta cahil ulemanın vurdumduymaz ve hoşgörüsüz olmalarını birinci 
derecede sorumlu tutan yazar, “görkemli davranışlar sergileyen, nazik 
kalpli ve samimi” Türklerin bu şekilde geri kalmasına üzüldüğünü belirt-
miştir.31 Aynı şekilde, İstanbul’da uzun süre kalıp, boğaz ve çevresine ge-
ziler düzenleyerek bölgenin sosyo-kültürel yapısı hakkında geniş bir bilgi 
sunan Smith’de Türklerin günlük hayatlarındaki rahatlığa dikkat çek-
miştir. Yazara göre boğazın her iki yakası da göz alıcı, çok güzel görü-
nümlü ve zevkli evlerin olduğu köylerle kaplıdır. Manzarası her güzel 
olan yerde de büyük köşkler ve hanedan villaları yapılmıştır. 

“Tüm artistik etkinin eksikliği içinde, Türkler doğaya büyük değer ve-

ren kimselerdir. Meydanlar ve ormanlar, mavi su ve gökyüzü, güneşli 

hava ve görkemli gül bahçeleri onların büyük mutluluk kaynaklarıdır. 

Onları serbest ve kaygısız durum ile endişesiz rüya içine çeken bu 

şeylere, Türkler kef demektedir. Bizde bu “kef-keyif” kelimesine kar-

şılık gelecek hiçbir kelime yoktur; meşgul ve endişeli İngiltere kimse-

nin böyle bir şey icat etmesine müsaade etmemiştir” 

diyerek32, Türklerin eşsiz güzellikteki güllerle bezeli bahçelere sahip ah-
şap evlerinde keyifli bir hayat yaşadıklarını belirtmiştir. 
                                                           
29 Smyth, a.g.e., s. iv-v. 
30 Smyth, a.g.e., s. 201-203. 
31 Smyth, a.g.e., s. 208-209. 
32 Smith, a.g.e., s. 103. 
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Türklerle yolculuk yapmanın kolaylık ve emniyetini, Osmanlıyı terk 
ederek Sırbistan içlerinde Rum tüccarlara katılarak yaptığı yolculuk es-
nasında anlayan Smyth, Türklerle yaptığı seyahat boyunca kendisine 
çok az para harcattıklarını, hatta Türkün misafirperverliğinin ve dürüst-
lüğünün kendisine sürekli güven verdiğini, oysa Rum tüccarların daha 
ilk andan itibaren fahiş fiyatla at ve semer kiralamalarından başka bir-
çok konuda kendisini kandırmak ve soymak peşinde olduklarını kaydet-
miştir.33 Dahası, Rumlar yazarın Türklerle dost olup Türkçe konuşması-
na içerleyip, kendisinin Hıristiyan olup olmadığını sorgulamışlardır. Yol 
boyunca saatine ve silahına da göz diken Rumlar, mümkün olduğunca 
elindeki para ve değerli eşyalarını almaya çalışmışlardır. Smyth bu şart-
lar içinde “her zaman doğru ve onurlu Türk arkadaşlarımın Rumların yeri-
ni almış olmasını” dilediğini yazmıştır.34 

Kitabının son bölümünü “Doğu Meselesi” ile ilgili düşüncelere ayırtan 
Smyth, Balkanların nüfusunu aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi vermiş-
tir. Bu milletler içerisinde Türklerin nerede, nasıl ve ne yaparak yaşadık-
larına dair, 

“Türkler bu ülkelerin doğusunda batısına oranla daha yoğun yaşa-

maktadırlar ve çoğunlukla şehir ve kasabalarda yoğunlaşmalarına 

rağmen, bazen kırsal alanlara yayılmış olarak da bulunurlar. Onla-

rın çoğu hükümet ofislerinde çalışmak ve kırsal alanlarda bölgenin 

ileri gelenleri (country gentlemen) olmakla kalmayıp, esnaflık ve çeşit-

li ticari faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Silah yapımcılığı, kayıkçılık, 

semercilik, taşıyıcılık, pipo imalatçılığı vb. genellikle Türklerin yaptığı 

mesleklerdendir”35 

diye belirtmiştir. Toprakların çoğunun sipahiler elinde olduğunu kayde-
den yazar, Avrupalıların Türkleri genellikle köylü Hıristiyanları ezen yö-
neticiler olarak görmesini, daha doğrusu Avrupalılar arasında yaygın 
olan Türk aleyhtarı önyargıların gerçekte yersiz ve anlamsız olduğunu 
vurgulayan yazar, kötü davranışlar içinde olan Türklerin sayısının ol-
dukça az olduğunu, bunların da merkezi hükümetin çabaları ve gelişen 
hayat şartları nedeniyle her geçen yıl azaldığını kaydetmiştir.36 

Balkanlardaki milletler içerisinde idare kabiliyeti en yüksek ve yönet-
meye layık olarak gördüğü Türkleri, bir Fransız yazarın kitabında (Ami 
Boué, La Turquie de l’Europe, Paris:1840) aldığı bir alıntıyla dile getiren 
yazar, Türklerden başka hiçbir toplumun çok milletli ve dinli Balkanlar-
da aynı derecede başarılı bir idare kuramayacağını belirtmiştir.37 
                                                           
33 Smyth, a.g.e., s. 219. 
34 Smyth, a.g.e., s. 222, 229. 
35 Smyth, a.g.e., s. 232. 
36 Smyth, a.g.e., s. 233. 
37 Smyth, a.g.e., s. 233. 
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Milletler Nüfusları 
Türkler 1.100.000 
Arnavutlar (çoğunluğu Müslüman) 1.600.000 

Boşnaklar (Müslüman) 900.000 
Hersekliler ve Hırvatlar (Hıristiyan) 400.000 
Sırplar 900.000 
Karadağlılar 100.000 

Slavlar 

Bulgarlar  4.500.000 
Eflak ve Boğdanlılar 3.850.000 Romenler 
Zinzarlar (Epir ve Teselya’da) 300.000 

Rumlar 1.000.000 
Ermeniler 200.000 
Yahudiler 200.000 
Çingene ve Diğerleri 250.000 
TOPLAM 15.300.000 

Osmanlı ülkesindeki birçok baskı ve öldürmelerin Sultanın otoritesini 
dinlemeyen aşiret ve diğer guruplarca gerçekleştirildiğini, bundan dolayı 
da Türklerin suçlanmasının her zaman doğru olmadığını belirten yazar, 
Türklerin birçok üstün meziyetlere sahip olduklarını yazmıştır. 

“Osmanlılar, eğitimdeki geri kalmışlıklarına rağmen birçok noktada 

Avrupalının ötesinde erdemlilik göstermektedirler… Onlar (Avrupalı-

lar tarafından) ‘yarı-barbarlar’ diye çağırılıyorlar! Fakat en azında 

bizler arasında oldukça çok olan adi katiller, hırsızlar, eş-dövmeleri, 

acımasız dil ve kaba alçaltıcı şeyler onlar arasında oldukça azdır; ve 

kendimin ve arkadaşlarımın tecrübelerinden yola çıkarak iddia edi-

yorum ki, en az eğitimli Türk, hatta köylü ve sokak hamalı, bizim 

yüksek sınıfları utandıracak bir davranış ve zarafet sergilemekle kal-

maz, parlak bir onur ve yardımseverlik” 

örneği gösterir diye yazmıştır.38 
Balkanlı milletlerin değişik haslet ve özellikleri üzerinde kısa açıkla-

malarda bulunan Smyth, aslen Slav olan Boşnak Müslümanlarının za-
man zaman kendi ırkındaki Hıristiyan komşularına baskılar yaptığını, 
ancak Sultanın askeri güçleri sayesinde bastırıldıklarını belirtmekte ve 
Arnavut milletinin ise komşuları Karadağlılar ile bu topraklar üzerindeki 
en “kaba” millet olduğunu, fiziki güç ve enerjide oldukça şanslı olan Ar-
navutların bölgenin her türlü olayında önemli rol oynayabilecek bir ko-
numda bulunduğunu belirtmiştir. Yazara göre, Yunan ayaklanması ve 
diğer savaşlarda Arnavutlar hep yer almışlardır. Onlar her an savaşmaya 
hazırdırlar. Yunanlar ise diplomasiye, yüksekten atmaya ve dalaşmaya 
                                                           
38 Smyth, a.g.e., s. 235. 
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müsaittirler. Rumlar, “aslan postuna bürünmüş eşek” misali, kendilerine 
has ikiyüzlülük ve kandırma silahlarıyla, “ağır ve saf” Türk’ü ve “kaba” 
Arnavut’u yenmesini bilmişlerdir. 

Arnavutların Osmanlıya karşı mücadelesi, II. Mahmut’un balkanlar-
daki bağımsız hareket eden aşiret liderlerini sıkı kontrol altına almak is-
temesinden ve bunu reddeden Arnavutlarla yapılan savaşlardan doğ-
muştur. Yazara göre Arnavutlar o günlerde tekrar Osmanlı ile yakın iliş-
ki içine girmeye başlamışlardır.39 

Bulgarların Balkan milletleri arasında oldukça geniş bir nüfusa sahip 
olduğunu belirten yazar, “hesaplı, düzenli ve üretici” olan Bulgarların, 
Balkanlarda patlak veren ve çoğunlukla daha “arı” Slavların karıştığı ça-
tışmalarda yer almadıklarını yazmaktadır. Osmanlıların kendilerine tanı-
dığı hoşgörüden dolayı geleneksel yapılarının, hatta Osmanlı öncesi du-
rumlarının, korunduğunu ve yaşatıldığını belirten yazar, Bulgarların ev-
de seçilmiş bir liderleri olduğu gibi köylerinde de seçilmiş bir kimsenin 
bulunduğunu ve kendi kendilerini yönetmekte olduklarını yazmaktadır. 
Bulgar sisteminin “kendi kendilerine güven ruhunu ve zekâyı” geliştiren 
“basit, adil ve ucuz” olduğunu vurgulayan yazar, Avrupa’nın birçok ileri 
ülkesinde başarılı sonuçlar vermiş olan merkezi ve güçlü devlet olma fik-
rine Bulgarların soğuk bakacağını belirtmektedir. Türklerin Bulgarlara 
hiçbir zaman kendi dillerini ve kültürlerini zorla kabul ettirme yoluna 
gitmediklerini, Bulgarların ise Türklerin yerine yeni bir yönetici güç pe-
şinde olmadığını kaydetmektedir. Bundan dolayı Bulgarların büyük kıs-
mının Osmanlı yanlısı olduğunu, Ruslara yakınlıkla ilgili iddiaların ise 
tamamıyla asılsız bulunduğunu belirtmiştir. Yazar, Balkan milletlerinin 
şimdiki savaşta (Kırım Savaşı) Türklerin yanında ve devlete sadık kaldık-
larını, hatta birçoklarının özellikle Bulgarların Türk saflarında gönüllü 
olduğunu yazmıştır. Rum kilisesinin birazcık Rus yanlısı olduğunu, an-
cak Romenlerin karşı durması, Sırpların tarafsızlığı, Bulgar ve Ermenile-
rin Osmanlı yanında yer almasının Rum kilisesini susturduğunu kaydet-
miştir.40 

“Doğu Meselesi”nin halledilmesinde eğitimin geliştirilmesini ve yeni-
liklerin yaygınlaştırılıp derinleştirilmesini şart koşan Smyth, yapılan ye-
niliklerle Osmanlıların “akla ve özgürlüğe” önem verdiklerini ve önyargı-
dan uzaklaşmaya çalıştıklarını belirtmiştir. Halkın ise yeniliklere karşı 
“kararsız ve vurdumduymaz” bir tavır izlediğini, özellikle dış görüntüye 
ait yeniliklere karşı tepkili olduğunu, Türklerin Avrupalı dar giysilere 
“ahlakdışı” bir görüşle yaklaştığını vurgulamıştır. Ancak, Sultan (II. 
Mahmut)’ın Türklerin gelenek ve yaşantılarına ve iklimlerine uymayan 
bu giysilerin hemen giyilmesi için emirler verdiğini, oysa her zaman 
                                                           
39 Smyth, a.g.e., s. 236-237. 
40 Smyth, a.g.e., s. 238-241. 
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ayakkabısını çıkararak oturan kimselere Avrupalı dar botları, sandalye 
diye bir şeye sahip olmadan minder ve halı üzerinde rahatça oturan hal-
ka Avrupalı elbise giydirmenin sıkıntılara yol açtığını belirtmiştir. Bu tür 
sıkıntıların zaman içinde aşılabileceğini vurgulayan yazar, fes hariç Av-
rupalı giysilerin zaman içinde kabul edileceğini belirtmiş, giyim dışındaki 
yeniliklerin ise daha hızlı ilerlediğini kaydetmiştir.41 

Her ne kadar Albert Smith aşağı yukarı Warington Smyth ile aynı za-
mana rastlayan Osmanlı Devletine olan gezisini Yunanistan, İzmir, İs-
tanbul ve Mısır olarak sınırlamışsa da, onun özellikle İstanbul hayatı ile 
ilgili geniş anlatımları kitabı Customs and Habits of the Turks (Türklerin 
Gelenekleri ve Alışkanlıkları) Boston: Higgins, Bradley & Dayton, (1857)’-
ün önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 

Albert Smith İzmir’e yaklaşırken kendi ve o dönem Avrupalısının Os-
manlı hakkındaki genel önyargıları doğrultusunda, nihayet “deve, incir 
ağacı, şıhları ve türbanlı kadınları görebileceğini” belirtmiştir.42 Oysa pa-
zar yerini gezerken duyduğu hisler ona daha başka duygular yaşatmış-
tır. Dükkanlarda, hurma, ateşli silahlar, parfüm çeşitleri, cami ve kilise-
lerde asılı olan cinsten cam lambalar, altın ve gümüş işlemeli ayakkabı-
lar, başlıklar, halılar vb. satıldığını ve yine şerbet satıcıları, kebapçılar ve 
pilavcılar bulunduğunu kaydetmiştir. Pazar yerindeki halkı tasvir eden 
yazar, 

“pazar yeri boyunca birbirini ite kaka dolaşan neşeli kalabalık ile ko-

nuştum. Her gelip geçen taze kostüm giyiyor görünüyordu. Türkler, 

Arnavutlar, İranlılar, Mısırlılar ve Çerkezler -tüccarlar, şıhlar, derviş-

ler, köleler ve su satıcıları- basit festen, uzun siyah koyun derisi baş-

lığa veya kocaman beyaz veya yeşil sarığa, ki birkaç kat yükseklikte 

görünüyordu, -ilginç bir şekilde farklı renkleri yansıtırcasına karma-

şık bir halde, çekici oldukları kadar baş döndürücü görünümleri var-

dı… Her şey öylesine parlak ve romanımsı idi; umutlarımızın beklen-

tisinden çok daha fazlası vardı” 

şeklinde yazmıştır.43 
İzmir’den ayrılarak İstanbul’a hareket eden Smith, Haliç’e girinceye 

kadar İstanbul’un güzelliğini tam anlamadığını ancak gemisi Haliç’e doğ-
ru ilerlediğinde gördüğü manzaranın kendisini tamamıyla büyülediğini 
ve duyduğu bu hissi daha önce sadece bir gece balonla Londra üzerinde 
gezinti yaptığı zaman duyduğunu itiraf etmiştir. Minarelerin, cami kub-
belerinin muhteşemliği açık gök mavisi içerisinde kendini gösterirken, 
evler ve tepelere kadar yükselen cyprus ağaçları güzelliğe güzellik kat-
                                                           
41 Smyth, a.g.e., s. 245. 
42 Smith, a.g.e., s. 32. 
43 Smith, a.g.e., s. 34. 
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mıştı. Haliçteki binlerce gemi, köprü üzerindeki neşeli kalabalık, halicin 
temiz suları üzerinde uçuşan kuşlar, yapraklı ağaçlar, kibrit çubukları 
gibi sıralanmış botlar, göz kamaştıran güneş ışığı vs. yazarı büyülemiş-
tir.44 

İstanbul’a girerken gemilerine yaklaşan ve çantalarını inceleyecek 
olan Türk gümrük memurlarına “iki piasters-altı pensten biraz fazla” ve-
rince her şeyin yoluna girdiğini yazan yazar, kendisine düşen rüşvet pa-
yının bir peniden (o zaman bir penny yaklaşık 20 paraya eşit idi) az oldu-
ğunu belirtmekte, “görülüyor ve mükemmel olarak anlaşılıyor ki İstanbul’-
daki gümrük bireysel çıkarlar için kurulmuştur; dolayısıyla, hiçbir gümrük 
malzemesinden alınan bir dolarlık vergi Sultan’ın hazinesine ulaşmamak-
tadır” diye yazmıştır.45 

Yazar, İstanbul’da 200 kadar Han (Kervansaray) olduğunu, bu bina-
ların tek katlı ve taştan yapıldığını, odalarının boş olduğunu, dışarıdan 
gelen tüccarların buralarda kaldığını ve kendi yatak ve mutfak aletlerini 
kendilerinin getirdiğini ve ziyaret ettiği hanın sakinlerinin ise daha ziya-
de Buhara ve İran’dan geldiğini yazmıştır. İstanbul’da çarşıyı gezerken, 
kilometrelerce uzanan dükkanların ve dünyanın her yerinde gelmiş paha 
biçilmez eşyaların dolu olduğu dükkanlarda elmas, altın, gümüş, Keşmir 
kumaşı, ivori, Çin ipeği, parlayan silahlar, pahalı parfümler, nakışlı 
ayakkabılar, aynalar, Fas derisi, İran kolyeleri, değerli taşlarla süslü pi-
polar vs. satıldığını, hatta, pazarcıların sattıkları mallara göre ayrı ayrı 
yerlerde konuşlandığını, bu bağlamda, “fesçilerin, türbancıların, silahçıla-
rın, ilaççıların vs.” ayrı yerlerde sattığını ve “satıcılar arasında hiçbir reka-
betin” olmadığını yazmıştır.46 

İstanbul’da binlerce evin yanmasına sebep olan yangınları, gece gün-
düz etrafta başıboş gezen köpekleri, dar sokakları yeren yazar, Osmanlı 
Devleti’nin askeri silah ve malzeme ürettiği yerlerdeki muntazamlığı ve 
düzgün çalışmayı överek anlatmıştır. Top döküm yerinde sorumlu olan 
İngiliz Frederich Taylor ile top döküm yerini ve darphaneyi gezen yazar, 
her iki yerin de oldukça mükemmel çalıştığını, tophanenin yöneticisinin 
bir Paşa olup İngiltere’de Woolwich’de eğitim gördüğünü, çalışan Türkle-
rin ise oldukça sivil ve itaatle çalıştığını kaydetmektedir. Her iki yerdeki 
makinelerin İngiliz malı olduğunu kaydeden yazar, paraların üzerindeki 
yazı ve şekilleri de yapanlar arasında başmühendisin İngiliz Rebertson 
olduğunu kaydetmiştir. Bu arada en küçük Türk parası olan “para”nın 
yirmisinin bir penny’ye eşit olduğunu, yolcular için ise en güvenli ve yay-
gın olarak kullanılan paranın İspanyol pillar dolar olduğunu yazmıştır.47 
                                                           
44 Smith, a.g.e., s. 43-45. 
45 Smith, a.g.e., s. 45. 
46 Smith, a.g.e., s. 56-58. 
47 Smith, a.g.e., s. 80-81. 
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Genellikle batılıların bu dönemde en çok ilgisini çeken yerlerden birisi 
köleler ve köle pazarı olmuştur. Bu bağlamda köle pazarını ziyaret ede-
rek, bu yer hakkında bilgi veren Smith, o günlerde İstanbul’da düzenli 
köle pazarının bulunmadığını, “açık benizli Çerkez ve Gürcülerin” köle 
tüccarları evlerinde olduğunu ve bunları görmenin de kendisi için müm-
kün olmadığını yazmıştır. Genellikle siyah kölelerin, Süleymaniye’ye 
komşu yerlerdeki kahvehanelerin gerisindeki yerlerde bulunduklarını, 
bu kahvehanelerde afyon içildiğini ve ancak afyon kullanımının zanne-
dildiğinden daha az yaygın olduğunu belirtmiştir. Yazar, bazen pazar ye-
rinde bir köle ile onun sahibini yan yana gezerken gördüğünde, sahibi ile 
kölenin samimi bir muhabbet ve gülüşerek yürüdüklerini, sanki ikisi 
arasında bir ayrımın olmadığını, köle pazarını gezerken kendisine bir kö-
le kızın kendini alıp almayacağını sorduğunu, ancak kendini uzaklara 
götüreceklerini söyleyince “kimse ile uzaklara gitmem” diyerek kızın vaz-
geçtiğini yazmıştır. Yine zenci köle kadınları ile konuşurken, kendi ülke-
sinde Kraliçenin köleliği yasakladığını söylediğinde tüm guruptaki köle-
lerin yüksek sesle gülüştüğünü, onların söylediği diğer gurupların da 
gülüşerek, hallerinde memnunluk ifadesi kullandıklarını belirtmiştir.48 

İstanbul’da Türklerin Perşembe günleri “hu!” çeken dervişleri, Cuma 
günü de Mevlevi dervişlerini seyretmek için toplandıklarını, İstanbul’da 
yaşayan halkın şehrin sıkıntısından kurtulmak için sürekli safiye yerle-
rine gittiğini, bu bağlamda Türklerin Tatlısu’yu, Ermenilerin Belgrad or-
manlarını ve Rumların da Prenses Adasını piknik ve eğlence yeri olarak 
seçtiklerini yazmıştır. 

Smith, İstanbul’dan ayrıldıktan sonra Beyrut’a uğramış oradan da 
Mısır’a gitmiştir. Suriye’de salgın hastalık olduğundan tedbir olarak gün-
lerce Mısır’a girdikten sonra karantina altında kaldığını kaydetmiştir. 

Sonuç 

Her iki İngiliz seyyah Osmanlı Devleti’ne 1850’lerde gelmiş ve gördük-
lerini yalın bir dille anlatmıştır. Politik ve dini önyargılardan nispeten 
uzak olan bu seyyahlar, Türk’ün insani değerleri, yaşantıları, meziyetle-
ri, işleri, şehirleri ve sosyo-kültürel yönleri hakkında önemli bilgiler ver-
mişlerdir. Genellikle övgüye değer buldukları alanlar Türk toplumunun 
temiz, yürekli, onurlu, dürüst, yardımsever, misafirperver, güvenilir ve 
dost kimseler olmaları yanında, idarî kabiliyetlerinin yüksek olması, her-
kese karşı eşit ve uygun hareket etmeyi bilmeleri, ciddi ve düzenli bir ha-
yat sürmek için mücadele eden bir toplum oldukları şeklindedir. Yerdik-
leri alanlar içinde ise daha ziyade hükümetin atadığı kimselerin ve kur-
duğu kurumların istenenin gerisinde olması, birçok durumlarda rüşvet 
ve yolsuzlukların yaygınlaşmış bulunması, fiziki ve zihinsel gelişme için 
                                                           
48 Smith, a.g.e., s. 111-113. 
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yeterince eğitime ve sportif etkinliklere yer verilmemesi gibi şeyler yer al-
mıştır. 

Türkler ile idare ettikleri azınlıklar arasındaki ilişkiye de bazı açıklayı-
cı bilgiler veren yazarlar, Türklerin sosyal ve idarî alandaki meziyetlerini 
övmüşler, Avrupa’da Türkler aleyhine gelişen önyargıları kınamışlardır. 
Osmanlı toplumları içerisinde kültürel, sosyal ve ekonomik alanda fark-
lılıkların canlı şekilde yaşadığını, kimsenin kimseye galebe çalmak veya 
baskı uygulamak durumunda olmadığını, tüm toplumların kendi istem-
leri doğrultusunda bir yaşantıya sahip bulunduklarını göstermişlerdir. 
Bu dönemde özellikle Bulgar, Ermeni ve diğer Balkanlı milletlerin Türk-
lere karşı düşmanca fikirler beslediği ve Osmanlı Devleti’nde ayrılma eği-
limi gösterdikleri düşüncesinin gerçeği yansıtmadığını kaydeden seyyah-
lar, Rusların ve diğer yayılmacı büyük devletlerin Osmanlı Devleti üze-
rindeki çıkarları için Avrupa kamuoyunu yanlış bilgilendirme yolunu 
seçtiklerini ortaya koymuşlardır. Türk idaresinin tüm kesimlerce kabul 
gördüğünü, Türkçe dilinin tüm kesimlerin ortak anlaşma ve iletişim dili 
olduğunu, Türk kültürünün ortak kültür halinde bulunduğunu, Balkan-
lar’da Osmanlı idaresi altında düzenli, güvenli ve gelişmiş şehirlerin yer 
aldığını, farklı dinlere mensup kimselerin kendi ibadetlerine sahip oldu-
ğunu ve bir uyum içerisinde yaşadıklarını seyyahların bıraktığı kitaplar 
kanıtlamıştır. 
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II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNE GİRİLİRKEN 
RIZA TEVFİK’İN POLİTİK YAKLAŞIMLARI 

Yrd. Doç. Dr. Turhan ADA* 

Öz 

Jön-Türk akımına duyduğu ilgiyi gösteren edebi çalışmalarıyla İstib-

dat yönetimi karşısında tavır alan Rıza Tevfik, Said Halim Paşa’nın giri-

şimleri ve ağabeyinin, İstabdat döneminin, işkenceleriyle ünlü hapishane-

si Bekirağa Bölüğü’nde intihar etmesi gibi mücbir sebeplerle İTC saflarına 

katılmış ve Mülkiye Mektebi kökenli olduğu için kendisini çok daha Poziti-

vist bir çevrede bulmuştur. Çünkü Cemiyetin çekirdek kadrosu çoğunluk-

la bu görüşü radikal biçimde içselleştiren Asketi Tıbbiye kökenli gençler-

den oluşmaktadır. Bu üç dinamiğin etkisiyle yeni çevresine hızla uyum 

sağlayan Rıza Tevfik, üstün hitabeti ve kuvvetli kalemiyle kısa süre için-

de idealist gençliğin dikkatle takip ettiği bir fikir adamı portresi çizmeye 

başlamış ve çok geçmeden bağlı bulunduğu ekolün ve savunduğu fikirle-

rin iktidar olduğunu görmüştür. 

Anahtar kelimeler: Jön-Türk, İstibdat, İttihad ve Terakki Cemiyeti, 

Pozitivizm, II. Meşrutiyet. 

Abstract 

Rıza Tevfik’s Political Approaches in the Beginning of the 

Second Constitutional 

Rıza Tevfik, who took a stand against despotism governance with his 

literary works that showed his interest in Young-Turk movement, joined 

the ITC side for coercive reasons such as Said Halim Pasha’s interferen-

ces and his elder brother’s suicide in Bekirağa Troop, despotism gover-

nance’s prison notoriously known for tortures, and found himself in a 

much more positivist environment since he had Civil Service School ori-
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gins. Because the key staff of this community was mostly composed of 

young people originating from Military School of Medicine that internali-

zed this idea. Having accommodated to his new environment with the ef-

fect of these three dynamics, Rıza Tevfik turned out to be an intellectual 

followed attentively by the idealist youth in a short time thanks to his su-

perior rhetoric and strong writing and before too long he saw that his 

school and the ideas he defended were in power. 

Key words: Youth-Turks, Despotism, Community of Union and Prog-

ress, Positivism, Second Constitutional Era. 

Ali Süavi üzerindeki tartışmaları yakından takip eden1 ve 1906’da 
yazdığı Jön-Türkleri öven şiirlerle istibdat rejimini son derece sert bir dil-
le eleştirerek ümitsiz bir üslupla Türk toplumunu tepkisiz kalmakla suç-
layan Rıza Tevfik2, II. Meşrutiyet’in ilanından sekiz ay kadar önce, yakın 
dostlarından Prens Said Halim Paşa, Manyasizade Refik ve avukatı Baha 
                                                           
1 Rıza Tevfik, II. meşrutiyetten çok önce bir vesile ile Bayezid meydanından geçerken, hürri-
yetçi fikirleri dolayısıyla adeta bir halk kahramanı olarak görülen Ali Suavi’ye duyduğu derin 
sempati ile tanınan yakın dostu Hacı Nuri Bey ile karşılaşmış ve Ali Suavi’nin Jön Türk ha-
reketi ile ilgili tüm bildiklerini resmi makamlara anlatarak arkadaşlarını ihbar ettiğini öğ-
renmişti. Bunun üzerine örgüt lideri konumundaki Mehmed Bey ile görüşebilmek için Bab-ı 
Ali Tercüme Odası’na giden Rıza Tevfik amacına ulaşamamış, ancak burada görüştüğü Re-
şad Bey ile sözleşerek bu şayiaya mehaz olan Muhbir gazetesinin ilgili nüshasıyla Mehmed 
Bey’in yalısına gitmişti. Akşam gerçekleşen ve Reşad ve Mehmed Bey’lerin yanı sıra İzzet 
Bey, Nuri Bey, Bab-ı Seraskeri Mektubi Mümeyyizi Said Bey, bu kalemin “hulefa-yı müte-
hayyizanından” Tahsin Efendi, Hoca Mehmed Efendi, Hoca Veliyüddin Efendi, Şeyh Hasan 
Efendi, Sırrı Efendi, Cemal Efendi ve mülkiye memurlarından Salih Efendi’nin iştirak ettik-
leri toplantıda meseleyi fazla büyütmeyen Mehmed Efendi, hükümetin olayın üzerine gitme-
mesini fırsat bilerek pasif kalmayı tercih etmiş, çok geçmeden Jön-Türk örgütünün üye ol-
mak isteyenlerin akınına uğraması ile de bu yaklaşımında haklı çıkmıştı. 

Nitekim, artan baskılar neticesinde, Arzuhalci Cemal Efendi’nin Divanyolu Caddesi’ndeki 
evinde, gece saat 02-03 arasında toplanan örgüt üyeleri, Zaptiye Nezareti’nin basılan Ali 
Suavi’nin kurtarılması konusu üzerinde görüş alış-verişinde bulunmuşlardı. Bu bağlamda 
ilk söz alan ve önceleri Ali Suavi’ye muhalefeti ile tanınan İzzet Bey, etkili ve ateşli bir ko-
nuşma ile bir an evvel harekete geçilmesi hususunda fevkalade ısrarcı olmuş, Rıza Tevfik de 
genç ve tecrübesiz olmasına bakmadan, bütün kuvvetiyle İzzet Bey’e iştirak ettiğini ifade et-
mişti. 

Ancak, daha sonra söz alan Halide Edip’in babası Edip Bey, davanın selameti için fertle-
rin feda edilebileceğini, böylesine ciddi bir işe kalkışmaya kalkan örgütün gücü ile devletin 
kolluk kuvvetleri arasında oran bakımından mukayese edilemeyecek kadar açık bir fark bu-
lunduğunu ve muhtemel bir isyan hareketi esnasında kendilerine destek verecek yığınların 
kanlı biçimde püskürtülebileceklerini mukni bir tarzda dile getirerek hem diğer katılımcıları 
ikna etmiş, hem de olgun tavırlarıyla İzzet Bey’i bastırmasını bilmişti. Benzer mutabakat 
Edip Bey’in ortaya attığı çözüm noktasında da oluşmuştu. Buna göre örgüt, iki yılda zar zor 
toplayabildiği kudretini cömertçe feda etmeyecek ve hükümet üyeleri ve devlet ricali arasın-
da bir musalaha zemini aramak suretiyle Ali Suavi’nin affedilmesi için çalışılacaktı. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. Ölümünden Sonra Rıza Tevfik (Der.: Mustafa Ragıp Esatlı), Sinan Matbaası, s. 
137-140, İstanbul, 1952. Ancak, çok geçmeden kurulu düzenden yana tavır aldığı anlaşılan 
Ali Suavi yurt dışına çıkmak zorunda kalacak ve 1876 yılında döndüğü İstanbul’da Mekteb-i 
Sultaniye ve Darülfünun müdürlükleri gibi üst düzey görevlerde bulunduktan sonra Çıra-
ğan Vak’ası esnasında başına aldığı bir sopa darbesi ile ölecekti. Ayrıntılı bilgi için bkz. İs-
mail Doğan, Tanzimatın İki Ucu: Münif Paşa ve Ali Suavi (Sosyo-Pedagojik Bir Karşılaştırma), 
(Yayımlanmış Doktora Tezi), İz Yayıncılık, s. 208-216, İstanbul, 1991. 
2 Rıza Tevfik’in ilk Türkçe şiiri olan “Divan” dikkat çekmeye çalıştığımız özelliklerinin yanı 
sıra bu nitelikteki şiirlerinden biri olarak da belirginleşmekteydi. Örnek olması açısından 
bkz. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Serab-ı Ömrüm, Kenan Matbaası, s. 59-60, İstanbul, 1949. 
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Bey’lerin yönlendirmeleriyle, İTC (İttihad ve Terakki Cemiyeti) saflarına 
katıldı.3 Gerçi o zamana kadar muhalif bir ses olarak kurulu düzeni de-
vamlı surette eleştirmişti; felsefi görüş olarak da Pozitivizmi benimsemiş-
ti. Ancak şimdi, rejimi devirmeyi amaçlayan ve operasyonel yönüyle dik-
kat çeken politik bir harekete resmen iştirak ediyor, o sırada gizli bir ör-
güt görüntüsü veren İTC uğruna, başını dahi ortaya koymaya söz veri-
yordu. 

Ancak bu makas değişimi göründüğü kadar kolay olmamıştı. Her şey-
den önce düşünsel yönünü şekillendirirken beslendiği Mekteb-i Mülkiye 
ile çoğu üyesi Askeri Tıbbiye kökenli olan İTC ekolü arasında bazı önemli 
yaklaşım farklılıkları vardı. İTC’yi kuran kadro, biyolojik bilimler, anato-
mi ve fizyoloji ile birinci derecede ilgilenen isimlerden oluşmuştu. Bu 
yaklaşım, organik ve inorganik varlıkların mevcudiyetlerini dinsel ger-
çeklere değil, “sebep” konumundaki fiziksel ve biyolojik kanunlara bağ-
ladıklarını gösteriyordu.4 Gerçi, Botanik dersleri, Mekteb-i Mülkiye tale-
belerinin Pozitivist olmalarını sağlıyordu, ancak, Askeri Tıbbiye talebele-
rinin okudukları Patoloji kitapları bu noktada çok daha etkili ve dönüş-
türücüydü.5 Mensup oldukları cemiyetin manevi köklerinden radikal bi-
çimde kopan bu talebelerin entelektüel açıdan daha kuvvetli olan Mekteb-
i Mülkiye talebelerinden farklı olmaları da bu sebebe dayanmaktaydı. 

Konuya bu açıdan yaklaşıldığında, XIX. asrın henüz ilk yıllarında As-
keri Tıbbiye’yi ziyaret eden bir İngiliz seyyahını bile şaşırtacak kadar yo-
ğun olan bu Pozitivist eğilimin6, Beşir Fuad ve Abdullah Cevdet gibi isim-
lerin ilham kaynağı olması hiç de şaşırtıcı değildi.7 Tabii aynı gerçek, 
                                                           
3 Feylesof Rıza Tevfik, Hürriyet ve İ’tilaf Kütüphanesi Neşriyatı, No: 1, s. 3-4, İstanbul, 
1328; Abdullah Uçman, Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebi Makaleleri Üzerine Bir Araştırma, Ki-
tabevi, s. 13, İstanbul, 2004. 
4 Fahri, “Nazariyat-ı Evvelin”, Vekayi-i Tıbbiye, No: 25, s. 2, 5 Şubat 1296 (18 Rebiü’-Evvel 
1298); İ. Temo, “Darwin’in Ellinci Ölüm Yıldönümü”, İçtihad, No: 347, s. 5736, 15 Haziran 
1932; İ. Temo, “Tegaddi ve Devam-ı Hayat”, Musavver Cihan, No: 31, s. 242, 9 Ramazan 
1309 (25 Mart 1308); Şerafeddin Mağmumi, Vücud-ı Beşer, Nişan Berberyan Matbaası, s. 8, 
İstanbul, 1310; Şerafeddin Mağmumi, Başlangıç, İstepan Matbaası, s. 76, İstanbul, 1307; 
Abdullah Cevdet, Fizyolociya ve Hıfz-ı Sıhhat-i Dimağ ve Melekat-ı Akliye, Mahmud Bey Mat-
baası, s. 7, Dersaadet, 1312. 
5 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade Tasnifi, Şura-yı Devlet, Belge No: 399, Rebü’l-Evvel 
1285; Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet Tasnifi, Sıhhiye, 22 G 1244, Belge No: 1225-Tak-
rir; Şerif Mardin, The Genesis is of Young Otoman Thought, s. 213, Princeton, 1962. 
6 Mardin, aynı yer. Gençliğinde klasik İslam öğretisine sempati duymuş olan Abdullah Cev-
det, Askeri Tıbbiye’de dostluk kurduğu İbrahim Temo sayesinde Felix İsnard’ın pozitivizme 
vurgu yapan ünlü eseri “Spiritualisme et Matérialisme” ile tanışmış ve okuduklarından etki-
lenerek dünya görüşünü değiştirmişti. A. Cevdet, “Muktesebat-ı Fenniye: Herkes İçin Kim-
ya”, Musavver Cihan, No: 4, s. 30, 19 Safer 1309 (Rumi: 11 Eylül 1307); Şerif Mardin, Jön 
Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, VIII. Baskı, İletişim Yayınları, s. 224, İstanbul 2001; 
Materyalist felsefeyi oldukça basit bir dille anlatan bu kitap, toplumsal gelişme için ahlaki 
değerlerin zorunluluğunu kabul ediyor, ancak bu görevin “din” tarafından değil materyalizm 
eliyle yürütülmesini öngörüyordu. Ayrıntılı bilgi için bkz. Felix İsnard, Spiritualisme et Maté-
rialisme, s. 154-155, Paris, 1879; Şükrü Hanioğlu, Dr. Abdullah Cevdet ve Dönemi, (Yayım-
lanmış Doktora Tezi), Üçdal Neşriyat, s. 12, İstanbul, 1981. 
7 Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, s. 58-61. 
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Mekteb-i Mülkiye’deki hocalığını kaybettikten sonra bir arkadaşıyla tek-
rar canlandırdığı Servet-i Fünun dergisini siyasi çatışmaların en yoğun 
dolduğu günlerde “Sanat, sanat içindir” prensibi çerçevesinde kurgula-
yan Recaizade Ekrem’in tavrında da belirleyici olmuştu.8 

Cemiyete intisap ettiği bu günlerde daha çok “Malumat” gazetesindeki 
yazılarıyla gündemde olan Rıza Tevfik9, böylesine radikal bir dönüşüm 
yaşamadan önce Türkiye’de ciddi bir reform hareketi olamayacağı dü-
şüncesinden hareketle uzun süre kararsız kalmıştı. Ancak, 1897’de pat-
lak veren Türk-Yunan Savaşı’ndaki başarısı nedeniyle iki nişanla ödül-
lendirilen kendisinden 3-4 yaş küçük kardeşi Mülazım-ı Evvel (Yüzbaşı) 
Ahmed Nazif’in10, “Çingene Mustafa” ismiyle meşhur alaylı bir Binbaşı 
tarafından jurnal edildikten sonra getirildiği Bab-ı Seraskeri’ye bağlı Be-
kirağa Bölüğü’nde11, kırk beş gün hâkim önüne çıkarılmaması üzerine 
kendi kuşağı ile intihar etmesi12 ona bu tercihi yaptırmıştı.13 Yukarıda 
isimleri geçen arkadaşları da 1904 yılı sonunda taşındığı ve tam 3 yıl 38 
                                                           
8 Ahmed İhsan, Matbuat Hatıralarım 1888-1923, I. Meşrutiyet’in İlanına Kadar 1889-1908, 
Ahmed İhsan Matbaası, s. 77, İstanbul, 1930; İsmail Habib Sevük, “Edebi Yeniliğimiz”, Tan-
zimat’tan Beri I. Edebiyat Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1940; Mardin, a.g.e., s. 60-61. 
9 Filozof Rıza Tevfik, Hayatı Hatıraları, Şiirleri, (Edit.: Hilmi Yücebaş), V. Baskı, Milliyet Dağı-
tım, s. 8, İstanbul, 1978. 
10 Rıza Tevfik Bölükbaşı, Biraz da Ben Konuşayım, (Edit.: Abdullah Uçman), II. Baskı, İleti-
şim Yayınları, s. 119, 153, İstanbul, 2008. 
11 Bekirağa Bölüğü, günümüzde, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü olarak hizmet veren bi-
nada konuşlanmış olan Harbiye Nezareti’ne bağlı askeri cezaeviydi. 
12 Ölümünden Sonra Rıza Tevfik, s. 91. Rıza Tevfik, yıllar sonra bu olayın iç yüzünü izah sa-
dedinde şöyle bir açıklamada bulunacaktı: 

“…edebiyata, felsefeye, hele musikiye çok istidadı vardı. Çok cefa görmüştü. Sakit, mutedil 
yaşar bir adamcağızdı. Rumeli’de, Ferecik’te yüzbaşı idi. İstanbul’da Deli Fuad Paşa ile Fehim 
Paşa arasında bir kadın rezaleti yüzünden azim bir arbede olmuş, her ikisinin adamları silah-
larına davranarak Direklerarası’nda birbirlerine girmişler, jurnalciler de bunu, Deli Fuad Pa-
şa’nın hükümeti devirmek niyetiyle yaptığını bildirmişlerdi. Sultan Hamid de, yalnız deli Fuad 
Paşa’yı değil, bu arada birçok günahsızları, paşaya mensuptur diye birçok zavallıları yakala-
tıp sürgün ettirmişti. İşte tam bu sırada, Yemen’deki damadını kardeşimin yerine geçirmek is-
teyen Çingene Mustafa isminde bir binbaşı, hemen bir jurnal yazarak, hiçbir şeyden haberi ol-
mayan kardeşimi tevkif ettirmişti. Kardeşim Nazif neye uğradığını anlamadan, İstanbul’a geti-
rilmiş, kırk beş gün kadar Bekirağa Bölüğü’nde, bir ufacık bölmede hapsedilmişti. Zavallı Na-
zif… Bu kadar haksızlığa, zulme, vahşete dayanamadığı için bir gün bölmenin tavanını söke-
rek, belinden çıkardığı kuşakla kendisini asmıştı. 

… 
Yazık ki kardeşimi nereye gömdüklerini hala bilmiyorum.” Feridun Kandemir, Kendi Ağ-

zından Rıza Tevfik, 119-120, İstanbul, 1943. Mustafa Ragıp Esatlı da hemen aşağıda alıntı-
lacağımız şiiriyle ilgili görüşlerine başvurduğu Rıza Tevfik’ten bu olayla ilgili görüşlerini sor-
muş ve şu cevabı almıştı: 

“Merhum Ahmed Nazif, gayet uslu, sakin mizaçlı ve musikiye heveskâr -galiba- keman ça-
lar, sanatkâr ruhlu genç bir zabitti. Politika ile de alakası yoktu. O sıralarda padişahın vehmi-
ne uğrayan Müşir Fuad Paşa’nın, güya padişah aleyhindeki hususi teşebbüslerine iştirak edi-
yor jurnaliyle tevkif edilmiş ve Bekirağa bölüğüne getirilerek hapsedilmişti. Mevkuf olduğunu 
ancak son günlerde öğrenebildim, çok çalışmama rağmen görüşmeğe de muvaffak olamadım.” 
Ölümünden Sonra Rıza Tevfik, s. 91-92. 
13 Biraz da Ben Konuşayım, s. 153, 353; Kandemir, a.g.e., s. 118-120; İbnü’l-Emin Mah-
mud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, II. Baskı, s. 1490, İstanbul, 1969; Uçman, a.g.e., s. 
13, 48. dipnot. 
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gün ikamet ettiği Said Halim Paşa’nın yalısındaki14 konumunu ve bu dö-
nemde yaşadığı travmayı kullanarak hedeflerine ulaşmışlardı.15 Kaldı ki, 
yalıda misafir olduğu dönem de istibdadın ciddi biçimde koyulaştığı 
1901-1908 yılları arasına tevafuk etmişti. 

Bu durumu “en zayıf damarımdan vurarak beni İttihad ve Terakki’ye 
bağladılar” diye yorumlayan Rıza Tevfik16, tanık olduğu olayın ruhunda 
bıraktığı derin izleri şu dizeleri ile dile getirmekteydi: 

Zulme kurban olanların katarına katıldın… 
    Hayalimde nasiyeni kara duman bürüdü. 
Yad ellerde, Maltepe’de bir çukura atıldın 
    Bilmem hangi mezbelede kemiklerin çürüdü! 
Bugün yoksun!... Belki ıssız mezarında çemen yok! 
    Fakat senin zalimlerde bir hakkın var, öcün var! 
Bugün yoksun!... Belki seni şimdi anan, bilen yok! 
    Lakin benim vicdanımda gayretin var, öcün var.17 

Çünkü her ne kadar harekete sempati duyuyor da olsa yakın dostu 
Tevfik Fikret gibi ne İTC adına ortaya çıkan kadroları benimseyebilmiş 
ne de onlarla birlikte aynı zeminde çarpışmayı içlerine sindirebilmişti. 
Hatta İTC saflarına yeni katılmış olmasına rağmen, oldukça sert geçen 
1908 kışında, Said Halim Paşa’nın yıllardır ikamet ettiği köşküne veda 
ederken en küçük bir tereddüt dahi yaşamamış ve “yalının o güzel ve il-
hamperver ormanında bir kuş gibi yaşayan, bir çiçek gibi inkişaf eden ve 
serazade bir ömür süren…” üç dört buçuk yaşındaki oğlu Said Rıza’yı 
alarak Küçük Bebek’te oldukça mütevazı bir eve taşınmıştı.18 Tevfik Fik-
ret ise bu nokta da daha fazla ileri gitmiş ve sözlerine ve özgürlükçü kişi-
liğine güvenerek halka hitaben kendilerini tanıtan bir şiir yazmasını iste-
yen birkaç cemiyet mensubunu atlatamayınca cemiyeti aşağılayıcı ifade-
lerle dolu bir kıta kaleme almıştı.19 
                                                           
14 Ölümünden Sonra Rıza Tevfik, s. 141. Burada ifade edildiğine göre, Said Halim Paşa’nın 
yalısına taşındıklarında Rıza Tevfik’in, 15 Ocak 1904’de, Darülfünun yakınlarındaki müte-
vazı bir evde, gündoğumundan iki saat kadar önce doğan oğlu Said Rıza henüz on beş gün-
lük bir bebekmiş. 
15 “…Beni ikna için ne gibi ciddi teşebbüsatta bulunduklarını izah ettiler. Yine kanmadım, ni-
hayet yüzüme derin derin bakarak: 

“Zavallı kardeşin Nazif’in kanını unutacak mısın?” dediler. 
Pek fena acı duydum. Bütün bütün fikrim değişti. Birden bire cemiyete girmeyi kabul ettim… 
Beni bu karara sevk eden kardeşimin intikamı mıydı? Herhalde öyle olacak.” Kandemir, 

Kendi Ağzından Rıza Tevfik, s. 119. Rıza Tevfik’in olay ile ilgili açıklamaları hakkında ayrıca 
bkz. Ölümünden Sonra Rıza Tevfik, s. 92. 
16 Kandemir, a.g.e., s. 121. 
17 Ölümünden Sonra Rıza Tevfik, s. 91. 
18 A.g.e., s. 141. 
19 “Dediler: Sen ki zamanın sözü hak şairisin; 

Bizi insan gibi tarif edecek bir söz bul! 
Söylüyor işte dedim, nasiyeniz halinizi; 
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Bu gerçeğe rağmen yukarıda dikkat çektiğimiz iki güçlü dinamiğin et-
kisiyle İTC saflarında mücadeleye başlayan Rıza Tevfik, Tevfik Fikret’in 
de etkisi altında olduğu bu günlerde20, Ahmed Rıza Bey ile birlikte yazılı 
propaganda yapmak üzere Said Halim Paşa tarafından Paris’e davet edil-
di, ancak dava arkadaşlarının onayını alamadığı için İstanbul’dan ayrıla-
madı.21 Çünkü bu esnada kentteki siyasi durum son derece hassas bir 
görüntü vermekte, kendisi de henüz çok tecrübesiz olmasına rağmen ce-
miyetin İstanbul teşkilatını temsil etmekteydi.22 Ancak tek başına bu ge-
lişme bile şiddet karşıtı olan Ahmed Rıza Bey’in23, Rıza Tevfik’e duyduğu 
güveni göstermesi bakımından anlamlıydı. 

Diğer taraftan, Rıza Tevfik, aynı günlerde, yakın dostu Şurayı Devlet 
Reisi (Çapanoğlu) Ali Bey’in Rumeli Hisarı’ndaki yalısını sık sık ziyaret 
etmekte, istibdat ve Sultan II. Abdülhamid aleyhtarı nutuklar söylemek-
te ve çoğunlukla burada verilen cemiyet kararlarını uygulamaya geçirir-
ken İTC tarafından bastırılan yasak yayınların dağıtımını sağlamaktay-
dı.24 Dönemin canlı tanığı Abdurrahman Adil (Eren), Balkan Savaşı es-
nasında çıkardığı “Azim” isimli gazetede bizzat tanık olduğu bu etkilikleri 
okurlarıyla paylaşacaktı.25 Rıza Tevfik, dikkat çektiğimiz bütün bu illegal 
çalışmaları esnasında, geniş istihbarat ağına sahip istibdat yönetimine 
muhalefet ettiği için, dönemin çocukluktan henüz kurtulan yeni gençleri 
tarafından bile “cesur bir vatansever” olarak nitelendirilmekteydi.26 İstib-
dat yönetiminin tüm baskılarına rağmen kaleme aldığı Jön-Türk yanlısı 
şiirleri ile özellikle Galatasaray Sultanisi öğrencileri tarafından ilgiyle iz-
lenmekte, yalnızca bir şair değil zengin bilgi birikimi ile bir fikir önderi 
                                                                                                                                        

Bir alay çolpa, gebeş, hem de keleş, hem de fodul.” Filozof Rıza Tevfik, Hayatı Hatıraları, 
Şiirleri, s. 350. 
20 Rıza Tevfik ve kendisi gibi Tevfik Fikret’ten ilham alan Dr. Adnan (Adıvar) Bey, bu günler-
de, Fikret’in Rumelihisarı’ndaki evinden çıkarken karşılaşmışlar ve birbirlerini çok daha ya-
kından tanıdıklarını fark ederek uzun yıllar sürecek olan bir dostluğun temelini atmışlardı. 
Adnan Adıvar, “Feylesof”, Cumhuriyet, 11 Şubat 1950. Yine bu makaleden öğrendiğimize gö-
re, bir dostun evinde misafir oldukları bir gece, Dr. Adnan Bey’in mütemadiyen devam eden 
öksürüğünden şikâyetçi olan Rıza Tevfik, bu sorunu çözebilmek için ipek boyun atkıların-
dan birini üzerine berat yazmak suretiyle Dr. Adnan Bey’e vermişti. Ancak, Dr. Adnan Bey, 
o dönemde son derece sağlıklı bulduğu için gıpta ettiği Rıza Tevfik’in padişah fermanlarını 
çağrıştıran bu boyun atkısını yaşadığı dönemin aşırı hareketliliği içinde kaybedecekti. 
21 Feylesof Rıza Tevfik, s. 4-5; Uçman, a.g.e., s. 13, 14. 
22 Rıza Tevfik’in cemiyet içindeki bu konumu hakkında bkz. Kandemir, Kendi Ağzından Rı-
za Tevfik, s. 121. 
23 “Geriye kalan Jön Türklerin daha çok operet gösterileri düzeyinde bomba satın alma, payi-
tahta fedai gönderme, silah kaçakçılığına girişme gibi faaliyetlerin yanı başında Ahmet Rıza 
Bey’in bunlardan uzak duruşu ciddiyeti hakkında en değerli delillerden birini sağlamaktadır. 
Mecheveret’te teorik nedenlerin yanı başında kanlı bir ihtilalin memlekete yararlı olmayacağı 
fikrini savunmak için verilen bir diğer neden de kanlı bir ihtilalinin tek sonucunun yabancı 
devletlerin müdahalesi olacağı idi.” Halil Ganem, “Reproche Merité”, Mechveret, 15 Mayıs 
1899; Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, s. 201. 
24 Ölümünden Sonra Rıza Tevfik, s. 24’den naklen Münir Süleyman Çapanoğlu, “Rıza Tevfik”. 
25 A.g.e., s. 25’den naklen “a.g.m.”; Filozof Rıza Tevfik, Hayatı Hatıraları, Şiirleri, s. 149’dan 
naklen Münir Süleyman Çapanoğlu, “Çapanoğlu ve Rıza Tevfik”. 
26 Cemalettin Saraçoğlu, “Padişah ve Rıza Tevfik”, Yeni Asır, 4 Ağustos 1955, s. 5. 
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olduğu dahi düşünülmekteydi.27 Fakat, ülke gençliği üzerinde bu denli 
etkili olması yalnızca dikkat çektiğimiz özelliklerinden kaynaklanmamış, 
sosyal psikolojinin de tespit ettiği önemli bir kaide çerçevesinde, isyan-
kar ruhu ve sıra dışı yaklaşımları nedeniyle de örnek alınan bir figür ola-
rak kabul edilmişti.28 Bu yaklaşımının doğal yansıması olarak, daha çok 
Arap-Fars terminolojisine yakın bir edebi çizgiyi benimsemekte bu tavır 
da bazı kesimler tarafından taklitçi bulunarak eleştirilmekteydi.29 

En yakın arkadaşlarından biri olan Ali Kemal, bu dönemde, ileri dü-
zeydeki Fransızcası ve heyecanlı kişiliği ile kaçtığı Paris’te bulunmakta 
ve ne Ahmet Rıza Bey ve yakın arkadaşlarına, ne de İTC’nin diğer unsur-
larıyla aynı safta mücadele etmekteydi. Bununla birlikte, politik çizgi 
açısından, yayımladığı “Mizan” gazetesi ile adından söz ettiren tarih ho-
cası Murad Bey’i çağrıştıran bir yörüngede yer aldığı da söylenebilirdi.30 
Fakat Sultan II. Abdülhamid’in Avrupa’daki serhafiyesi Celaleddin Paşa’-
ya para karşılığında arkadaşları hakkında jurnal verecek kadar İTC’den 
uzak olduğu da bir gerçekti.31 

Tabii bu ve benzeri isimlerin ortaya koymuş oldukları ikircikli yakla-
şıma rağmen bir kere ok yaydan çıkmış, Osmanlı Devleti dönüşü olma-
yan bir yola itilmişti. Nitekim, çok geçmeden, İTC kaynaklı muhalif hare-
ketin çalışmaları sonucunda, özellikle “genç subaylar” arasında hızla ya-
yılan meşrutiyet yanlısı fikirler, Fransız İhtilali’nin etkisindeki Bulgar, 
Sırp ve Yunan çetelerinin işi terörizme kadar vardıran ayrılıkçı faaliyetle-
ri32 ile derinlik kazandı. Gönderdiği askeri birliklerin isyancıların safına 
geçmeleriyle33 acze düşen ve fakat kanlı bir savunma girişimini de hoş 
görmeyen Sultan II. Abdülhamid’in, Serkatibi Tahsin Paşa’nın imzasıyla 
onay verdiği mazbata34 ile de mevcut sistemde ciddi bir kırılma meydana 
                                                           
27 Ölümünden Sonra Rıza Tevfik, s. 16’dan naklen Refi Cevat Ulunay, “Yeni Yılın Büyük Matemi”. 
28 Krş.: “Rıza Tevfik, Tıb talebesi iken ele avuca sığmaz, herkese yaka silktirirmiş. Ramazan-
da “semai kahveleri”ne gider; kendisi okumasa da sesi güzellere koşma, divan, mani yetişti-
rirmiş. Merhumun sıfır kalıp fes, camadanvari yelek, sakız kuşağı, bol paçalı pantolon, yumur-
ta ökçe kunduralı bir resmi bile vardır.” A.g.e., s. 17-18’den naklen. 
29 Krş. Ramazan Gökalp Arkın, Rıza Tevfik, Hayatı-Şiirleri, Arkın Kitabevi, s. 10, İstanbul, 
1934; Ahmed Bedevi Kuran, Osmanlı İmparatorluğu’nda İnkılap Hareketleri ve Milli Mücade-
le, Baha Matbaası, s. 481, İstanbul, 1956. 
30 Biraz da Ben Konuşayım, s. 217, 226. Paris’teki Jön-Türklerin düşünsel yönü ön plana 
çıkan ilişkileri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Birol Emil, Jön Türklere Dair Vesikalar I: Ede-
biyatçı Jön Türklerin Mektupları (Ali Kemal ve Süleyman Nazif’ten Mizancı Murad Bey’e), İs-
tanbul, 1982. 
31 Kuran, s. 183, 276-283; Asaf Tugay, İbret, s. 197-217, İstanbul, 1961. 
32 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Gündüz, “1789 Fransız İhtilali Fikirleri’nin 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Yayılması ve Balkanlardaki İsyanlar”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, Sayı: 160, s. 68-82, Şubat, 2006. 
33 Kuran, s. 423; Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, C. III, Hürriyet Vakfı Ya-
yınları, s. 67-68, İstanbul, 1989; Ernst Edmondson Ramsour Jr., Jön-Türkler ve 1908 İhtilali 
(Çev.: Nuran Ülken), Sander Yayınları, s. 155, İstanbul, 1972. 
34 Tahsin Paşa, Abdülhamit ve Yıldız Hatıraları, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, s. 269-
270, İstanbul, 1931. 
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geldi ve 24 Temmuz 1908’de (11 Temmuz 1324) II. Meşrutiyet dönemine 
girildi.35 

Düşünce dünyasını ve eylemlerini şekillendiren siyasi paradigmanın 
başarıya ulaştığını gören Rıza Tevfik, ertesi günü beklemeden, başta Ah-
med Hamdi (Tanyeli) olmak üzere, birkaç arkadaşı ile birlikte tedirgin bir 
sessizlik içindeki İstanbul sokaklarına çıkarak ilk sevinç gösterilerine 
katıldı.36 

Arkadaşı Cavid Bey37 gibi38, yıllardır ümit ve ümitsizlik içinde bocala-
yarak beklediği bir gelişmeye tanık olmanın sevinci içinde karanlıkların 
son bulup aydınlık bir dönemin başladığına inanmakta ve matemhaneye 
benzettiği ülkesinin mutluluğu yakaladığını düşünmekteydi.39 İTC’nin, 
daha çok Alman yanlısı bir politika izleyen ve Berlin’in desteğine güve-
nen Sultan’a koşut olarak İngiliz taraftarı bir dış politikayı benimsenmiş 
olması40 yaşadığı coşkuyu büsbütün arttırmaktaydı.  

Devrimin henüz üçüncü günü yaşanırken Londra mahreçli bir telg-
rafla yeni düzene destek veren İngiliz hükümeti sayesinde bu tavrında 
pek de haksız olmadığını fark etmişti.41 
                                                           
35 Ayrıntılı bilgi için bkz. 10 Temmuz 1324 (24 Temmuz 1908) tarihli İstanbul basını. 
36 Filozof Rıza Tevfik, Hayatı Hatıraları, Şiirleri, s. 137’den naklen, Ahmed Hamdi Tanyeli, 
“Geçmiş Günlerden Anılar.” 
37 Mehmed Cavid (1875-1926) Musevi asıllı Selanikli bir tüccarın oğludur. 1896’da Mülki-
ye’den mezun olmuş, 1902 yılına kadar devlet memurluğu yapmıştır. 1906’dan itibaren bir 
parçası olduğu İTC ekolünde iktisadi fikirleriyle ön plana çıkmış, 1908 ve 1912 yıllarında 
Selanik’ten, 1914’de ise Çanakkale’den Mebus suretiyle birçok kabinede maliye ve nafıa na-
zırlığı yapmıştır. İbrahim Alaeddin Gövsa, Türk Meşhurları Ansiklopedisi, s. 78, İstanbul, 
1946; Feridun Kandemir, İzmir Suikastının İçyüzü, C. II, Ekicigil Tarih Yayınları, s. 120-124, 
İstanbul, 1965; Aslan Tufan Yazman, Atatürk’le Beraber (1919-1939), III. Baskı, Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, s. 160, İstanbul, 1984; Erik Jan Zürcher, Milli Mücadelede İttihat-
çılık (Çev.: Nüzhet Salihoğlu), İletişim Yayınları, s. 233, İstanbul, 2003; Mahmut Goloğlu, III. 
Meşrutiyet, I. Kitap, Başnur Matbaası, s. 212, Ankara, 1970. 
38 Cavid Bey, gelişmelerle ilgili hissiyatını çok geçmeden üyesi olacağı parlamento çatısı al-
tında dile getirecekti: 

“Meşrutiyet’in ferdasında memleketin genişleyen ve kabaran ihtiyaçları vardı. O vakte ka-
dar sessiz ve samit duran dudaklar açılır, o vakte kadar kapalı olan gözler yine birden bire 
açılır ve hepsi hükümete karşı hakkını istemek üzere geliyordu.” MM ZC (Meclis-i Mebusan Za-
bıt Ceridesi), I. Devre, Sene-i İçtima: 1, İçtima: 45, 1324, s. 1247. 
39 Rıza Tevfik Meşrutiyet’in ilan edildiği günlerde yaşadığı sevinci şu dizelerle dile getir-
mişti: 

“Bir fevr-i neş’e-verle olup hande-seza size, 
Arzetti bir tebessüm-i sevda-feza size; 
Kurtuldunuz o şübhe-i matem-nisardan. 
… 
Bir akşam, ah unutmayınız; … yad edin onu 
Gün doğdu sanki mağrib-i zulmet-karardan 
Bir hande oldu bunca karanlıkların sonu.” Ref’i Cevat Ulunay, Rıza Tevfik, Hayatı ve Şiir-

leri, Semih Lütfi Kitabevi, s. 87, İstanbul. 
40 Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, III. Baskı, İmge Kitabevi, s. 200, Ankara, 
2001. Akşin, eserinin devam eden bölümünde, aynı günlerde İstanbul’a gelen yeni İngiliz el-
çisi Lowther’in dikkat çekecek kadar abartılı bir sevinç gösterisiyle karşılandığını ve makam 
arabasının elçiliğe kadar halk tarafından çekildiğini ifade ediyor. 
41 Akşin, a.g.e., s. 201. 
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Sonuç 

II. Meşrutiyet’in hemen öncesinde, istibdat döneminin getirdiği baskı-
lar nedeniyle, rejim karşıtı güçlere ve özellikle İTC ve Ali Suavi gibi figür-
lere sempati duyan Rıza Tevfik, ağabeyinin intiharı ile ilişkilendirdiği bu 
politik atmosferi de değerlendiren Said Halim Paşa ve arkadaşlarının 
yönlendirmesiyle İTC saflarına katılmıştır. Bundan sonra, üstün hitabet 
gücü ve basın-yayın alanındaki çok yönlü etkinlikleriyle, idealist yönü ile 
ön plana çıkan yeni nesle kendisini kabul ettirmiş ve yeni katıldığı çevre-
nin de etkisiyle pozitivizmi çok daha radikal biçimde ele alan bir düşün-
ce adamı olarak temayüz etmeye başlamıştır. Bu süreç sonunda rejimi 
değiştiren kadro içinde yer alan Rıza Tevfik, uzun yıllardır savunduğu 
görüşlerin iktidar olduğunu görmüş ve her dava adamı gibi geleceğe üs-
tün bir özgüvenle bakmaya başlamıştır. 
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ESKİ BİR YAŞITLAR TEŞKİLÂTI OLAN 
‘KURDAŞLIK’ VE GÜNÜMÜZE ETKİLERİNE 

DAİR 

Adem AYDEMİR* 

Öz 

Bu makalemizde Türklerde özel mülkiyetin ve aile kurumunun henüz 

teşekkül etmediği bir dönemin hatırası olan ‘Kurdaşlık’ kurumu ve bu ku-

rumun günümüze etkileri ele alındı. Yaşıt gençler arasındaki çeteleşme ve 

klikleşme ile Türk folklorunda önemli yer işgal eden ‘kırklar’, ‘sağdıçlık’, 

‘tertiplik’, ‘yiğitbaşılık’ ve ‘bekârbaşılık’ kurumlarının ‘Kurdaşlık’ kurumu-

nun bakiyeleri olduğu savunuldu. 

Anahtar kelimeler: Kurdaşlık, Türk Destanları, Türk Folkloru, Kabi-

le Hayatı, Müşterek Mülkiyet, Özel Mülkiyet, Tertiplik, Yiğitbaşlılık, Be-

kârbaşılık. 

Abstract 

Organization of an old Peers ‘Kurdaşlık’ and Present of 

Consequences 

In this article, the Turks did not exist in the institution of private pro-

perty and family in memory of an era ‘kurdaşlık’ institution and present 

the effects of this institution were discussed. Between youth gangs and 

cliques with peers who occupied an substantially place in the folklore of 

the Turkish ‘forty’, ‘sağdıçlık’, ‘together pack’, ‘daring leader’ and ‘single-

pressed’ institutions ‘kurdaşlık’ balances at the institution to be defended. 

Key words: Kurdaşlık, Turkish Epics, Turkish Folklore, The Tribal Li-

fe, Jointly Owned Property, Private Property, Together Pack, Daring Lea-

der, Single is Leader. 
                                                           
* Balıkesir Merkez Ticaret Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni. 
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Günlük yaşantımızda kullandığımız veya artık kullanmadığımız bir-
çok kelime tarih öncesinin karanlık dehlizlerinde kaybolmuş olan inanış, 
yaşayış ve sosyal şartların hatıralarıdır. Zamanla sosyal şartların, yaşa-
yış ve üretim biçimlerinin değişmesine uygun olarak, sosyal ilişkilerin ve 
inanışların yeni şekiller almasına rağmen eski kelimeler, yeni şartlara ve 
çevrelere göre yeni anlamlar alarak yaşamaya devam etmiştir. Tarih ön-
cesi devirlerde bile önemini kaybeden bazı kavramlar vardır ki, biz bun-
lar hakkında bugün yaşayan ilkel insanların hayatına dair toplanan 
malzemelerle, destanlarımızı, masal ve geleneklerimizi eski zamanlardan 
kalma göreneklerimizi karşılaştırmak suretiyle bir fikir edinebiliyoruz. 
Biz de bu makalemizde Batı Türk dünyasında bilinmeyen, Doğu Türk 
dünyasında ise, ilkel yaşam şartlarını henüz değiştirememiş veya bu il-
kel yaşamın birçok özelliğini devam ettiren Türk kesimlerinde muhafaza 
edilen ‘kurdaşlık’ kurumunu ve bu kurumun günümüz Türk dünyasın-
daki yansımalarını değerlendirdik. 

Bizim hocalarımızın da hocası olan Büyük Türkolog ve etnografyacı 
rahmetli Abdülkadir İnan, daha 1948 yılında yayımlanmış olan bir ma-
kalesinde: 

“Göçebe kavimlerden yetişen folklor ve etnografya meraklısı aydın-

lar, bugünkü cemiyetlerin ahlâk telâkkilerine aykırı olan örf ve gele-

nekleri tespit etmekten çekinmişler; ırkdaşlarının ‘gülünç’ veya ‘gayrı 

ahlâkî’ âdetlerini yabancılara bildirmeğe ‘milli duygu’ları mani ol-

muştur. Meselâ Grodekov’un muhbirlerinden biri ‘Sexual hospitalite’ 

hakkında sorulan suale; ‘böyle şey olmak değil, düşünülmez bile’ di-

ye cevap vermişti. Çokan Velihanov, Kazak-Kırgız ve Kara-Kırgızların 

örf ve âdetlerinden bahsederken Kara-Kırgızlar’ın her türlü ‘uygun-

suz’ geleneklerini tespit ettiği halde, kendi kabilesi olan Kazak-Kır-

gızlar’ın ‘uygunsuz’ âdetlerini açığa vurmaktan çekinmiştir. Meselâ, 

‘kızoynak’, ‘kurdaşlık hakkı’, ‘yenge ile küçük kayın birader arasın-

daki münasebetler’den bahsetmemiştir. Halbuki Velihanov’un Kara-

Kırgızlar’da müşahede ettiği ‘uygunsuz’ âdetlerin hepsi Kazak-Kırgız-

lar’da da mevcuttur. 

İşte bu millî veya kavmî gururdan doğan ‘hissiyat’ birçok örf ve âdet-

lerin bütün çıplaklığı ile tespit edilmesine engel olmuştur. Halbuki bu 

‘mahrem’ âdet ve örfler etnolojinin birçok karışık ve karanlık mesele-

lerini çözmeğe ve aydınlatmağa yararlar”1 

diyerek bu konuların tetkikinin gereğine işaret etmişti. Bununla beraber, 
bildiğimiz kadarıyla Kurdaşlık müessesesi şimdiye kadar etnografya ede-
biyatında tetkik edilmiş değildir. 
                                                           
1 Abdülkadir İnan, “Göçebe Türk Boylarında Evlâtlık Müesseseleriyle İlgili Gelenekler”, A.Ü. 
D.T.C.F. Dergisi, c. VI, Sayı: 3, s. 128, Mayıs-Haziran 1948; aynı makale Makaleler ve İncele-
meler, c. I, s. 306, Ankara, 1998. 
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‘Kurdaşlık’ kurumu, henüz evlenme ve aile kurumunun teşekkül et-
mediği, çok eski çağların bir hatırasıdır. Bunun izlerini ancak dağlar ve 
vadiler arasında kalmış, ilkel yaşama şartlarını değiştirememiş kabilelerde 
ve bazı Türk destanlarındaki kırıntılarda bulabiliyoruz. Destanlar gerçekte 
çok eski inançları, görenek ve gelenekleri açık bir şekilde aksettiriyor. 
Bunlardaki, evlenme, doğum, ad verme, yas ve defin törenleri çok önceki 
devirlerin izlerini taşımaktadır. Yakınlık ve akrabalık ifade eden terimler 
karşılıklı selâmlaşma ve nezaket icâbı meydana gelen kelimeler değildir. 
Bu bakımdan kelimelerin menşeîni ilkel insanın düşünce tarzını, inançla-
rını, üretim ve yaşayış biçimlerini nazara almak suretiyle bulabiliriz. 

‘Kurdaş’ kelimesi, ilk bakışta iki hece olarak görülmekle beraber, bu-
nun aslı ‘kur-ad-eş’ şeklinde üç heceden ibaret olup, sonradan ‘kurdaş’ 
şeklinde klişeleşmiştir. Bunun için öncelikle ‘kur’, ‘ad’ ve ‘eş’ kelimeleri-
ni ele almamız gerekmektedir. 

‘Kur’ kelimesi Divanü Lûgat-it-Türk’te, mertebe, kuşak, kemer2, Kırgız 
sözlüklerinde, kuşak, yaşıt çocuklar3, Eski Uygur dilinde, kemer, toka, 
sıra, silsile4, Kazak sözlüklerinde, ‘kuşak, devre, çevre’5, Yeni Uygur 
Türkçesi’nde ‘takım’6 anlamında kullanılmıştır. Kur kelimesi ‘kut’ keli-
mesiyle de ilgili olmalıdır. Kut ve kur tarihin bildiği günden beri bütün 
Türklerde, din ve mezhep farkına bakmadan her devirde manevî kıymeti 
haiz şeyler sayılmıştır. Yusuf Has Hacib’in kullandığı kelimeler içinde en 
çok geçen kut ve kur (kuşak) kelimeleridir. Kutadgu Bilig’de kut kelimesi 
kur yani kuşak kelimesiyle birçok beyitte beraber geçmektedir.7 Bu söz 
XIV. asrın ilk yarısında Kul Mesut adlı birisi tarafından Farsça’dan Türk-
çe’ye çevrilen Kelile ve Dimne’de, ‘mevki, derece, had, mertebe, pâye’, Ho-
ca Mesut adlı birisi tarafından Farsça’dan tercüme edilen Süheyl-ü Nev-
bahar adlı eser ile aynı dönemde Mehmet adlı bir şair tarafından telif 
olunan Işk-nâme adlı eserde ‘akran, emsâl’8 manasındadır. 

At, şüphesiz ki, Türklerin en fazla önem verdikleri bir hayvan olmuş-
tur. Atın ilk ehlileştirilmesini ve bununla ilgili karakteristik atlı çoban 
kültürünün yaşatılmasını, kesin olarak İç Asya’da yaşayan eski Türklere 
kadar dayamak gerekir.9 
                                                           
2 Divanü Lûgat-it-Türk, (çev. Besim Atalay), I, 324, Ankara, 2006. 
3 K.K. Yudahin, Kırgız Sözlüğü, c. II, s. 522, TDK Yay., Ankara, 1998. 
4 Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 123, İstanbul, 1993. 
5 Abdülkadir İnan, Makaleler, c. I, s. 302, n. 14. 
6 E.N. Necip, Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü, (çev. İklil Kurban), s. 248, Ankara, 1995. 
7 “Kümüş kur bağuçı munu men tiyü 
    Ölüm tuttı erse üzüldi kurı.” Kutadgu Bilig, (çev. Reşid Rahmeti Arat), b. 1477, Kabalcı 
Yay., İstanbul, 2006. 
   “İlig aydı emdi köni sözleding 
    Sen emdi özüngke kutun kur barıng.” Kutadgu Bilig, b. 1917. 
8 Tarama Sözlüğü, c. IV, s. 2733, Ankara, 1996. 
9 L. Rasonyi, Tarihte Türklük, s. 6, TKAE Yay., Ankara, 1996. 
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Tarihin kaydettiği kavimlerden, Sekeller10, Po-malar11 ve Bulaklar12 ile 
Oğuzların Alayundlu boyu gibi bazı kabile veya boylar adlarını, atların-
dan almışlardır. Çin’de M.Ö. 1450-1050 yıllarını oluşturan Şang sülalesi 
döneminde At kültürü Türklerden Çin’e geçmiştir.13 Tarihin çok eski de-
virlerindeki klanların mensupları birbirlerini, kulaklarına konulan işa-
retlerden tanımışlardır. Kaşgarlı eserinin bir yerinde ‘adamın oğlunu ene-
diği’nden yani işaretlediğinden söz ediyor.14 Bu çok eski devirlerin çok az 
rastlanan bir hatırası olmalıdır. Daha sonraki dönemlerde ise klan men-
supları birbirlerini vücutlarına yaptıkları klanın sembolü olan dövmeler-
den tanımışlardır. Çin kaynaklarından gelen bilgilere göre, Kırgızlarda 
erkekler ellerine, kadınlar boyunlarına dövme yaparlardı.15 

Karanlık devirlerde klanların birbirinden ayırt edilmeleri ‘ad-isim’le-
riyle değil ‘damga-nişan’larıyla olmuştur. Bu belgeler onların hayvanları-
nın, atlarının, binitlerinin alâmetidir. Her kabilenin kendisine mahsus 
damga ve ‘en’i vardır. ‘En’, atların kulaklarını kesmek suretiyle vurulan 
nişandır. Kabile damga ve en’inin yalnız at sürülerine mahsus olması at 
sürülerinin kabilenin müşterek malı olduğu devrin hatırasıdır.16 Mevsim 
göçleri sırasında sürülerin birbirine karışmaması için, her boy sürüleri-
ne kendi ‘damga’sını vuruyordu. Türkler atı ilk defa evcilleştiren ve bu-
nu komşularına satan bir kavimdir.17 Gök Tanrı’ya ‘beyaz at’ın kurban 
sunulduğuna dair çok sayıda veri bulunmaktadır.18 Altay kültür çevre-
sinde M.Ö. II-I. asırlara tarihlenen Pazırık Kurganlarında kulakları farklı 
şekillerde kesilmiş olarak kurban edilen on at bulunmuştu.19 Abdülkadir 
İnan, bu on atın nişanlarının ayrı olmasını kurbanların on ayrı şahsa de-
ğil, on ayrı kabileye ait olduğunu ortaya koymuştu.20 Oğuz bölüklerinin 
ayrı birer belgesi ve hayvanlarına vurdukları bir alâmeti vardı. Bölükler 
birbirlerini bu belgelerle tanırlar. Hayvanlar karıştığında her bölük kendi 
                                                           
10 L. Rasonyı, “Sekeller ve Adlarının Menşei”, Türk Kültürü Dergisi, Yıl X (Mart 1972), Sayı: 
113, s. 19. 
11 Ahmet Taşağıl, Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, s. 95, Ankara, 2004. 
12 Bulak: Türklerden bir oymak. Bulak at: boyu kısa, sırtı geniş at. D.L.T I, 379. 
13 Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, c. I, s. 57 vd., Ankara, 1981; Wolfram 
Eberhard, Çin Tarihi, s. 31, Ankara, 1995. 
14 D.L.T’te ‘ol oglın tutukladı - o, oğlunu enedi.’ D.L.T III, 337. 
15 Wolfram Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, s. 67, Ankara, 1996. 
16 Abdülkadir İnan, Makaleler, c. I, s. 284. 
17 Mustafa Aksoy, “Türkler’de At Kültürü ve Kımız”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 
142, s. 38-44, Ekim 98; Wolfram Eberhard, “Eski Çin Kültürü ve Türkler”, (İkbal Berk), A.Ü. 
D.T.C.F. Dergisi, Sayı: 4, ss. 22-29, 1943; Durmuş Arık, “Kırgızlar’da Kurban Fenomeni”, 
A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c. 46, Sayı: 1, s. 157-174, 2005; Şayan Ulusan Şahin, “Türk 
Kültüründe At Arabası”, Bilig, Sayı: 32, s. 165-178, Kış 2005. 
18 Wolfram Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, s. 73; Ahmet Caferoğlu, “Erkişi’ ve ‘Hatun Ki-
şi’ Niyyetine”, Necati Lugal Armağanı, s. 162, Ankara, 1968. 
19 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihi, s. 68, Ankara, 1984. 
20 Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, c. II, s. 263, Ankara, 1998. 
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hayvanını bu belgelerden tanırdı.21 Hayvanlara vurulan damgalar, mezar 
taşlarında ve yaylalardaki kayalarda da görülür. Kaşgarlı, bir adamın 
koyunu enettiğinden bahsediyor.22 Oğuz boylarının, günümüzde dahi 
damgalarını, sürülerine vurduktan başka, halı ve kilim motifî olarak kul-
landıklarını, aşı boyası ile evlerinin duvarlarına resmettiklerini, kap-ka-
cağa ve nazar değmemesi, uğur getirmesi için bazı giyim eşyasına koy-
duklarını, hattâ mezar taşlarına bile nakşettiklerini biliyoruz.23 

‘Adaş’ kelimesi eski kaynaklarda ‘arkadaş, dost’ anlamından başka 
bir mana ifade etmiyor.24 Şahsî ‘ad’ hususi mülkün meydana gelmesi, 
klan ve boy kurumlarının dağılmaya yüz tutmasıyla önem kazanmaya 
başlamıştır. Türk dili lehçelerinde isim manasında olan ‘ad’ ile hayvan 
adı olan ‘at’ menşe bakımından aynıdır ve bunlar birbirlerine bağlıdır.25 
Çok eski ilkel çağların karanlıklarında yaşamış olan klanların fertler için 
şahsî ‘ad-isim’ mefhumunu bilmediklerini kabul etmek gerekir. Bunla-
rın, ‘at, ad, ot (ateş), ot (mer’a-yayla), et (av), aş, iş, ata ve ant’ı müşterek 
olmuştur. ‘Ata’ kelimesi Türk dilinin bütün lehçelerinde ‘baba, ata’ ve 
‘ceddî âlâ’ anlamındadır.26 Bu kelimenin Yeni Uygur lehçesinde bu ma-
nadan başka ‘hediye, armağan’27 anlamına gelmiş olması manidardır. 
En eski devirlerde ‘ant’ kelimesi bir yabancı ile kardeşleşme ve dostlaş-
mayı teyit için yapılan töreni ifade etmiştir.28 

Codex Cumanicus’ta ‘ataş’ kelimesine ‘isimdeş’ anlamı verilmiştir ki, 
batıdaki Kıpçaklarda daha XIII. asır sonlarında bu kelimenin eski anlamı 
unutularak halk etimolojisine dayanan ‘isimdeş’ anlamının yerleşmiş ol-
duğu anlaşılıyor.29 ‘Adaş’ kelimesi son zamanlarda ‘isimdeş’ anlamını al-
mış ve birçok Türk lehçelerinde bu anlamıyla kullanılmaya başlanmıştır. 
                                                           
21 D.L.T I, 55-58. 
22 D.L.T I, 215. 
23 Bu konuda ayrıntı için bkz. Baybars Gülensoy, “Halılarımıza, Kilimlerimize, Oymalarımı-
za, Yazmalarımıza Sinmiş Tarihi Türk Damgalarının Estetik ve Grafik Açıdan Değerlendiril-
mesi”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 77, s. 21-24, Mayıs 1993; Mustafa Aksoy, 
“Türk Adı, Türk Damgaları ve Halı-Kilim Tarihi”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 
188, s. 37-41, Ağustos 2002; Ahmet Aytaç, “Konya Yöresi Halı ve Kilim Dokumalarında Yıl-
dız Yanışı”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 210, s. 28-31, Haziran 2004; Nuri Ar-
gaç, “Kilimlerde Oğuz Boylarının Ongunları”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 243, s. 
40-42, Mart 2007; Nuri Argaç, “Kilimlerde Oğuz Boy Ongunları ve Sürümleri”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, (Prof. Dr. Oktay Aslanapa Armağanı), Sayı: 183, s. 617-632, Kasım-
Aralık 2009. 
24 “Ukuş ol sanga edgü andlıg adaş, Bilig ol sanga ked bagırsak kadaş.” Kutadgu Bilig, b. 317. 
    “Kadaşlıg bolur sen kerek bu kadaş, Kadaş bolmasa tutgu erke adaş.” Kutadgu Bilig, b. 3171. 
25 D.L.T I, 78; Kutadgu Bilig (çok yerde); Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 2-
16; K.K. Yudahin, a.g.e., c. I, s. 56-57; E.N. Necip, a.g.e., s. 19. 
26 D.L.T I., 32-86-206-508, II, 80; III, 87-210-383; Kutadgu Bilig, b. 110-111-3784-5154-
6485-6491; Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 16; K.K. Yudahin, a.g.e., c. I, s. 57; E.N. Necip, 
a.g.e., s. 20. 
27 E.N. Necip, a.g.e., s. 20. 
28 Abdülkadir İnan, Makaleler, c. I, s. 324. 
29 Abdülkadir İnan, Makaleler, c. I, s. 298. 

151



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6 

‘Adaş’ kelimesine, XIX. asırdan itibaren yazılan Türkçe sözlüklerin ço-
ğunda ‘isimdeş’ anlamı verilmektedir. Adaş kelimesi Eski Uygur metinle-
rinde de, ‘dost, arkadaş’ anlamındadır. Altay Türkçesi’ndeki ‘adandaş’, 
‘dostça beraber çalışmak’ gibi birçok kelimenin adaş (ad-eş) kelimesinin 
kökü olan ‘ad’ ile ilgili olduğunda şüphe yoktur. Fakat bunların ‘adaş’ 
kelimesinin muhtelif kültür çevrelerinde ve muhtelif devirlerde ifade etti-
ği anlamlara bağlı olduklarını göz önünde bulundurmak gerekir.30 ‘Daş / 
taş’ ekinin başlıca fonksiyonu eşlik, ortaklık, mensubiyet ve bağlılık ifa-
de eden isimler yapmaktır. Herhalde çok eski devirlerde ‘ad-eş’ evlenme 
müessesesi ile bağlı bir terim olmuştur. Bugünkü ‘adaş’ kelimesi, ‘puna-
lua aile’ şekli değiştikten ve ‘ad-eş’ diye yapılan halk etimolojisi netice-
sinde yeni bir mefhum için kullanılmaya başlanmıştır ki, menşeî bakı-
mından ‘ad=isim’ kelimesiyle hiçbir ilgisi yoktur. 

‘Eş’ kelimesi Eski Uygur Türkçesi’nde ‘eş, hatun31, arkadaş32, dost’33 
anlamındadır. Bu kelimenin ‘is’34 ve ‘iş’35 şeklinde telâffuz edildiği de 
vardır. ‘İş’ kelimesi zamanımızda olduğu gibi, ‘ameliye, faaliyet’36 anla-
mında da kullanılırdı. ‘Eş’ kelimesi Kırgız lehçesinde ise, ‘dayangaç, yar-
dım, yardımlaşmak, arka çıkışmak’37 anlamındadır. Kaşgarlı’nın nakletti-
ği eski bir Türk atasözünde; “Nece munduz erse eş eygü, nece eğri erse 
yol eygü”38 diyor. Buradaki ‘eş’ sözünün ‘dost, arkadaş’ anlamında oldu-
ğu ortadadır. Arkadaşlık konulu eski Türk şiirinde ‘arkadaş’ anlamında 
‘eş’ kelimesi kullanılmıştır: 

“Edgü sakın eşingke  Andın edgü keldeçi 
 Yaman sakınsang eşingke  Ugan sezang birdeçi”39 

Kaşgarlı, ‘Umay’ ilâhesi hakkındaki açıklamasında; “kadının doğu-
mundan sonra karnından çıkan hokka gibi nesne. Buna, çocuğun ana 
karnında eşi denir. ‘Umayka tapınsı ogul bolur. -birisi buna hizmet ederse 
                                                           
30 Abdülkadir İnan, Makaleler, c. I, s. 303. 
31 “Begke işike ınangıl”,  “Beye ve eşine itimat et” 
    “Emin yürüntekin anutgıl”  “Çâre ve tedbirini hazırla” 
deniliyor. Reşid Rahmeti Arat, Eski Türk Şiiri, s. 294, Ankara, 1991. 
32 “İş kılgu eygü işni”  “İyi arkadaşı eş edinmeli” 
    “Körkitür köni yolnı”   “O insana doğru yolu gösterir.” Reşid Rahmeti Arat, 
a.g.e., s. 262. 
33 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 51. 
34 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 66. 
35 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 67. 
36 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 67; D.L.T I, 265; K.K. Yudahin, a.g.e., c. I, s. 372. 
37 K.K. Yudahin, a.g.e., c. I, s. 341. 
38 “Ne kadar aptal olsa da eş iyidir, ne kadar eğri, uzun olsa da yol iyidir.” “Arkadaş şaşkın 
olsa da iyidir, yolsuz, başını alıp gitmektense yol eğri olsa da yine iyidir. Çünkü yolsuz, çok 
kere dileğe varılmaz.” D.L.T I, 458. 
39 “Arkadaşın için her zaman iyilik düşün, Ondan da sana dâima iyilik gelir; 
     Arkadaşın için kötülük düşünürsen,  Tanrı sana lâyık olduğun cezayı verir.”  

Reşid Rahmeti Arat, Eski Türk Şiiri, s. 256. 
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çocuk doğar.’ Kadınlar bununla tefe’ül ederler” diyor. Kaşgarlı’nın ‘Umay’ 
üzerine verdiği bu bilgiler dikkate değer. O, bu dişi ruhu unutturma ça-
basını herhalde bilerek göstermektedir. Kaşgarlı gibi şuurlu bir Türk-İs-
lâm âlimi, elbette, ‘Umay bir ilâhedir’ diyemezdi. Fakat müellifimiz, 
‘Umayka tapınsa ogul bolur’40 demekten de kaçınamamıştır. Müellifimi-
zin naklettiği eski bir Türk şiirinde de: 

“Anınğ ışın keçürdüm  eşin yeme kaçurdum 
 Ölüm otın içürdüm   İçti bolup yüzi türü”  

deniliyor. 
Kaşgarlı burada ‘eş’ kelimesini; “eş, arkadaş, genç kadından eşi bulu-

nan kimseye ‘eşliğ’ denir”41 diye tanımlıyor. Parçada geçen ‘eş’, ‘dost, ar-
kadaş’ anlamındaki ‘eş’ değildir. Kaşgarlı, ‘cin’ demek olan ‘çıvı’ hakkın-
da bilgi verirken: 

“Türkler şuna inanırlar ki; iki bölük birbiriyle çarpıştığı zaman bu iki 

bölüğün vilâyetlerinde oturan cinler dahi kendi vilâyetlerinin halkını 

kollamak için çarpışırlar. Cinlerden hangi taraf yenerse onlardan ya-

na çıktığı vilâyet halkı da yener. Geceleyin bu cinlerden hangisi ka-

çarsa onların bulunduğu vilâyetin hakanı da kaçar. Türk askerleri 

geceleyin cinlerin attıkları oktan korunmak için çadırlarına saklanır-

lar. Bu Türkler arasında yaygındır”42 

diyor. 
Bu bakımdan Türk tefekküründe, herkesin cinler taifesinden bir eşi 

bulunmaktadır. Kaşgarlı’nın eski Türk şiirindeki ‘eş’ kelimesini izahı ve 
naklettiği parçadaki ‘eş’ genç kadından olan arkadaş anlamında değil; 
ölen kişinin dünyaya gelirken birlikte getirdiği ‘cin’idir. ‘Eş’in bu son ma-
nası burada bizi ilgilendiren bir kullanım şekli değildir. Sonuçta ‘eş’ten 
veya ‘adaş’tan yola çıkıldığında, karşımıza ‘dost, arkadaş’ manaları çıkı-
yor. ‘Adaş’ olanlar, zaten birbirlerine ‘eş’ olmuştur. 

‘Kur-ad-eş’ kelimelerini ittifaka dahil ettiğimizde, Türk dili kuralları 
gereği sondaki ‘e’nin ‘a’ya tebeddülü, buna karşılık birinci ‘a’nın düşme-
siyle ‘kurdaş’ terimi ortaya çıkmıştır. Türk Dili Lehçelerinde ‘kurdaş’ ke-
limesi, ‘derece, sıra, akran, emsal, yaşıt, yaşıtlık, çocukluk arkadaşı’43 de-
mektir. Diğer yandan ‘kurdaş’ kelimesinin, eski Türk devletlerinde bazı 
silâhlar anlamında kullanılan ‘kur’44 kelimesiyle münasebeti de açık 
                                                           
40 D.L.T I, 123. 
41 D.L.T I, 47. 
42 D.L.T III, 225. 
43 E.N. Necip, a.g.e., s. 249; D.L.T II, 218; K.K. Yudahin, a.g.e., c. II, s. 524; Tarama Sözlü-
ğü, c. IV, s. 2735. 
44 Abdülkadir Donuk, Eski Türk Devletlerinde İdari-Askeri Unvan ve Terimler, s. 101, TDAV 
Yay., İstanbul, 1988; Babur, Vekayi II, (haz. Reşid Rahmeti Arat), s. 625, Ankara, 1987. 
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olup, bu durumda ‘kurdaş’ kelimesi, ‘silâh arkadaşı, askerlik arkadaşı’ 
anlamına gelmiştir. Kaldı ki, aynı dönemde askerlik yapanlar yaşları iti-
bariyle de ‘yaşıt’ yani ‘kurdaş’tırlar. ‘Kurı’ sözü Eski Uygur Türkçesi’nde 
‘bayram toplantısı’45 anlamına gelirdi. Dolaysıyla ‘kurdaş’ sözünün aslı-
nın, ‘kurı’ sözüne, eşlik, ortaklık, mensubiyet ve bağlılık ifade eden ve 
isimden isim yapan ‘daş’ ekinin getirilmesiyle ‘kurı-daş’ olduğu da sanı-
lır. ‘Kurdaş’ kelimesinin ‘kırk yiğit’ ve ‘kırk kız’ ile de münasebeti bulun-
duğundan bu kelimenin ‘kırkdaş’ kelimesinden gelmiş olması da muhte-
meldir. ‘Karn’ kelimesi Arapçadan Türkçeye geçen ve ‘çağ, zaman, yaşıt’ 
anlamına gelen bir sözdür.46 Bu sebeple ‘kurdaş’ kelimesinin ‘karndaş’ 
kelimesinden gelmiş olması dahi akla gelebilir. ‘Adaş’ kelimesi ise, ‘dost, 
eş, ahbap, soy sop, sadakat, arkadaş, adaşlık’47 demektir. ‘Adaş’ kelime-
sinin bazı kavimlerde aynı manada olmak üzere ‘adhaş’ şeklinde söylen-
diği de vardır. Kaşgarlı’nın naklettiği eski bir Türk şiirinde; 

“Usıkgan kuyaş kapsadı  Umunçluğ adhaş yaysadı 
 Ertiş suvın keçsedi   Budun anın ürküşür”48 deniyor. 

Yağma, Tohsı, Kıpçak, Yabaku, Tatar, Kay, Çomul ve Oğuzlar, birbiri-
ne uygun olarak (ذ-dh) harfini her zaman (ى-y) ye çevirirler ve hiçbir za-
man (ذ) li söylemezler.49 ‘Adaş’ kelimesi Kırgız lehçesinde ‘yolu şaşırmak, 
yanılmak’ anlamındadır.50 Kırgız dilindeki bu kelime bu lehçenin fonetik 
kaidesine göre ‘azaş’ kelimesinin kendisidir. Bu lehçede ‘ataş’ kelimesi 
ise ‘hep birlikte tesmiye etmek; birbirini adlamak, birbiri için tahsis edil-
mek; birbiriyle nişanlanmak’ anlamındadır.51 

Kurdaşlık kelimesi, bir klan veya boyun yaşıt bireylerini ifade etmiş-
tir. Türk destanlarında çok yaygın olan motiflerden biri ‘kırk yiğit’ ve 
‘kırk kız’ motifidir.52 Türk destanlarının bu kırk yiğidi, Türk mitolojisinin 
hiç kaybolmayan ve değişmeyen bir motifidir. Manas Destanı’nda kırk 
                                                           
45 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 124. 
46 Türkçe’de kur > kur-u-n; ‘zaman, tarz, tesadüf, devir’ kelimelerinin karşılığıdır. Saadet Şa-
kir Çağatay, “Uygurca ve Eski Osmanlıcada Instrumental-°n”, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, Sayı: 3, 
s. 96, 1943. 
47 D.L.T I, 61, 149; Kutadgu Bilig, çok yerde, b. 501, 502, 32, 99, 3327, 6030, 6468, 6537; 
Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 3. 
48 “Yazın sıcağı bizi kuşattı; umulan beklenen dost bize haset etti. Düşman İrtiş suyunu 
geçmek üzeredir; bu yüzden ulus arasına ürküntü düştü” D.L.T I, 155. 
49 D.L.T I, 32. 
50 K.K. Yudahin, a.g.e., c. I, s. 8. 
51 K.K. Yudahin, a.g.e., c. I, s. 58. 
52 Yaşar Kalafat, “Nokus (Kırk Kız Destanı) Sempozyumu ve Karakalpak Türk Halk İnançla-
rı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 126, s. 167-181, Haziran 2000; Abdülkadir 
İnan, “Türk Destan ve Masallarında ‘Kırklar’ Motifi”, Makaleler, c. I, s. 238-240; Ahmet Öz-
gür Güvenç, “Kırk Sayısının Halk Edebiyatı Ürünlerinde Kullanımı Üzerine Bir İnceleme”, 
A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 41, s. 85-96, Erzurum, 2009; Bayram 
Durbilmez, “Kırım Türk Halk Anlatılarında Sayı Simgeciliği”, Millî Folklor, Yıl: 19, Sayı: 76, s. 
178-191, 2007. 
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sayısı 127 yerde kırk yiğit, kırk savaşçı, kırklar, kırk çoro, kırk gelin, 
kırk alp, kırk güzel, kırk kulaç vb. biçimlerde görülmektedir. Dede Kor-
kut Hikâyeleri’nde de kırk yiğit, kırk namert, kırk er, kırk otağ, kırk gün, 
kırk gece gibi ifadelerle yüz yerde karşımıza çıkmaktadır. Kırk kız motifi 
menşe efsanelerinde de yerini almış, Kırgızlar illerinin ve adlarının köke-
nini ‘kırk kız’ da görmüşlerdir. Buna göre, bir hakan kızının yakın arka-
daşları olan kırk kız, bir gece sabaha doğru, sultanları ile birlikte kalk-
mışlar, gezinti için kıra çıkmışlar, parmaklarını altın ışığın pırıltılarıyla 
parlayan bir ırmağın suyuna daldırmışlar ve bundan dolayı kırkı da gebe 
kalmışlar. Bunların çocuklarından Kırgız ili kurulmuş.53 Hannâme müel-
lifi İmamî’ye göre de, Kırgızlar; Buyan Han’ın kırk kızından türemişler.54 
Hattâ Kırgız sofîlerine sorarsanız, Hallacı Mansur’un küllerinin nehre dö-
külmesinden sonra bunlardan hamile kalan ‘Kırk + kız’dan Kırgızlar tü-
remiştir.55 Kaşgarlı; Kırgızların, Çin ülkesine yakın oturan bir Türk boyu 
olduğunu söylüyor.56 Kırgızlar hakkında Çin kaynakları: “Kurttan türe-
yen kimselerden değillerdir, bilâkis bunların ataları menşe mağarasında 
bir inekle birlikte yaşardı”57 diyor. XI. asır Gazneli müelliflerinden Gerdi-
zî, Zeyn el Ahbar adlı eserinde; “Kırgızlar arasında Slav benzerliği aşikar-
dır, kırmızı saçlılık, beyaz yüzlülük gibi”58 demek sureti ile konuya bir 
miktar daha açıklık getiriyor. Bu noktadan hareket eden bazı araştırma-
cılar: ‘çok büyük ihtimalle aslında Türk olmadıkları halde daha sonra 
Türkleşen kavimlerin en eski örneği Kırgızlardır’59 derler. 

Oğuz Destanı’nda Arslan Han’ın kırk kurdaşı, aynı zamanda Han’ın 
hacibleridir.60 Bunlar Arslan Han’ın, kendilerinin samimiyetini sınamak 
için öldüğü şayiasını çıkardığında, bu şayiaya inanıp: “onun yas töreni 
bize bir gelinin düğün matemi gibidir” diyerek, Han’ın kös (Kûs), davul 
(tabl) ve bayrağını (alem) alıp götürmüşler ve veraset mevzuu yapmışlar-
dı.61 Mitolojik unsurları az olan Manas Destanı’nın kahramanları ile De-
de Korkut Hikâyeleri’nin kahramanları birbirine çok benziyor. Diğer de-
ğişle Dede Korkut Hikâyeleri’nin kahramanları Manas Destanı’nın kahra-
manlarının bir proto-tipidir. 
                                                           
53 Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, (haz. Yusuf Çotuksöken), s. 6, İstanbul, 1991. 
54 O.Ş. Gökyay, “Hannâme”, Necati Lugal Armağanı, s. 316. 
55 Seyfettin Erşahin, “Kırgızların İslâmlaşması Üzerine Bazı Mülahazalar”, A.Ü. İlâhiyat Fa-
kültesi Dergisi, c. 39, s. 413. 
56 D.L.T I, 28, 458. 
57 Wolfram Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, s. 67. 
58 R. Şeşen, İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, s. 77, Ankara, 1985; V.V. 
Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, (haz. İsmail Aka-Kazım Yaşar Kopraman), 
s. 25, Ankara, 2006. 
59 V.V. Barthold, Dersler, s. 26; Türk-Moğol Ulusları Tarihi, (çev. H. Eren), s. 9-14, Ankara, 
2006; aynı konuda bkz. İslâm Ansiklopedisi, “Türkler” Mad., s. 183, c. 12/II, M.E.B Yay.; W. 
Radoff, Sibirya’dan II, (çev. Ahmet Temir), s. 142/120, Ankara, 1956. 
60 Oğuz Destanı, (haz. Z.V. Togan), s. 68, İstanbul, 1982. 
61 Oğuz Destanı, s. 69. 
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Türk destanlarında ‘kur’lar arasında bazen çatışmalara rastlanır. Dirse 
Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesi’nde Dirse Han’ın kırk kurdaşı Boğaç Han’a 
ihânet ediyorlar. Dirse Han’ın kırk yiğidi, Boğaç Han’a karşı: “Oğlan tahta 
çıkdı, babasının kırk yigidin anmaz oldı. Ol kırk yigit hased eylediler, birbirleri-
ne söylediler; ‘gelün oğlanı babasına kovlayalum, ola kim öldüre, gene bizüm 
izzetümüz hörmetümüz anun babası yanında hoş ola artuk ola’ didiler.”62 

Tıpkı Dede Korkut Hikâyeleri’nde olduğu gibi, Manas Destanı’nda da 
Kökçö Han’ın kırk kurdaşı Almam Bet’i kıskanıyorlar ve onu Han’ın ya-
nından uzaklaştırmak için iftirada bulunuyorlar: 

“Uzaktan gelen Almam-Bet,  Kâfirden çıkan Almam-bet, 
 Beyimize denk (ten) oldu,  Kırkımızdan çong (denk) oldu.”63 

Manas Destanı’nda Manas’ın ölümünden sonra kırk çorosu yani kurda-
şı, oğlu Semetey’e tabi olmuşlardır.64 Destanlarda kırklardan birisinin arka-
daşlarından ayrı bir iş görmesi arkadaşlarının darılmasına sebep oluyor: 

“Oğuz zamanında bir yigit ki ivlense ok atar idi. Okı ne yirde düşse 

anda gerdek diker idi. Beyrek Han dahı okın atdı, dibine gerdegin 

dikdi. Adaklusından ergenlik bir kırmızı kaftan geldi. Beyrek geydi. 

Yoldaşlarına bu iş hoş gelmedi, saht oldılar. Beyrek aydur; ‘Neye 

saht oldunuz’ didi. ‘Ayıtdılar; ‘Niçe saht olmayalum, sen kızıl kaftan 

geyersin biz ağ kaftan geyeriz’ didiler.”65 

Dede Korkut Hikâyeleri’nde kırk yiğit hep birlikte hareket ediyorlar. 
Kazan Han: “ünüm anlan bigler, sözüm dinlen bigler, yata yata yanumuz 
ağrıdı, tura tura bilümüz kurıldı. Yorıyalum a bigler, av avlayalum kuş 
kuşlayalım, sığın geyik yıkalum, kayıdalum otağumuza düşelüm”66 diyor. 
Dede Korkut Hikâyeleri’nden Kazan Bey’in Oğlu Uruz Bey’in tutsak ol-
ması hikâyesinde Uruz: 

“Berü gelün kırk yoldaşum, 
Size kurban olun menüm başum”67 

Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Hikâyesi’nde; Kan Turalı da: 

“Hey kırk işüm kırk yoldaşum 
kurban olsun size menüm başum”68 diyor. 

                                                           
62 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, s. 83, TDK Yay., Ankara, 2008. 
63 Manas Destanı, s. 56, Akçay Yay., Ankara, 2002; Bu konunun incelemesi için bkz. Baha-
eddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. I, s. 501 vd. Ankara, 1998. 
64 Semetey; 

 “On üçünde ok attı,  On beşinde düşman yendi,  
  Han babasından kalan, Kırk çoroya baş oldu.” Manas Destanı, s. 317. 
65 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, s. 129. 
66 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, 95. 
67 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, s. 161. 
68 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, s. 193. 
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Manas Destanı’nda da Kaplan gibi doğan Er Manas kırk çoroya: 

“Sağındık Sargıl’a binelim, çorom, 
Sıkılırsa yabanî eşek avlayalım, çorom, 

Sıkılmazsa öküze atalım, çorom”69 

diye sesleniyor. 
Dede Korkut Hikâyeleri’nde, Oğuz Beyi Salur Kazan, oğlu Uruz’u esa-

retten kurtardıktan sonra: “kırk ivlü kul ile kırk câriye oğlı başına çevür-
di, azad eyledi.”70 Hikâyelerde Gelin Banı Çiçek’in mâiyetindeki ‘kırk kız’ 
gelinin hem arkadaşları ve hem de çeyizi olarak görülüyor.71 Aynı şekilde 
Manas Destanı’nda Kanıkey Hatun’un yani Manas’ın baş hatununun, 
babasının evinde Kırk Kız’ı vardı. Bunlar da Han kızının maiyeti idiler. 
Dolayısıyla bunlar aslında ‘kırk kız’ değil herhalde ‘kır-kın kız’72 olmalı-
dır. Burada ‘kır-kın’ sözü ‘koyunun yünlerinin alınması’73 anlamına geldi-
ğine göre, bir kabilenin talan edilerek mallarının ve kızlarının-kadınları-
nın alınıp götürülmesi, bir koyunun kırkılmasına teşbih edilmiş olmalı-
dır. Nitekim, XIV., XV., hattâ XVI. asır telif ve tercümelerinde, ‘kır-kın’ 
sözü, ‘geniş ölçüde öldürüşme veya öldürme, kıtâl’74 anlamında kullanıl-
mıştır. Yabaku, Kay, Çomul, Basmıl, Oğuz, Kimekler ve Kıpçaklar ‘cari-
ye’lere ‘kır-nak’ diyorlardı.75 Bu bakımdan ‘kır-kın’ ve ‘kır-nak’ sözleri ‘kır 
= kırmak’ sözünden gelmekte olup, yağma yoluyla elde edilen ve daha zi-
yade hizmetçi olarak kullanılan kadınlar hakkında kullanılmıştır.76 

Tarihi devirlerden önceki ilkel evlenme kurumunun yasasına göre bir 
klan veya kabilenin yaşıt gençleri diğer bir kabilenin yaşıt kızlarını kaçı-
rarak onlarla evlenmişlerdir. Eski Türk destanlarında her kahramanın 
kırk yoldaşı bulunmaktadır. Bu kırk yiğit ekseriya kırk kızla aynı za-
manda evlenirler. Bu kırklar kurumu, yüksek barbarlık kültürüne ula-
şan, küçük ve büyük derebeylikleri ellerinde tutan alpların çevresinde 
teşekkül edip gelişmiştir. Bazı Türk boylarında, küçük boylu kırk insan 
                                                           
69 Manas Destanı, 207. 
70 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, s. 176. 
71 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 188, Kömen Yay., Ankara, 1979. 
72 D.L.T I, 326, II, 110; Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 117; K.K. Yudahin, a.g.e., c. II, s. 460. 
73 K.K. Yudahin, a.g.e., c. II, s. 460. 
74 Tarama Sözlüğü, c. IV, s. 2506-2507. 
75 D.L.T I, 473. 
76 Türk dünyasında kadınlar hakkında kullanılan başlıca sözler için bkz. Süleyman Tülücü, 
“Divanü Lûgat-it-Türk’te ‘Kadın’ İçin Kullanılan Sözler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 16, s. 117-136, Şubat 1982; Süleyman Tülücü, “İbn Mühenna Sözlüğü ve Bu Sözlükte 
‘Kadın’ ve ‘Kadın Akrabalık Adları’ İçin Kullanılan Sözler”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Ensti-
tüsü Dergisi, Sayı: 2, s. 155-165, 1995; Saadet Çağatay, “Türkçede ‘Kadın’ İçin Kullanılan 
Sözler”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1962, s. 13-49, TDK Yay., Ankara, 1963; Meh-
met Erol, “Türk Dünyasında ‘Kız Kalesi’ Adlandırmalarının Kaynağı ve Bunlara Dair Anlatı-
lan Efsanelerin Teşekkülü Üzerine”, Millî Folklor, Sayı: 65, s. 73-83, Yıl: 17, 2005; Nesrin 
Sis, “Kadınla İlgili Türkmen Atasözleri ve Deyimleri”, E.Ü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 
c. VII, Sayı: 2, s. 163-172, İzmir, 2007. 
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olarak tasavvur edilen ve geceleri uykuda olanların üzerine ağırlık çö-
kertmekle rahatsız eden ‘kırk bastı’ inancı vardır.77 Bu inanç herhalde, 
destanlara konu olan ‘kırk yiğit’in kasıp-kavurduğu, talan ettiği, kızları-
nı, kadınlarını kaçırdığı, halkın korkulu rüyası haline geldiği kavimler-
den çıkmış olmalıdır.78 Bu bakımdan ‘kırk kurdaş’ aslında ‘kırk kırdaş’ 
hattâ ‘kırık kırdaş’ olmalıdır. Türk folklorunda ‘sırra kadem basan kırk 
kız’, ‘kırk kurdaş’ tarafından kaçırıldıktan sonra, bekâretlerini ve dolayı-
sıyla iffetlerini muhafaza uğruna topluca intihar eden ‘kırk pakize’den 
başkası değildir. Türk folklorundaki kırklar motifi içinde, zor zamanlarda 
‘âlem-i gayb’dan gelen koruyucu, güç verici, kutsallığa erişmiş şahıslar 
da vardır. Herhalde mitoloji ‘kırk pakize’yi, ‘âlem-i gayb’ın ‘kırk kur-
daş’ına yâr etmiştir. Sonuçta bizim folklorumuzda bu dünyaya gelen için 
de, bu dünyadan giden için de ‘kırk’ vardır. 

Kırgızların Manas Destanı’nda hayatları tasvir edilen alpların hepsi-
nin yanında ‘kırk çora’ veya ‘kırk ayaş’ bulunuyor. Manas askerlerine 
nutuk söylerken önce ‘kırk yiğit’ini çağırıyor ve önce onlara hitap ediyor. 
Manas’ın kırk yiğidi de kırk kızı yakalayıp kaçırıyor: 

“Manas’ın kırk çorosu 
Kırk kızı atına bindirip aldı.”79 

Kırk yiğit’in birliktelikleri daha ziyade, menfaat ve yağma esasına da-
yanmaktadır. Manas Destanı’nda Manas’ın kahramanlarının kırk kız ka-
çırdığından bahsedilir: 

“Kırk çoroya şöyle seslendi:  Şu gelen yüzü kara kadın değil mi? 
 Kırk içinden kırk kızı seçmiş Alıp buraya getiriyor! 
 Ummadığı yerden önüne çıkarız,  Yakalayıp ganimet olarak getiriniz! 
 Kırk çadır dikip kurunuz!  İçine kırk döşek seriniz! 
Asil atın ağzını açalım  Hapsini bir arada katalım.”80 

                                                           
77 Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi, c. II, s. 295, 340-341, İstanbul, 2007; Hüseyin Se-
vindik, “Akçaören ve Yeşilöz (Nevşehir) Köylerindeki Doğum Geleneğinin Halkbilimsel Açıdan 
İncelenmesi”, I. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyum Bildirileri II, Ankara, 
1996. 
78 Türklerde; “hanların düğünlerinde veya bayramlarda otuz arşın yüksekliğinde ve minare 
gibi, yağma edilmek için yapılmış bir sofra” demek olan ‘kenç liyü’ (D.L.T III, 438) geleneği ile, 
Yağma boynun adı, ‘Han-ı Yağma’ geleneği ve Dede Korkut Hikâyeleri’nden son hikâyede Ka-
zan Han’ın evini yağmalatması bu dönemin bir hatırası olmalıdır. Batı Anadolu’nun bazı 
köylerinde şunu müşahede ettim ki; köyün yaşıt gençleri (17-19 yaş arası) düğünün son gü-
nü gelin çıkarılmadan bir saat kadar önce oğlan evine varıp oğlanın babası olan düğün sahi-
binden hiç de azımsanmayacak bir meblağ talep eder. Bu talepleri yerine getirilmez veya az 
bir miktar teklif edilirse, taşkınlık ederler hattâ etrafı kırıp-dökerler. Buna kimse dışarıdan 
müdahale edemez. Çetin bir pazarlıkla orta yol bulunmaya çalışılır. Bu geleneğe ‘Sayış çı-
karmak’ denir ki, D.LT III, 126’da ‘ödenek, tahsisat’ şeklinde açıklanmıştır. Sonuçta Kutadgu 
Bilig, b. 2373’teki: 

“Kiçig kur yigitler bolur ked yiti 
kalı yüz evürse udıtur otı” sözleri ne kadar da manidar. 

79 Manas Destanı, 131. 
80 Manas Destanı, 131-132. 

158



ADEM AYDEMİR / ESKİ BİR YAŞITLAR TEŞKİLÂTI OLAN ‘KURDAŞLIK’ 13 

Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Hikâyesi’nde; Kan Turalı: “Kırk yirde otak 
dikdürdi, kırk yirde kızıl ala gerdek dikdürdi. Kan Turalı ile kızı getürüp 
gerdege koydılar.”81 Beyrek otuz dokuz arkadaşı ile aynı anda evlenmiş-
tir: 

“Pay Püre Bigün oğlancuğı Beyrek, melikün kızın aldı, ağ ban ivine 

ağ otağına girü döndi, dügüne başladı. Bu kırk yigidün bir kaçına 

Han Kazan, bir kaçına Bayındır Han kızlar virdiler. Beyrek dahı yidi 

kız karındaşını yidi yigide virdi. Kırk yirde otak dikdi. Otuz tokuz kız 

talilü tali’ine birer ok attı. Otuz tokuz yigit okınun ardınca gitdi. Kırk 

gün kırk gice toy dügün eylediler.”82 

Burada ülüş meselesi vardır. ‘Ok’: ‘paylar ve toprak hisseleri üzerine-
üleşmek için-atılan ok, çekilen kur’a’83, ‘mirasta düşen pay’84 demektir. 
Kırk gün kırk gece düğün olmasını, her çift için bir gün bir gece olmak 
üzere düğün yapıldığı şeklinde anlamak mümkündür. 

Kazaklarda ve eski Başkurtlarda müşahede edilen ‘kurdaşlık’ mües-
sesesi; -yaşıtların birbirlerinin karısına karşı pek senli-benli bulunmala-
rına cevaz veren müessese- bir boyun yaşıt yiğitlerinin birleşip kız kaçı-
rıp evlendikleri ilk exogamie devrinin hatırasıdır. Kazak-Kırgızca’da ‘ya-
şıtlar’ anlamına gelen ‘kurdaşlar’ birbirlerinin eşleriyle (karılarıyla) aşırı 
şakalar yapabilirler; hattâ: ‘sen benim karımsın, kurdaş değil miyiz’85 
derlermiş. Burada sosyolojide ‘Punalua aile’ denilen evlenme şeklinin iz-
leri görülür. Bütün bu gelenekler tarihin çok eski devirlerinde Orta Asya 
kavimlerinin ‘Punalua aile’ merhalesinden geçtiklerini gösteriyor. Ancak, 
Orta Asya’da özellikle ‘transition’ bölgelerinde kültürce geri durumda 
olan Ural menşeli Fin-Ugor kültürü ile daha ileri durumda olan halis Al-
tay Türk kültürü birbirine karıştığı gibi, birçok noktada Türk-Moğol kül-
türü ve kuzeye doğru Cermen ve Slav kültürünün bazı unsurlarının Al-
tay menşeli olan halis Türk kültürüne karıştığını göz önünde bulundur-
mak gerekiyor. Kazak-Kırgız bozkırları kültür bakımından Yenisey kültü-
rüne yakın bir karakter göstermektedir. Kazakistan, ayrıca Kafkasya ve 
Güney Rusya kültürlerinin kuvvetli tesirleri altında kalmıştır. Kazakis-
tan kültürleri ile yakın bağlar gösteren Urallılar bu zamanda belki Fin-
Ugorların beşiği vazifesini görmüştür.86 Başkurtlara gelince, İbrahim Ka-
fesoğlu’na göre: “Başkurtların menşe bakımından Altaylı (Türk) mı veya 
Urallı mı oldukları henüz açıklığa kavuşmamıştır, ancak çok karışık inanç-
lara sahip olan bu kavim sonradan Türkleşmiş Urallı bir kavim olarak gö-
                                                           
81 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, s. 193. 
82 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, s. 153. 
83 D.L.T I, 37. 
84 D.L.T I, 48. 
85 Abdülkadir İnan, Makaleler, c. I, s. 302, n. 14. 
86 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihi, s. 26. 
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rünmektedir.”87 İbn Fazlan, Volga Bulgarlarıyla ilgili olarak; “kadınlar ve 
erkekler hep beraber nehre girip, çırılçıplak yıkanırlar. Birbirlerinden kaç-
mazlar. Bununla beraber, herhangi bir şekilde zinâ etmezler”88 diyor. Bul-
garların serbestisi kuzey iklimlerinin tesiri, iffetleri ise Türk töresinin if-
feti koruma hususundaki hassasiyeti ve İslâmiyet’in kabulüyle ilgilidir. 
Bulgarların kuzeyindeki ormanlarda yaşayan kavimler arasında cinsî 
münasebetlerin tamamıyla serbest olduğu, erkeklerin kadınlarını asla 
kıskanmadığı bilinmektedir.89 Sonuçta Bulgarların Slav âlemi ile Fin-
Ugor ve Viking kavimlerinden çok şeyler aldıkları muhakkaktır. Özellik-
le, Fin âlemi ile sıkı bir kültürel temasları olmuştur.90 

Evlilik kurumunun gelişmesiyle yağma yoluyla evlenmeler gerçek evli-
lik sayılmamıştır. Manas Destanı’nda en eski unsurlar evlenmeleri tasvir 
eden kısımlardır. Bu kısımlardan anlaşıldığına göre, Manas’ın kahra-
manları hep çapulla elde ettikleri kızlarla evleniyorlar.91 Ancak, savaşlar-
da ganimet olarak elde edilen kızlarla evlenmek, gerçek bir evlenme ol-
muyor. Manas, Kayıp’ın kızı Kara-Bölük’ü bozkırdan, Şoorok’un kızı Akı-
lay’ı kaleden yakalayıp ganimet olarak almış, ancak, kız almış gibi olma-
mış.92 

Göçebelerde kadınların düşman eline esir düşmesi dinsel olmayan bir 
namus meselesi sebebiyle büyük bir ayıp ve zül sayılmıştır.93 716 yılında 
Oğuzların Gök Türk otağını basması: Kül Tigin yazıtında aynen: “Oğuz 
yağı orduğ basdı. Kül Tigin, öğsüz akın binip tokuz eren sançdı, orduğ bir-
medi. Öğüm katun, ulayu öglerim, ekelerim, kelingünüm, kunçuylarım 
bunça yime tirigi küng boldaçı erti”94 şeklinde ifade edilmiştir. Dede Kor-
kut Hikâyeleri’nde kabilenin kadın ve kızlarının kaçırılmasına dair motif-
ler vardır. Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması Boyunda: “Tokuz kara 
gözlü hub yüzlü saçı ardına örilü, göksi kızıl dügmelü elleri bileginden kı-
nalu, parmakları nigarlu, mahbub kâfir kızları kalın Oğuz biglerine sağrak 
sürüp içerler idi”95 denir. Ebûl Gazi Bahadır Han’ın Şecere-i Terâkime’sin-
                                                           
87 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 313, not. 546, İstanbul, 2005, ayrıntı için bkz. 
M.Z. Zekiyev, “Mişerler, Başkurtlar ve Dilleri”, (Tatar Türkçesinden Aktaran: Mustafa Toker), 
S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 19, Bahar 2006. 
88 İbn Fazlan Seyahatnâmesi, s. 61, (haz. Ramazan Şeşen), İstanbul, 1995. 
89 Adem Aydemir, İslâmiyet Öncesi Türk Toplumu’na Erotik Bakış (Kadın-Aile-Toplum), s. 
226, Balıkesir, 2008. 
90 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihi, s. 253. 
91 Manas, düşmanı Er Kökçe’ye: “atını yük beygiri yaparım. Turna tüylü kızlarını, ince bilek-
lerinden yakalarım, ganimet olarak alıp giderim” diyor. Manas Destanı, s. 93. 
92 Manas Destanı, s. 104-108. 
93 V.V. Barthold, Dersler, s. 13. 
94 “Oğuzlar düşman olup ordumuzu bastı. O zaman Kül-Tigin Öksüz adlı beyaz atına bindi, 
dokuz kişiyi mızrakladı ve orduyu böylece korudu. Eğer Kül-Tigin olmasaydı anam hatun ve 
sonraki analarım, ablalarım, gelinlerim, prenseslerim, bunca yaşayanlar cariye olacaktı.” K.T 
K.9. 
95 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, s. 95. 

160



ADEM AYDEMİR / ESKİ BİR YAŞITLAR TEŞKİLÂTI OLAN ‘KURDAŞLIK’ 15 

deki Beçene-Salur mücadelesindeki96, Beçenelerin yerini Dede Korkut Hi-
kâyeleri’nde Gürcü ve Abhazlar almış, Beçene ili padişahı Doymaduk’un 
yerine Şökli Melik geçmiştir. Şökli Melik, Kazan Han’ın mallarını yağma-
ladığı gibi: “kırk ince billü kız ile boyı uzun Burla Hatun yesir gitdi.”97 

Tarihin karanlık devirlerinde klanın veya kabilenin malları müşterek 
olduğu gibi, diğer klanlardan kaçırılan kadınlar da klanın müşterek mül-
kü olmuştur. ‘Leviratus’ yani baba ölünce üvey annelerle ve kardeş karı-
larıyla evlenme (küçük kardeş, ölen büyük kardeşin karasıyla evlenir) 
âdeti ‘exogamy’ yasası icabı olarak Hunlar için tipiktir.98 Çinliler, her ne 
zaman göçebelerin nevine münhasır aile hayatından bahsettilerse, infial-
lerini ifade edecek şiddette tabirler bulmakta güçlük çekmişlerdir: “Hun-
larda babalar ve oğulları aynı çadırda beraber yatar ve uyurlar. Baba öl-
düğü takdirde, oğulları babalarının annelerinden sonra teehhül ettiği bü-
tün kadınlarla izdivaç ederler. Eğer kardeş ölürse, diğer kardeşleri bütün 
kadınlarını kendileri alır ve onlarla evlenirler.”99 Bu sebeple, eski Türkler-
de bazı kabileler hariç dul kadınlara rastlanmaz.100 Bu bakımdan Kırgız 
dilinde: ‘Katın erden çıksa da, elden çıkpayt.’ Yani ‘kadın kocasından bo-
şanabilir, ancak onun soyundan ayrılıp gidemez’101 şeklindeki çok eski 
bir atasözü halen bilinmektedir. Daha sonraki zamanlarda, dul kadın 
üvey oğlundan, para vererek bir bakıma kendisini satın almak suretiyle 
kurtarmış veya ölen kocasını tazminat ödeyerek boşamıştı.102 

Kız kaçırma ve yağma yoluyla aile kurma âdeti devamlı huzursuzluk-
lara sebep olduğundan bu meseleyi barış yoluyla halletmek sosyal bir 
zorunluluk olmuştur. Altay Türkleri arasında bugün de erkek ve kız ta-
rafları kendi aralarında sözleştikleri halde, delikanlı kendi soyundan 
olan yiğitlerle beraber giderek kızı kaçırırmış. Hun, Gök Türk ve Oğuzlar 
gibi, gelişmiş Türk kesimlerinde, yalnız kız kaçırma yoluyla evlenme çok-
tan kaybolmuştur.103 ‘Berişmek’ sözü Türkçe’de karşılıklı kız alış-verişi 
                                                           
96 Beçene-Salur mücadelesine dair bir de destan vardır. Bkz. Faruk Sümer, Oğuzlar, s. 371-
372, TDAV Yay., İstanbul, 1999; “Oğuzlara Ait Destanî Mahiyetde Eserler”, A.Ü.D.T.C.F. Der-
gisi, c. 17, Sayı: 3-4, s. 390, 1959. 
97 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, s. 96. 
98 Wolfram Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, 30, 76, 94. 
99 Jozsef Deer, “İstep Kültürü”, (çev. Şerif Baştav), A.Ü.D.T.C.F. Dergisi, c. 12, Sayı: 1-2, s. 162, 1954. 
100 Çin’in kuzeyindeki kavimlerden Hua-guolalarda ve Yüe-çilerilere bağlı Ye-da adlı bir ka-
vimde, kardeşlerin müşterek bir karısı vardır. Sosyolojide ‘Polyandrie’ denen bu evlenme 
şekline göre, hiç kardeşi olmayan bir adamın karısı başında sadece bir boynuz taşır, bu 
boynuz her kardeşin sayısı miktarında arttırılırdı. Wolfram Eberhard, Çin’in Şimal Komşula-
rı, s. 99-105-106. 
101 K.K. Yudahin, a.g.e., c. 1, s. 336. 
102 V.V. Barthold, Moğol İstilâsına Kadar Türkistan, (çev. H.D. Yıldız), s. 510, Ankara, 1990. 
Bu bakımdan Kaşgarlı D.L.T’teki; ‘kadın başını kurtardı.’ D.L.T III, 64 ve ‘kadın kocasına pa-
ra vererek boşandı.’ D.L.T III, 85 sözleri manidardır. Türklerde boşanma bazen kadınla erke-
ğin karşılıklı anlaşmasıyla gerçekleşirdi. ‘Begi kişi üzlüşdi’ sözü ‘karı ile koca ayrıldılar’ de-
mekti. D.L.T I, 240. 
103 Adem Aydemir, “Türk Folklorunda Nişanlanma ve Evlilik Sembolü Olarak; ‘Gerdanlık, 
Küpe ve Yüzük”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 282, s. 20-23, Haziran 2010. 
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demektir. Divanü Lûgat-it-Türk’te: ‘onlar bir birge kız berişti’104, ‘onlar ikki 
kız koluşdı = onlar birbirlerinden kız istedi’, ‘Tünğür kadhın buluştı. Kırkın 
takı koluştı’105 sözleri yer almıştır. Kırgız lisanında: ‘Kudalaşmak’ sözü 
çocuklarını yahut akrabalarını evlendirmek suretiyle akraba olmak106, 
‘kayçı kuda’ sözü de, iki aile kızlarının oğullarına karşılıklıca vermek su-
retiyle dünür olması demektir.107 Bütün Türk şubeleri için geçerli bu 
âdete Kırgızlarda ‘kız alışuu’108 denirdi. Dede Korkut Hikâyeleri’nde tavsif 
edilen evlenme ve düğün âdetleri çok eksi devrin hatıralarıdır. Bu âdetle-
rin başında exogamy yasasının tatbik edildiği, çok öncelerdeki devirde 
kabilenin gençlerinin başka kabilelerin kızlarını kaçırarak topluca evlen-
dikleri dönemlerin hatırasıdır. Esasen bütün Türk düğünlerinde kız ve 
güveyi tarafları arasında, sembolik olarak ‘savaş’ ve sonra ‘barış’ yapıl-
dığı tespit edilmektedir. Rus araştırmacılar: ‘Yakut düğünlerinin bir barış 
merasimini andırdığını’109 söylerler. Kırgız Türklerinin evlenme töreninde 
‘Otko kirüü’ yani ‘ateşe girme’ diye bir merasim vardır. Bu tören, düğün-
den birkaç gün sonra, gelinin akrabalarının evinde yapılırdı. Bundan 
sonra damat, artık gelinin akrabalarına yanaşır ve onlardan kaçmamaya 
başlardı.110 Kırgızlarda ‘kız kuduruu’ denilen başka bir düğün âdetine 
göre de, bir düğünde damat fena ata binerek, iyi ata binmiş olan kızı ko-
valarmış.111 Türkmen düğünlerinde gelin, babasının evinden çıkarılırken 
kız tarafıyla gelin alıcı arasında ‘dalaş’ denilen bir oyun oynanırmış. Bu 
oyunda kız tarafı kızı vermemek için kendi tarafına çekerken, erkek tara-
fı da almak için kendi tarafına çekermiş.112 Tatarlarda ise damadın kızı 
alması, evden çıkarması o derece zor oluşmuş ki, bazen damadın gelece-
ği köprü dahi yıkılır, damat dövülür ve taşlanırmış. Semerkant’ta yaşa-
yan Özbekler, damadı ucuna çivi çakılmış oklavalarla döverlermiş.113 Bü-
tün bunlar çok eski dönemlerde klanlara mensup gençlerin diğer klanla-
ra mensup kızları zorla kaçırmasının hatıralarıdır. Halbuki İbn Fazlan 
içlerinden geçtiği Oğuzların evlenme âdetleriyle ilgili olarak: 

“içlerinden biri diğerinin kızını, kız kardeşini veya velâyeti altında 

bulunan bir kadını şu kadar Harezm kumaşı karşılığında ister. Başlı-
                                                           
104 ‘Onlar birbirlerine kız veriştiler’, D.L.T II, 94. 
105 ‘Dünür, kayın buluştu; kızlarını da birbirlerinden istediler’, D.L.T II, 110. 
106 K.K. Yudahin, a.g.e., c. II, s. 516. 
107 K.K. Yudahin, a.g.e., c. II, s. 515. 
108 K.K. Yudahin, a.g.e., c. I, s. 28. 
109 Abdülkadir İnan, Makaleler, c. I, s. 345. 
110 K.K. Yudahin, a.g.e., c. II, s. 602; Gerçekte Kırgızlarda delikanlılar, nişanlı kızı, nişanlı 
delikanlı sıfatıyla ziyaret edebilir ve onunla geceleyebilirdi. a.g.e., c. II, s. 545. 
111 K.K. Yudahin, a.g.e., c. II, s. 469. 
112 G. Selcan Sağlık, “Türkmen Düğün Geleneği”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, c. 
3, Sayı: 2, s. 77, Haziran 2006. 
113 Çulpan Zaripova Çetin, “Tatar Türklerinin Düğün Geleneği”, Modern Türklük Araştırma-
ları Dergisi, c. 2, Sayı: 3, s. 104, Eylül 2005. 
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ğı veliye verdikten sonra kızı alır, evine götürür. Çok kere başlık de-

ve, hayvan veya başka bir şey olabilir. Velisi ile anlaştığı başlığı öde-

meden hiçbir kimse kadınla evlenemez. Bu meblâğı ödeyince çekin-

meden gelir, kadının bulunduğu eve girer. Babasının, anasının ve kar-

deşlerinin huzurunda onu alıp götürür. Onlar buna mani olmazlar”114 

diyor. 
Daha geç çağlara mahsus olmakla beraber XII. asır müelliflerinden 

Şaraf ez-Zaman el Mervezî’nin dediği gibi; “Türkler pek çok cinslere, kabi-
lelere, oymaklara ayrılan büyük bir millettir. Bir kısmı şehirlerde ve köy-
lerde, bir kısmı bozkırlarda ve çöllerde otururlar.”115 Buna göre, müspet 
haberler ataerkil ailenin en olgun safhasında bulunan hakan ve yabgu-
ların karargahları çevresindeki boylara aittir. Diplomat ve tüccarların zi-
yaretgâhları olan Hakan ve Yabguların karargâhları zamanına göre birer 
kültür merkezi işlevi görmüştür. Buraları sürekli yabancı kültürlerin te-
sirlerine açık bulunmuş, kültürlerin karışma alanı veya bir ‘diffusion’ 
bölgesi olmuştur. Bu çevrede bulunan boylar, asâletli boylar olup, mem-
leketin bel kemiği sayılmıştır ki, bunlarda ‘döl alma’, ‘kadının müşterek 
mülk olması’ ve ‘zinâyı makul bulma’ gibi âdetleri çok eski devirlerde, ta-
rihin karanlık dehlizlerinde bırakmışlardır. Bunlarda ‘Punalua aile’ (pu-
nalua family) denilen evliliğin izlerini görmek mümkün değildir. Fakat, 
ormanlık ve dağlık bölgelerde ilkel yaşama şartlarını henüz değiştireme-
miş bazı oymaklar son zamanlara kadar çok eski geleneklerinin izlerini 
korumuşlardır. Yani büyük devlet kurmuş Türkler ile dağlar ve vadilerin 
içlerinde kalmış, gelişmemiş Türk topluluklarının folkloru arasında bir 
ayırım yapmak gereklidir. Türk toplumunun ve kadınlığının temizlik ve 
iffeti hakkında tarihi kaynakların verdiği haberlerle son yüzyıllarda top-
lanan etnografik malzemeler arasındaki çelişki de ancak bu şekilde izah 
edilebilir. Diğer yandan Türklerin namus ve ahlâk anlayışları hakkındaki 
müspet veya menfi haberler, hakkında haber verilenden ziyade, haber 
verenin nerede durduğu ile ilgili olmalıdır. Folklorda görülen ve yaygın 
olmayan bazı geleneklere bakarak köklü ve büyük bir milletin kültürü 
hakkında neticeler çıkarmak da doğru bir yaklaşım değildir. Sonuçta 
ailenin kurulmasını sağlayan evlenme ve düğün âdetleri kültürün de-
vamlılığını gösteren davranışlardandır. Her toplumun kendine özgü gele-
nek ve görenekleri evlenme ve düğün şekillerine yansımıştır. ‘At, avrat, 
silâh’ gibi kavramlar bu konuda Türk kültürünün boyutunu göstermek-
tedir. 
                                                           
114 İbn Fazlan Seyahatnâmesi, s. 36. 
115 İbn Fazlan Seyahatnâmesi, (ilâve), s. 99. Aynı hususta, Mesudî de ‘Acâ’ib el Dünya’ adlı 
eserinde, ‘Türklere gelince onlar Yafes’in neslinden gelirler ve birçok kollara ayrılırlar. Bir kıs-
mı şehirlerde ve kalelerde, bir kısmı dağlarda ve kırlarda çadırlar içinde otururlar.’ (a.g.e., s. 
64-a’dan naklen Faza’il el Etrak, s. 32, not. 116, (haz. Ramazan Şeşen), Ankara, 1988, aynı 
müellif, aynı kaynaktan Türkler ve Türk Ülkeleri, s. 57) diyor. 
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Çin kaynaklarına göre; M.Ö. III. asırda Hun hükümdarları muayyen 
bir boydan evleniyorlardı. Buna göre aslında Hunlarda karşılıklı dünür 
olmak âdeti caridir. Çünkü, hep bir boydan kız alma âdeti muayyen bir 
boya kız verme, yani karşılıklı kız değiştirme âdetiyle bağlıdır. Hsü-pu ve 
T’ang-hu boyları hakan kızlarının verildikleri boylardır.116 Dışarıdan ev-
lenme gelenekleri gereğince, hakanların kız aldıkları aileler, Hun devleti 
nezdinde üstün bir paye kazanmıştır. Gök Türk yazıtlarına göre, Gök 
Türk hanedanı ile Batı Gök Türkleri yani Türgişler dünür boylarıdır. Ya-
zıtlarda: “Türgiş kağanka kızımım artingü uluğ törün alı birtim. Türgiş ka-
ğan kızın ertingü uluğ törün oğlına birtim... ertingü uluğ törün alı birtim”117 
denir. Buradaki kağan herhalde Su-lu Kağan, oğlu da Bilge Kağan’ın da-
madı T’ou-Ho-sien Ko olmalıdır. Dede Korkut Oğuzlarında Dış Oğuzlar ile 
İç Oğuzlar birbirlerinin dünür boylarıdır. 

Manas Destanı’nda, Manas’ın oğlu Semetey’in nişanlısı Ay Çörök, 
otuz kız ve kırk erkekle güreşip, baş çıkıyor, ağacın altında kurulan bir 
otağda eğlence tertip edip, elbisesini bele kadar açıp118 peri çarpmış gibi 
salınıyor, halkın hepsi dinlenmeye yatınca eğlenceye dalıp, kuğu ‘küçü-
büt’ gibi bağırıyor, ‘küdörö’ gibi titriyordu.119 Buradaki otuz kız birbirle-
riyle, kırk erkek de yine birbirleriyle emsal yani kurdaştır. 

Aşık Paşazâde’nin; ‘Tevârih-i Âl-i Osman’ adlı eserinin yalnızca bir ye-
rinde, XIII. ve XIV. asır Anadolu’sunda büyük ve müstakil teşkilâtlar 
şeklinde mevcudiyetlerinden bahsettiği, Gâzîyan-ı Rum, Abdâlan-ı Rum, 
Ahîyan-ı Rum ve hattâ Bacıyan-ı Rum eski ‘kurdaşlık’ kurumunun teza-
hüründen başka bir şey değildir.120 Bu Bacıyan-ı Rum teşkilâtının basit 
bir feminist kadınlar teşkilâtı olarak değerlendirilmesi mümkün değil-
dir.121 Nitekim Türklerde hatunların maiyetinde, ok atmakta mahir, atlı 
kadın birlikleri bulunabiliyordu.122 Dulkadıroğulları beyliği hizmetinde 
silâhlı 30.000 kadından söz edilir.123 1394-1427 yılları arasında zorunlu 
olarak Türkler ve Moğollar arasında yaşamış olan Avusturyalı gezgin Jo-
hannes Schiltberger komutasında dört bin savaşçı bakire olan savaşçı bir 
Moğol kadından söz ediyor. Bu Tatar kadın ve yanındakiler savaşlara atlı 
olarak katılıyor ve erkekler kadar güzel ok atıyorlardı.124 Hattâ bazı Türk 
                                                           
116 Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, c. II, s. 198. 
117 B.K. K. 9 ve 10. 
118 ‘Kökürögün açınıp-göğüslerini açarak’ 
119 Manas Destanı, s. 325. 
120 Fuat Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, s. 93-94, Ankara, 1984; Sencer Divitçioğlu, 
Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu, s. 44-54, İstanbul, 1996. 
121 Selahattin Döğüş, “Osmanlı Devletinin Kuruluşunda İki Milli Teşekkül: Anadolu Ahileri 
ve Anadolu Bacıları Teşkilatı”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 135, s. 15-23, Mart 
1998; aynı müellif, “Bacıyan-ı Rûm (Anadolu Bacıları Teşkilatı)”, Türk Dünyası Tarih Kültür 
Dergisi, Sayı: 170, s. 37-41, Şubat 2001. 
122 Emel Esin, Türk Kültür Tarihi (İç Asya’daki Erken Safhalar), s. 7, Ankara, 1985. 
123 Refet Yinanç, Dulkadir Beyliği, s. 108, Ankara, 1989; Fuat Köprülü, a.g.e., s. 94. 
124 Johannes Schiltberger, Türkler ve Tatarlar Arasında, (çev. T. Akpınar), s. 97-98, İstanbul, 1995. 
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çevrelerinde, evlenebilmek için, müstakbel gelini, at koşturmakta, ok at-
makta ve güreşte yenmek gerekiyor ve bu kolay sayılmıyordu. Müellifi-
miz Kaşgarlı; “Kız birle küreşme, kısrak birle yarışma”125 diye bir atasözü 
nakleder. Dede Korkut Hikâyeleri’nde, Kam Püre’nün Oğlı Bamsı Beyrek 
Boyı’nda Beyrek ile Banu Çiçek’in nişanlanmaları: 

“Kız aydur: Mere yigit menum atumı kimse kiçdügi yok, ohumı kimse 

yardugı yok, imdi gel senün ile güreş tutalum didi. Haman Beyrek at-

dan indi. Karvaşdılar, iki pehlivan olup bir birine sarmaşdılar. Bey-

rek götürür kızı yire urmak ister, kız götürür Beyregi yire urmak ister. 

Beyrek bunaldı, aydur: Bu kıza basılacak olur isem Kalın Oğuz için-

de başuma kakınç yüzüme tohınç iderler didi. Gayrete geldi, kavradı 

kızun bağdamasın aldı, emçeginden tutdı”126 

şeklinde anlatılır. 
Yusuf Ziya Yörükan’ın verdiği bilgiye göre, eski Türklerde görülen ve 

genç kızların evleneceği erkeğe güreş teklif etmesi şeklinde tezahür eden 
bu olay bugün Anadolu Yörüklerinde ve tahtacılar arasında hâlâ yaşa-
maktadır. Aynı güçte olan iki hayvan arasında gerçekleştirilen güreşlerin 
en şaşırtıcı olanları bir kadın ve bir erkek arasında yapılmaktadır. Bu 
güreşte erkeğin kazanmış sayılabilmesi için kadının memesine dokun-
ması gerekirdi.127 

M.Ö. 38 yılında Çin ordularına karşı Talas Nehri boyunda istikbâl ve 
istiklâl mücadelesi veren Çi-Ci Han’la birlikte şehit olan 1508 kişinin 
arasında herhalde Çi-Ci’nin kurdaşları da bulunuyordu.128 Gök-Türk 
devletinin Çin hakimiyetine girmesini kabul edemeyen Türk İstiklâl Tari-
hinin mümtaz şahsiyeti Prens Kür-Şad, 639 yılında kırk kurdaşıyla Çin 
sarayını işgal etmişti.129 İlteriş Kağan da 680 yılında bağımsızlık hareke-
tine on yedi kurdaşıyla birlikte girişmişti. İl Teriş Kağan’ın bağımsızlık 
hareketine girişmesinden Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında bahsedil-
mektedir:  

“Kangım kağan yiti yigirmi erin taşıkmış. Taşra yorıyur tiyin kü eşi-

dip balıkdakı tagıkmış, tağdakı inmiş, tirilip yitmiş er bolmış. Tengri 

küç birtük üçün kangım kağan süsi böri teg ermiş, yağısı kony teg er-
                                                           
125 “Kızla güreşme, kısrakla yarışma. Kızla güreşme, çünkü kızlar kuvvetli olur, seni alt eder; 
kısrakla yarışma, kısrak attan daha çevik, daha sıçrayışlı olduğundan seni yener” dedikten 
sonra; ‘Bu, hakanlılardan bir kızın, gerdek gecesi Sultan Mes’ud’u ayağıyla dokunarak yıktığı 
için Hakanlıların Sultan Mes’ut hakkında söyledikleri bir sözdür.’ D.L.T I, 474 diye ilâve eder. 
126 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, s. 123. 
127 Yusuf Ziya Yörükan, Anadolu’da Alevîler ve Tahtacılar, s. 298, İstanbul, 2006. 
128 Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, c. II, s. 176; Bahaeddin Ögel, “Cici 
Han”, Millî Kültür Dergisi, c. I, Sayı: 10, s. 25-27, Ekim 1977; Salim Koca, “Türk Tarihinde 
İstiklâl Mücadeleleri Atatürk’te ‘İstiklâl-i Tam’ Fikrinin Tarihî Temelleri”, Millî Kültür Dergisi, 
Sayı: 42, s. 7, Ekim 1983. 
129 İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 109. 
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miş. İlgerü karıgaru sülep tirmiş kubratmış, Kamağı yiti yüz er bol-

mış.”130 

Bu kurdaşlar hareketine esasen Çin’de doğmuş-büyümüş olan Bü-
yük Vezir Tonyukuk da sonradan dahil olmuştu: “Ida taşda kalmışı kub-
ranıp yiti yüz boldı. İki ülügi atlığ erti, bir ülügi yadağ erti. Yiti yüz kişig 
uduzuğma ulugı şad erti. Yağgı tidi. Yağmışı ben ertim.”131 

Kurdaşlık teşkîlâtına mensup olanlar bir içtimada kahramanlık dere-
celerine göre ‘kuram’132 denen sıralarına göre otururlardı. Aynı ‘kuram’da 
oturanlara ‘kurdaş’133 denirdi. Kurdaşların ‘Kuram’ halinde kılıç ve ka-
deh ile and içme merasimlerinin tasvirleri, Orta Asya’daki Türk beyleri-
nin saraylarında dahi resmedilmiştir.134 Kurdaşlar, mensup oldukları 
kurdaşlık teşkilâtının kıyafet sahasındaki bir görünümü olan kemer (kur 
> kurşak > kuşak) takma ve kullanmaya içtimaî ve siyasî mevkii göster-
mesi bakımından büyük önem vermiştir. Türklerde ulu toylarda ve geli-
şigüzel toplantılarda herkesin oturacağı yerin belli olmasına ‘orun’135 de-
nirdi. Dede Korkut Oğuzlarının gazileri de Bayındır Han ile Kazan Han’ın 
ordasında derece ve mertebelerine göre ‘kuram’ otururlardı. Hikâyelerde 
bu kurala uymayan sadece Uşun Koca’nın bahadır, delü, yahşi yiğit Oglı 
Egrek’tir: 

“Bigler bigi olan Kazan divanında buna hiç kapu baca yoğ idi. Bigleri 

basup Kazan öninde oturur idi. Kimseye iltifat eylemez idi. Meğer ha-

num gine bir gün bigleri basup oturıçak, Ters Uzamış dirler idi Oğuz-

da bir yigit var idi, aydur: Mere Uşun Koca oğlı bu oturan bigler her 

biri oturduğu yiri kılıcıy ile etmegiy ile alupdur, mere sen baş mı kes-

dün kan mı tökdün aç mı toyurdun yalınçak mı tonatdun didi.”136 

Kurdaşlar, kabileden birisinin yardıma ihtiyacı olduğunda, sıfatını ve 
künyesini söyledikten sonra “...çal kılıcun yetiştim” diyerek meydana ko-
şuyorlar.137 Aslında kırk yiğit arasında bir hiyerarşi ve rütbe sırası var-
dır. Ziya Gökalp’ın dediğine göre: 
                                                           
130 K.T D. 11-12. B.K D. 10-11. “Babam kağan on yedi erle dışarı çıkmış, Dışarı yürüyor di-
ye ses işitip şehirdeki dağa çıkmış, dağdaki inmiş, toplanıp yetmiş er olmuş. Tanrı kuvvet ver-
diği için babam kağanın askeri kurt gibi imiş, düşmanı koyun gibi imiş. Doğuya, batıya asker 
sevk edip toplamış, yığmış. Hepsi yedi yüz er olmuş.” 
131 T. I. Taş. B. 4-5. “Ormanda taşta kalmış olanı toplanıp yedi yüz oldu. İki kısmı atlı idi, bir 
kısmı yaya idi. Yedi yüz kişiyi sevk eden büyükleri şad idi. Katıl dedi. Katılanı ben idim.” 
132 D.L.T I, 413. 
133 D.L.T II, 218. 
134 Emel Esin, a.g.e., s. 7. 
135 Abdülkadir İnan, Makaleler, c. I, s. 241 vd. 
136 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, 225. 
137 Seyran Gayıbov, “Kitab-ı Dede Korkut’taki ‘Tutsaklık’ Durumu Karşısında Oğuz’un Tu-
tumu”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 1/3, s. 131-152, İlkbahar 2008; Aynı 
makale mükerrer olarak, Turkish Studies, c. 3/2, s. 324-353, İlkbahar 2008. 
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“Bazı Türk kabilelerinde resmî örgütün dışında serbest ve ayrı bir 

serdarlık örgütü vardır. Serdar unvanını, eylemleri ile kazanmış olan 

bu doğal kumandanlar, seçilerek, kendi kendine yetişir ve iş görür-

lerdi. Serdarlardan biri, çadırın önüne bayrak dikince, bunu görenler, 

yeni bir akına çağrıldıklarını anlardı. Akına katılmak isteyenler, ser-

dara başvurarak toplanma vaktini öğrenirlerdi. Toplanma gününde 

birleşilerek nasıl hareket edileceğine karar verilirdi. Yaradılıştan kah-

raman olan serdarlara alp, alpagut ve koca adları verilirdi. Devlet dö-

neminde bunlar orduların çekirdeğini oluşturmuşlardır.”138 

Gök Türk yazıtlarına göre, serbest Kurdaşlık teşkilâtının reisi iken 
‘Baga Tarkan = genç yiğit’ unvanını taşıyan bu reisler, resmî otoriteye ta-
bi olduktan sonra ‘Boyla Tarkan = Boyların yiğidi’ unvanı alıyorlar, hâttâ 
kabiliyetlerine göre Baş-vezirlik vazifesine kadar yükselebiliyorlardı.139 
Türk göçebe devletlerinin kuruluşu hakkında Radloff en iyi şekilde şu 
açıklamayı yapmaktadır: 

“Hür göçebelerde, oymaklara tabî talî teşekküllerin daimî tahavvülü 

halka hayat gücü sağlar. Sürekli çatışmalar, kesintisiz kavgalara 

müncer olur. Bir kabile dağıldığı zaman parçaları, kuvvetlenme yo-

lunda olan başka kabileye katıldıkları için, cemiyet hayatı üzerinde 

kötü tesirleri sezilmez. Bir kabile savaşlar sırasında büyük nüfuz ka-

zanırsa, o kabilenin reisi, mensup olduğu kabilenin yardımı ile bütün 

kavmin başbuğu olur. Çünkü Türklerde, savaşta ve avda üstünlük 

bir ‘kut’ tezahürü sayılıyor, kazananın kut sahibi olduğu; yenilenin 

ve hattâ ölenin ‘kut’ sahibine tabi olduğu kabul ediliyordu. Kut sahi-

binin temel vazifesi aç halkını doyurmak, çıplak halkını da giydir-

mektir. Başbuğ tebaasını ganimetler ve toprak mülkü ile doyurduğu 

nispetle, hüküm sürmede müstakil olur ve idaresi altında birleştirdiği 

devlet de büyüdükçe büyür.”140  
                                                           
138 Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, s. 294. 
139 T.I. Taş Batı 1. satırda; “Bilge Tonyukuk ben özüm” denildikten sonra aynı taş aynı yü-
zün 6-7. satırındaki; “Bilge Tunyukuk Boyla Baga Tarkan birle İl-teriş Kagan boluyın” cümle-
si başka türlü anlaşılmaya müsait değildir. Bu konuda bkz. Saadettin Gömeç, “Boyla ve Ba-
ga Unvanı”, O.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, c. I, Sayı: 
I, 2010. Yenisey yazıtlarından Suci E. 47 olarak tanımlanan yazıtın ikinci satırına göre, 
“Boyla Kutlug Yargan”, takip eden satıra göre Kutlug Baga Tarkan’ın ‘Öge Buyruk’udur. ‘La’ 
Türkçe’de çoğul ekidir. Bkz. Aysu Ata, “Türk Dillerinde ‘La’ Çokluk Eki”, International Jour-
nal of Central Asian Studies, c. 13, s. 89-99, 2009. Buna göre Gök Türklerin büyük vezirinin 
taşıdığı unvanlar sırasıyla; “Tarkan, Baga, Boyla, Tonyukuk, Bilge”dir. Bazı unvanların sade-
ce Gök Türklerde görüldüğüne taaccüp etmemek gerekir. Nihayet ‘Türk’ millî adını da ilk ve 
son kez kendileri kullanmışlardır. Kaşgarlı’nın dediğine göre, bunlardan ‘Tarkan’ unvanı Ar-
guca olup ‘bey’ (D.L.T I, 436) demektir. ‘Baga’ unvanı ise çok daha sonraları ortaya çıkan 
‘cebe’ unvanı olup, ‘silâhşor’ anlamına gelmiştir. B.K.G. 13-14. satırlara göre, Apa Tarkan 
ile Taman Tarkan da önde gelen bürokratlardandır. Tonyukuk hk. bkz. Jaehun Jeong, “Gök-
türk Tarihinde Bilge Tonyukuk Kimdir?”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 134, s. 11-
12, Şubat 1998; Mehmet Ateşoğlu, “Türk Tarihinin Dönüm Noktasında Büyük Bir Kurtarıcı 
Bilge Tonyukuk”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 164, s. 14-19, Ağustos 2000. 
140 L. Rasonyi, Tarihte Türklük, s. 58. 
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Bu bakımdan son Türk Kurtuluş Savaşı’ndan önce işgale uğrayan 
bölgelerdeki gençlerin kendiliğinden harekete geçerek, Kuva-i Milliye ve 
Hareket-i Milliye Teşkilâtları’nı oluşturması çok eski bir yaşıtlar teşkilâtı 
olan ‘kurdaşlık’ kurumunun tezahürü olarak görülebilir. 

Sosyal bir kurum olan ‘sağdıçlık’141 XIX. asrın ilk yarılarından itiba-
ren yerini yalnızca askerî alana mahsus olmak üzere ‘dermek, toplamak’ 
anlamındaki ‘ter’den142 gelen ‘tertiplik’ teşkilâtına bırakmış görünüyor. 
Bu ‘tertip’ sözü, Sultan II. Mahmut zamanında teşkil olunan ‘Asakir-i 
Mansure-i Muhammediyye’de askeri kıt’a yerinde kullanılmıştır. Sonra-
dan yapılan askerî teşkilâtlarda da bu tâbir kullanılmıştır.143 

‘Çapul’ (plaçka) ve ‘çete’ kelimeleri dilimize Bulgarcadan geçen keli-
melerdir.144 Özellikle Batı Anadolu’da görülen Efelik ve Zeybeklik teşki-
lâtları, mahallelerde yaşıt gençler arasında gelişen çeteleşmeler ile Orta-
öğretim ve Yükseköğretim Kurumlarındaki öğrencilerin bir durum karşı-
sında hemen gruplaşıvermelerinin tarihsel sebeplerinin ‘kurdaşlık’ kuru-
muna dayandığı düşünülebilir. Türk dünyasında ve Anadolu’nun her ya-
nında görülen yiğitbaşılık, bekârbaşılık ve sağdıçlık kurumları da kay-
naklarını kurdaşlık kurumundan almıştır. 
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BALKAN YARIMADASI’NDAN ANADOLU’YA 
TÜRK GÖÇLERİNİN 

LALAPAŞA NÜFUSU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE 
DAĞILIŞI* 

Yrd. Doç. Dr. Tunçay ÖZDEMİR** 

Öz 

Anadolu Türklerin ikinci anavatanıdır. 1071-1299 tarihleri arasında 

yaşanan ilk devrede Uluğ Türkistan’dan giderek hızlanan göç dalgaları 

halinde akarak biriken Oğuz Boyları (24 Oğuz boyu) Anadolu’nun Türkler 

için ikinci bir anayurt olmasının temellerini atmışlardır. 

İkinci devre 1299-1699 tarihleri arasında yaşanmıştır. Bu dönemde 

oldukça büyük bir Türk nüfus Adalar Denizi’ndeki adalara ve özellikle 

Balkan yarımadasına iskân edilmiştir. 

1699-1996 yılları arasında yaşanan üçüncü devrede göçlerin geri dö-

nüşü başlamıştır. Anadolu’ya başlayan büyük Türk göçünün temel nede-

ni Rusya’nın Balkan yarımadası üzerinden sıcak denizlere doğru ilerleme 

ya da inme siyaseti gereği Türklere ve Müslümanlara yapılan mezalimler-

dir. 

Bulgar-Bolkar-istan Anadolu’ya göç gönderen Balkan devletleri ara-

sında %40 ile birinci sıradadır. 

Lalapaşa ilçesine göç gönderen ülkeler ve oranları şöyle sıralanmak-

tadır; Bulgaristan (%76.53), Yunanistan-Batı Trakya (%11.73), Eski Yu-

goslavya Cumhuriyetleri (%7.74) ve Romanya (%3.98). 

Anahtar kelimeler: Türk, Rus, Balkan, Göç, Edirne, Lalapaşa. 
                                                           
* Bu yazı Bulgaristan’ın Eski Zağra şehrinde 2007’de düzenlenen IV. Balkan Kongresi’nde 
İngilizce olarak sunulan bildirinin ikmal edilmiş Türkçe şeklidir. 
** Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İktisat ve Giri-
şimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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Abstract 

Distribution and Effects of Turkish Migration From Balkan 

Peninsula to Anatolia on Lalapasa Population 

Anatolia is the second motherland of Turks. In the first period, betwe-

en the years of 1071-1299, Oguz clans settled in. In the second period, 

between the years of 1299-1699, the big Turkish population settled espe-

cially in Balkan Peninsula. In the third period, between the years of 

1699-1996, return migration started. Basic reason for the Turkish migra-

tion is the fact that Russia concentrates its policy to advance towards the 

warm seas on Balkan Peninsula. 

Among the Balkan States sending migration to Anatolia, Bulgaria 

with the rate of 40% is in the first place. 

The rates of those migrated from Bulgaria, Greece-western Thrace, 

Former Yugoslavian republics and Romania to Lalapasa are 76.53%, 

11.73%, 7.74%, 3.98% respectively. 

Key words: Turkey, Russian, Balkans, Edirne, Lalapaşa. 

Türkler yeryüzünde ana hatları ile, batıda Balkanlardan, doğuda Bü-
yük Okyanusa, Kuzey Buz Denizinden güneyde Tibet’e kadar olan saha 
da yaşarlar. Bu oldukça geniş saha dahilinde Türkler iki yerde büyük ve 
yeknesak topluluklar teşkil ederler. Bunlardan biri yeryüzünün tek müs-
takil Türk devleti olan Türkiye, diğeri de batı kısmı Rusların, doğu kısmı 
Çinlilerin idaresinde olan Türkistan’dır.1 

Ancak tarihi gelişim süreci içinde, 20. yüzyılın bitmesine 10 kala 
Rusların önderliğini yaptığı SSCB dağılacak ve Rus idaresi altındaki Tür-
kistan’ın batısından 5 Türk Devleti doğacaktı. Bu Türk Devletleri; Azer-
baycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dır. 1991 
yılında bağımsızlığını ilan eden beş Türk Devletini hemen ve ilk olarak 
tanıyan devlet ise o tarihe kadar yeryüzünün tek müstakil Türk Devleti 
olan Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. 

Yeryüzünde yaşayan Türklerin sayısı 1970 yılında yaklaşık değerlere 
göre 110 milyonu aşmaktadır. Bu değer 2007 itibariyle 250 milyon civa-
rındadır. Bu sayının yaklaşık 75 milyonu Türkiye’de, yaklaşık 50 milyo-
nu Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistan İllerinde (Uygur Türkleri), 
15 milyonu Kazak İllerinde, 22 milyonu Özbek İllerinde, 8 milyonu Ku-
zey Azerbaycan İllerinde, 5 milyonu Kırgız İllerinde, 5 milyonu ise Türk-
men İllerinde yaşar. Buna İran İslam Cumhuriyeti idaresi altındaki Gü-
ney Azerbaycan İllerinde yaşayan yaklaşık 40 milyon Türk nüfus dâhil-
dir. 

Sınırları yukarıda ana hatları ile çizilen sahada Türklerin topluca ya-
şadıkları yerler; Tatar, Başkurt ve Çuvaş Türklerinin bulunduğu İdil-
                                                           
1 Y. Dönmez, Türk Dünyasının Beşeri ve İktisadi Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi Yayınları 
No: 1878, Coğrafya Enstitüsü Yayınları No: 74, İstanbul, 1973. 
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Ural Bölgesi, Doğu Sibirya’da, Kuzey Buz Denizi ve Baykal Gölü arasın-
daki Yakutistan, Altay Dağları ile Baykal Gölü arasındaki sahada Altay, 
Hakas ve Tannu-Tuva bölgeleridir. 

Kesintisiz Türk nüfus sahası olan yerlerin dışında yaşayan Türkler 
ise; Eski Yugoslavya’da, Makedonya-Üsküp-Kosova havalisinde, Roman-
ya’da Dobruca, Köstence ve Basarabya’da, Bulgaristan’da Deliorman, 
Mestanlı-Kızanlık, Filibe, Plevne ve Yama bölgelerinde, Yunanistan’da 
Batı Trakya’da Dedeağaç-Dimetoka-Gümilcene-İskeçe-Kavala-Drama-Se-
rez ve Selanik yörelerinde, Irak’ta Kerkük havalisinde, Suriye’de Azez, 
Münbiç ve Lazkiye yörelerinde ve Kıbrıs’ta yaşarlar. 

Kesintisiz Türk nüfus sahası olan yerlerin dışındaki yerlerin başında 
Balkan yarımadası gelir. Bu yarımada üzerinde bulunan Kuzey Balkan 
ülkeleri Yugoslavya ve Romanya, Güney Balkan ülkeleri ise Bulgaristan 
ve Yunanistan’dır. 

Bu araştırmanın konusunu teşkil eden coğrafya Balkanlar (Rumeli) 
olduğu için yarımada üzerinde bulunan ve yukarıda adı verilen ülkelerde 
yaşayan Türklerin nüfus miktarları hakkında bir hareket ve kanaat nok-
tası hâsıl olması bakımından 1970 yılındaki bu çalışmadan alıntılar yap-
mak doğru olacaktır. 

1. Eski Yugoslavya Türkleri: Massignon’u dayanak gösteren Dön-
mez, Eski Yugoslavya’daki Türklerin 1921 yılındaki sayısını 280.000 ola-
rak verirken, verilen nüfus miktarının asgari değer olduğunu, bunu da 
ilmi ölçüden uzaklaşmamak için yapıldığını bildirmektedir.2 

2. Romanya Türkleri: Resmi Romanya nüfus istatistiklerine göre 
1928’de Romanya’da yaşayan Türklerin sayısı 171.300’dür. Ülküsal, 
1970 yılı için verilen 427.000 kişilik nüfusun içinde Basarabya ve Dob-
ruca’da yaşayan Gökoğuz Türklerinin de bulunduğunu bildirmektedir.3 

3. Bulgaristan Türkleri: Resmi Bulgar nüfus sayımına göre 1934’de 
Bulgaristan’da ana dili Türkçe olanların sayısı 618.268’dir. Tanoğlu’na 
dayandırmaktadır.4 Lorousse’a göre de 1959 yılında Bulgaristan’da yaşa-
yan 7.798.000 kişinin %8,9’u yani 764.000’i Türkçe konuşur.5 G. Grelau 
ise Bulgaristan’da yaşayan Türklerin tahmini sayısının 1 milyon olduğu-
nu kaydetmektedir.6 Bu hususlardan anlaşılacağı üzere 1970 yılı için ve-
rilen 812.000 rakamı Bulgaristan’da yaşayan Türklerin asgari sayısıdır.7 
                                                           
2 Y. Dönmez, a.g.e., s. 12, 1973. 
3 M. Ülküsal, Dobruca ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay.: 226, Seri: III, 
Sayı: 7, s. 181, Ankara, 1966. 
4 A. Tanoğlu, “Bulgaristan Türklerinin Son Göç Hareketi (1950-1951)”, İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt: 14, s. 6, İstanbul, 1954. 
5 Larousse Encyclopaedia of Geography, s. 441, London, 1961. 
6 G. Greleu, Chronique Geographique, Annales de Geographie November December, s. 755, 
Paris, 1968. 
7 Y. Dönmez, a.g.e., s. 13, 1973. 
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4. Yunanistan’daki Türkler: The Statesman’s Year Book, 1951 yılın-
da Batı Trakya’da yaşayan Türklerin sayısını 98.839 olarak vermektedir. 
1965 yılı için verilen 127.000 rakamı içinde o tarihlerde Rodos’ta yaşa-
yan 2.200 civarındaki Türk de dâhildir. 

Türkiye nüfus coğrafyası ve göçler açısından hayli ilginç özelliklere 
sahne olmuş bir ülkedir. Bu bakımdan Anadolu’daki nüfus ve göç hare-
ketlerine çalışmanın amacına da uygun olarak tarihsel gelişim içinde göz 
atmakta fayda vardır. 

Türkiye, çevresinden nüfus toplaması ve çevresine nüfus yayması ba-
kımından üç önemli dönem geçirmiştir. 

Tablo I: Anadolu Türk Tarihinin Göç Devreleri 

1071-1299 1. Devre Göç Alma 
1299-1699 2. Devre Göç Verme 
1699-1923 3. Devre  Göç Alma 

Büyük Selçuklu Türk Devleti Sultanı Alparslan ile Bizans İmparatoru Ro-
men Diyojen kuvvetleri arasında 26 Ağustos 1071 tarihinde Doğu Anadolu’daki 
Malazgirt ovasında yapılan savaş, dini, milli, siyasi ve askeri sonuçları bakımın-
dan çok önemli bir ilk zafer olup, Türklere Anadolu kapılarını açmıştır. 

1071 Malazgirt Zaferi’nden 1299’da Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna 
kadar geçen 288 yıllık birinci devrede Orta Asya’dan giderek hızlanan 
göç dalgaları halinde akarak biriken Oğuz Boyları (24 Oğuz boyu) Anado-
lu’nun Türkler için ikinci bir anayurt olmasının temellerini atmışlardır. 

Söz konusu göçlerin 12. yüzyılda Anadolu’daki Türk nüfusunun 1 
milyonu aşmasına8 ve 14. yüzyıla gelindiğinde ise (1332) Anadolu’nun 
toplam nüfusunun 5 milyon civarında bir nüfusa ulaşmasına neden ol-
duğu görülür.9 

Merkezde yani Anadolu’da biriken bu Türk nüfus 1299-1699 arasında-
ki 400 yıllık ikinci devrede merkezden çevreye yönelerek komşu topraklar 
üzerinde Osmanlı-Türk akınları biçiminde yoğunlaştı. Böylece bir yandan 
Türk Müslüman toplumların Osmanlı bayrağı altında toplanmasını sağlar-
ken; bir yandan da fethedilen ancak nüfusu Türk olmayan Adalar Denizi 
adaları ve başta Balkanlar (Rumeli) ve Batı Trakya olmak üzere Avrupa top-
raklarına da Türk ve Müslüman nüfusun yerleşmesine neden olmuştur. 

Üçüncü devre önemlidir, çünkü bu devrede; 1699 Karlofça antlaşma-
sından beri imparatorluğun giderek zayıflaması ve gerileme devrine gir-
mesi ve eski gücünü ve ihtişamını kaybetmesi nedeniyle 1768 Osmanlı-
Rus harbinden sonra başlayan ve sonrasında giderek artan bir biçimde 
dışarıdan Türkiye’ye Türk ve Müslüman nüfus yönelerek göçler halinde 
gelmeye başlamıştır. 
                                                           
8 M.H. Yınanç, Türkiye Tarihi (Selçuklular Devri), İstanbul, 1944. 
9 Y. Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, Cilt: 2, Ötüken Yayınevi, İstanbul, 1977. 
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Göçlerde Rus İşgal ve İstilalarının Etkisi 

Osmanlı İmparatorluğu’nun giderek çökmesine karşılık, Balkanlarda 
Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan gibi yeni devletlerin haritada belir-
mesi, amacı bu yurtlardaki Türklüğü haritadan silmek olan kuzey kom-
şumuz Rusya’nın da kuzey Karadeniz kıyılarına ulaşması bu bölgelerde-
ki Türk-Müslüman nüfusun huzurunu kaçırmış ve yurtlarından kopan 
Türk dalgaları kurtuluşu, anavatanlarının çekirdeğine göçmekte bul-
muşlardır.10 

Balkanların Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altına alınması ile ay-
nı bölgelerin Rus işgal ve istilasına uğraması arasındaki en önemli fark 
vardır. Fark; sömürüye dayalı bir düzenin kurulmamış olması ve Os-
manlı-Türk medeniyetinin egemenliği altına aldığı her yere, başta can ve 
mal güvenliği olmak üzere gelenek ve göreneklerde, din ve inançlarda 
serbestlik güvencesi gibi günümüzde dahi dünyanın birçok ülke ve böl-
gesinde bulunmayan uygulamaları derhal tesis etmesi ve bunu yüzyıllar-
ca korumasıdır. 

Bu ve bunun gibi yüksek medeniyet yansıması olan uygulama ve yak-
laşımlar nedeniyle Osmanlı egemenliğine geçen bu topraklardaki yerli nü-
fus yurtlarını terk ederek başka yerlere göçmeye yeltenmemişlerdir bile. 

Buna karşılık yaşanan Rus işgal ve istilalarında öncelikle tüm bu gü-
vencelerin ortadan hemen kaldırılarak derhal Ruslaştırma siyasetine ge-
çilmesi ile Türklerin kılıçtan geçirilerek mallarının yağmalanması ve hat-
ta han, hamam, medrese, camii, çeşme, köprü gibi kültür eserlerinin bi-
le düzenli bir şekilde tahrip edilmesi özellikle Anadolu’ya cereyan eden 
Türk göçlerinin asıl nedenidir. 

Rus istila ve işgallerinin yol açtığı ilk Türk göçleri, 1768 Osmanlı-Rus 
Savaşı ve bu ülke ile imzalanan Küçük Kaynarca (Tuna kıyısındaki Türk 
yurdu Silistre’nin güney doğusunda şimdi Romanya’ya ait bir köy) ant-
laşması (1774) arasındaki dönemde başlar. Bu dönemde Balkanlarda 
Rus uydusu krallıklar kurmak gibi Türk düşmanı bir politika izlenmesi 
ve sınırlarımızı geçen Rus askerlerinin halkı kılıçtan geçirmesi savaşa 
neden oldu. 

Küçük Kaynarca barışından sonraki Osmanlı-Rus savaşları devamlı 
olarak Türkiye’nin aleyhine, Rusya başta olmak üzere Balkan toplumla-
rının lehine sonuçlandığından Anadolu’ya olan Türk göçleri buna bağlı 
biçimde aynı zaman içinde gelişerek devam etmiştir. Nitekim bunlardan 
1787-1797 Osmanlı-Rus (Avusturya) Savaşları, 1828-1829 Osmanlı-Rus 
Savaşı, 1853-1856 Kırım Savaşı, 1877-1878 (93 Harbi) Osmanlı-Rus Sa-
vaşı, 1911-1912 Balkan ve 1914-1916 Birinci Cihan Harplerinin önemli 
etkileri görülmüştür. 
                                                           
10 B. Şimşir, “Bulgaristan Türkleri”, Türk Dünyasının El Kitabı, Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü Yayınları, No: 45, Seri: 1, s. 1070-1071, Ankara, 1976. 
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1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında Rus kuvvetleri batıda Eflak (bu-
günkü Romanya’nın bölgeleri) ve Boğdan’ı (bugünkü Moldova) işgal et-
tikten sonra ilk kez Tuna boylarına inerek bugün Bulgaristan sınırları 
içinde bulunan Silistre, Şumnu, Varna gibi Türk kalelerinde büyük ka-
yıplar vermelerine rağmen, daha büyük ordularla yeniden saldırılara ge-
çerek Edirne’ye kadar inmişlerdir. 

Daha sonraki 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) ve bu savaşı 
bitiren 3 Mart 1878 Ayastafanos (Yeşilköy-İstanbul) antlaşması, Balkan-
larda Sırbistan ve Romanya gibi tam veya yarı bağımsız devletlerin doğ-
masını sağladı. 

93 harbinden sonra da Rusya ve Balkanlardan Anadolu’ya yönelik 
göç dalgaları aralıklarla devam etmiştir. Kesin sayısal veriler mevcut ol-
mamasına rağmen, 1878’den sonra araya 1914-1918 Birinci Cihan Har-
bi, daha önce, 1912-1913 Balkan Savaşı gibi olayların girmesi nedeniyle 
Kafkasya ve Balkanlardan gelen Türk göçmenlerinin sayısının 1.052.900 
olduğu sanılıyor.11 

Yurtlarından koparak Anadolu’ya gelen göç dalgaları; Anadolu (başta 
Amasya, Tokat, Sivas, Konya, Adana, Aydın, Bursa, Adapazarı, İzmit’e 
olmak üzere 600.000 kişi), Trakya (300.000 kişi) ve Halep, Şam ve Am-
man gibi Arap ülkelerine yerleştirilmiştir.12 

Eski Yugoslavya 

Bir yandan Fransız İhtilalinin Balkan toplumları arasında uyandırdığı 
milliyetçilik akımları (1789-1804) öte yandan Balkanlarda kendisine 
bağlı uydu devletler oluşturup Osmanlı Devleti’ni çökertmeyi hedefleyen 
Rusya’nın el altından tezgâhladığı kışkırtmalar isyanlara ve isyanlarda 
bağımsız devletlerin doğmasına neden olmuştur. 

Bu devletlerden biri de I. Cihan Harbi (1914-1918) sonunda parçala-
nan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun toprakları üzerinde oluş-
turulan Eski Yugoslavya’dır. Eski Yugoslavya; Sırbistan, Bosna-Hersek, 
Slovenya, Hırvatistan, Karadağ ve Makedonya federe cumhuriyetlerinden 
meydana gelmişti. Bu federe cumhuriyetlerden Sırbistan ve Karadağ böl-
geleri daha önce 1878 Berlin barışı ile tam bağımsız devlet statüsü ka-
zanmıştı. 

14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı-Türk yönetiminde kalan bu 
ülke topraklarında eskiden beri büyük Türk nüfusu yaşamaktaydı. Ana-
yurda sürekli göç vermesine rağmen Türk nüfusun toplam sayısının 
1905’de 1,5 milyon, 1912’de 600 bin ve 1970’de de 298 bin olduğu tah-
min edilmektedir.13 
                                                           
11 B. Şimşir, a.g.e., s. 426, 1976. 
12 A.C. Eren, Türkiye’de Göç ve Göçmen Meseleleri, Nurgök Matbaası, İstanbul, 1966. 
13 Y. Dönmez, a.g.e., s. 46, 1973. 
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Eski Yugoslavya’dan Türk göçlerinin ilki 1804 yılındaki Sırp isyanı ile 
başlar. Bu nedenle eski Yugoslavya topraklarından gerek Bender, Akkir-
man, Kilya ve İsmail gibi Türk kalelerinden ve gerekse Eflak, Boğdan ve 
Dobruca bölgelerinden 200.000 kadar Türk nüfusu daha güneydeki böl-
gelere göçmüştür. Bu nüfusun tümü Anadolu’ya gelmemiş, önemli bir 
kısmı Makedonya bölgesine (özellikle Kosova) çevresine yerleşmişlerdir.14 

Sırbistan ve Karadağ ile Bosna ve Hersek’ten Anadolu’ya yönelen ilk bü-
yük göç dalgası da 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı ile ilgilidir. Aynı dönem-
de Romanya’ya da bağımsızlık verildiğinden, Romanya göçmenleri ile birlik-
te yaklaşık 125.000’i bulan bu göç dalgası Halep (50.000), Şam (25.000), 
Konya (10.000), Kastamonu (10.000), Sivas (5.000), Ankara (5.000), Amas-
ya (4.500) ve Kıbrıs (10.000) gibi illere iskân edildikleri saptanmıştır.15 

Eski Yugoslavya’dan Anadolu’ya göçün bilinen yaygın nedenleri ara-
sında iktisadi ve sosyal uygulamalar olarak özetlenebilecek (mülkiyet ku-
rumunun tahrip edilmesi, toprakların karşılıksız olarak alınması, çok 
odalı konutları olan ailelerin bitişik odalarına yabancı ailelerin yerleşti-
rilmesi suretiyle Slavlaştırma siyasetinin (bütün Slavları bir bayrak ya 
da yönetim altında toplama çabaları, geleneksel Türk kıyafetlerine mü-
dahale, Türk kızlarının Slavlarla, Slav kızlarının da Türk erkeklerle ev-
lenmesi zorunluluğu vb. gibi) baskılar getirilerek Türk aile kurumu ve 
mefhumu tahrip edilmiştir.16 

Bu iktisadi, sosyal ve siyasi uygulamalar sonucu 1940 yılına kadar 
eski Yugoslavya’dan Anadolu’ya Türk nüfusu dalgalar halinde gelmiştir. 
Bu sayı 1940’da 250 bin civarındayken, 1952-1958 yılları arasında 
120.182’yi ve 1959-1976 yılları arasında da 62.253 kişiyi bulmuştur.17 
1878-1976 dönemindeki 96 yıllık zaman zarfında, Eski Yugoslavya’dan 
ülkemize gelen Türk göçmen sayısı toplam olarak 557.435’i bulmuştur.18 

Tablo II: Eski Yugoslavya’dan (Kosova-Priştina Prizren-Mitrovica-Senice-
Saraybosna-Mostar-Travnik-Bihaç) Türkiye’ye Göçler 

Dönemler Gelen Göçmen Sayısı 
1877-1878 125.000* 
1878-1940 250.000 
1952-1958 120.182 
1959-1976 62.253 
Toplam 557.435 

                                                           
14 H. Doğanay, “Dıştan Anadolu’ya Göçün Nüfus Artışı Üzerindeki Etkilerine Genel Bakış 
(1783-1976)”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Sayı: 12, Fasikül 
2’den Ayrı Basım, Sevinç Matbaası, s. 360, Ankara, 1980. 
15 A.C. Eren, a.g.e., s. 60-68, 1966. 
16 S. Zaim, “Son Yugoslav Muhaceretleri Hakkında Rapor”, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fa-
kültesi Mecmuası, Cilt: 19, No: 1-4, İstanbul, 1957-1958. 
17 Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 1960-1977. 
18 H. Doğanay, a.g.e., s. 362, Tablo 3, 1980. 
* Bu sayıya Romanya göçmenleri dâhildir. 
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Bulgaristan 

Esasında Türk asıllı bir millet olan Bulgarlar (Bolkarlar), 9. yüzyılda 
Ortodoks mezhebi ile Slav dil ve kültürünü benimseyerek Türk kültürü 
ile bağlarını giderek koparmışlardır. 

Yıldırım Beyazıt (1389-1402) zamanında, Niğbolu Zaferi (1396) ile Os-
manlı-Türk hâkimiyetine giren Bulgaristan 1878 Berlin Barışı ile (Rus-
ya’nın desteği ile) muhtar bir devlet oluncaya kadar, 482 yıl Türk ege-
menliğinde kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin nüfus ve iskân siyasetine göre 
bu ülkeye Anadolu’nun çeşitli illerinden ve özellikle Konya-Karaman** ci-
varındaki Türk boylarından büyük nüfus yerleştirilmiştir. Öyle ki; 1970’-
lere gelindiğinde bile 850.000 dolayında Türk nüfus yaşamakta olan 
Bulgaristan’daki Türk ve Müslüman nüfus toplamı; 1887’de 1.279.546 
(603.331 Türk), 1900 yıllarında 1.182.956 (539.656 Türk) ve 1943 yılla-
rında da 1.439.566 (480.000 Türk) kadardı.19 

Diğer Balkan Devletleri ile birlikte, Osmanlı Devletine karşı Balkan 
savaşına (1912-1913) giren Bulgaristan, savaş sonunda Selanik doğu-
sundan Meriç nehri kıyısına kadar bütün Batı Trakya topraklarına sahip 
olmuşsa da, 5-6 yıl sonra Almanya ile beraber girdiği I. Cihan Harbini 
kaybedince Batı Trakya topraklarını Yunanistan’a, Makedonya toprakla-
rının çoğunu da eski Yugoslavya’ya ve Yunanistan’a bırakmıştır. Fakat 
bundan hemen önce 31 Ağustos 1913’te Gümülcine’de kurulan Batı 
Trakya Türk Devleti’nden söz edilmelidir. Bulgaristan ve Yunanistan’ın 
hemen tanıdığı ve o sıralarda Batı Trakya üzerinde herhangi bir hak id-
diası olmayan ve bu devlete sıcak bakan Yunanistan kendi iradesiyle De-
deağaç’a kadar teslim etmişti. Fakat İstanbul’daki siyasi çekişmeler ve 
siyasi irade zafiyeti çok pahalıya mal olmuştur. 

1912-1913 Balkan Savaşı nedeniyle 118.350, 1914-1918 I. Cihan 
Harbi sonunda Batı Trakya’nın Bulgaristan’dan alınıp Yunanistan’a ve-
rilmesi nedeniyle 105.507, II. Cihan Harbi (1939-1945) öncesinde veya 
1935-1940 yıllarında 95.494 Türk nüfus Anadolu’ya göçmüştür.20 

Bulgaristan’dan 1950-1954 yılları arasında da 250.000’e yaklaşan 
Türk nüfus göç etmiştir.21 1946 yılında komünist rejime geçen Bulgaris-
tan’da tarım toprakları devletleştirildiği için, bu uygulamadan en fazla 
Türk çiftçi aileler zarar görmüşlerdir. 1955-1976 yılları arasında Türki-
ye’ye gelen göç miktarı ise 43.445’tir. 

Bulgaristan’dan son göç hareketi 1989 yılında Türk ve Müslüman 
Bulgar vatandaşlarının, Bulgar hükümeti tarafından Türkiye’ye göçe zor-
                                                           
** Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ailesi de Karaman 
merkez İbradı köyü kütüğüne kayıtlıdır. Prof. Dr. İ.Hulusi Güngör: Karaman Araş. Der. Bşk. 
19 B. Şimşir, a.g.e., s. 362, 1976. 
20 H. Doğanay, a.g.e., s. 363, 1980. 
21 A. Tanoğlu, The Recent Emigaration of Bulgarian Turks Review, İstanbul Üniversitesi Coğ-
rafya Enstitüsü, International Edition, Number: 2, İstanbul, 1955. 
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lanmaları ile başlatılmıştır. Göçmenler kitleler halinde trenlerle Türk sı-
nırına bırakılmışlardır. 

Böylece Türkiye bir anda, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da gö-
rülen en yoğun ve devlet eliyle yürütülen zorunlu bir göç akımını üç ay-
lık bir süre içinde kabul ve halletmek gibi çok zor bir durumda kalmıştır. 
Bu göç akımı sonucunda 64.295 aileye mensup 226.863 kişi serbest 
göçmen olarak Türkiye’ye gelmiştir. 

Bu tarihten itibaren 1995 yılına kadar da aralıklı olarak gelen serbest 
göçmenlerin sayısı 27.224 ailede 73.957 kişiye ulaşmıştır. Bu durumda 
son göç dalgasıyla Bulgaristan’dan Anadolu’ya toplam aile sayısı olarak 
91.519, toplam nüfus olarak 300.820 Türk nüfus göçmüştür.22 

Yukarıda sözü edilen verilerden çıkan sonuç şudur ki: 1875-1995 yıl-
ları arasındaki yaklaşık 120 sene içinde Bulgaristan’dan göçe zorlanan 
Türk nüfus sayısı 1.800.000’dir. 

Romanya 

Fatih Sultan Mehmet devrinde (1451-1481) Eflak (1462) ve Yıldırım 
Beyazıt (1481-1512) devrinde (1484) Osmanlı-Türk hâkimiyetine geçen 
Romanya toprakları, 1878 Berlin Barış Antlaşmasına kadar 400 yıldan 
fazla bir süre, Osmanlı ülkesi olarak kalmıştır. 

Diğer Balkan ülkelerinden olduğu gibi Romanya’dan da Türkiye’ye 
göç hareketleri 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra başlamıştır. 
Özellikle Dobruca bölgesinde yaşamakta olan Türk nüfus göçleri kesinti-
lerle devam etmiştir. 

Cumhuriyet döneminde Romanya’dan Türkiye’ye göçen Türk nüfus 
sayısı 121.518 kadar olup bunun 113.720’si 1923-1938 yılları arasında, 
7.601’i 1939-1960 yılları arasında23 ve 167’si de 1961-1976 yılları ara-
sında göçmüşlerdir.24 

Buna göre 1976 yılına kadar Romanya Türklerinden yurdunu terk 
ederek anayurda gelmek zorunda kalan Türk nüfus sayısı 221.500’den 
fazladır. 

Dönemler Gelen Göçmen Sayısı 
1877-1878 650.000 
1912-1913 118.350 
1914-1919 105.507 
1878-1919 872.857 
1923-1933 105.507 
1935-1940 95.494 
1941-1949 65.437 
1950-1954 250.000 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Balkan Türkleri (BAL-GÖÇ), Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu, Bursa, 2007. 
23 C. Geray, Türkiye’den ve Türkiye’ye Göç ve Göçmenlerin İskanı, Ankara Üniversitesi, Siya-
sal Bilgiler Fakültesi, Maliye Enstitüsü Yay., Ankara, 1960. 
24 Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 1960-1977. 
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1955-1976 43.445 
1923-1976 559.883 
1989-1995 300.820 

Toplam 1.800.000  

Dönemler Gelen Göçmen 
Sayısı 

1877-1878 100.000 
1923-1938 113.720 
1939-1960 7.631 
1961-1976 167.000 

Toplam 121.518  
Tablo III: Bulgaristan’dan (Harmanlı- 
Hasköy-Rodop-Vardar-Mestanlı-Kırcaali-
Hacıköy-Filibe-Pazarcık-Yanbolu-İslimyeli-
Kızanlık-Yenizağra-Tırnova-Burgaz-Aydos-
Varna-Şumnu-Eskicuma-Razgrad-Silistre-
Rusçuk-Plevne-Niğbolu-Köstendil-Vidin) 
Türkiye’ye göçler 

 
Tablo IV: Romanya’dan  
(Dobruca-Köstence-Babadağ-
Boğazköy-Tulça-Mankalya) Türkiye’ye 
göçler 

Yunanistan 

Yunanistan’da 400 yıldan fazla Osmanlı-Türk egemenliğinde kalan 
bir ülkedir. 1830 Edirne antlaşmasıyla bağımsızlığını kazanmıştır. 

Bu tarihte Mora yarımadası, Orta Yunanistan ve İklat adalarından 
ibaret olan Yunanistan sadece 64.000 km2 kadardı. Balkan Savaşı son-
rasında Girit Adası, Epir bölgesinin çoğunu, Selanik, Kavala ve Halkidik-
ya Yarımadasını topraklarını 120.000 km2.ye çıkardı. 

I. Dünya Savaşı’ndan da kazançlı çıkan ve her fırsatı kendi yara-
rına değerlendirmesini bilen Yunanistan bu defa Bulgaristan’dan 
Güney Makedonya ve Batı Trakya’yı ele geçirerek sınırlarını Meriç 
nehrine kadar genişletmiş ve I. Dünya Savaşı yıllarında da Rodos ve 
Oniki Ada’yı topraklarına katarak yüzölçümünü 132.000 km2’ye çı-
karmıştır. 

Böylece, oldu-bittileri çok iyi değerlendiren Yunanistan, Balkan ve I. 
Dünya Savaşı bitiminde topraklarını %206,25 oranında genişletmeyi ba-
şarmış ve bu yayılışı az bularak 1919-1922 yılları arasında Anadolu’nun 
batı yarısını da işgale kalkışmıştır. 

Değişik dönemlerde Yunanistan’dan Anadolu’ya sürekli göçler olması-
na rağmen, bu ülkedeki Türk nüfus sayısı 1920’lerde 129.120 olup, 
1970’de bu miktarın 127.000 kadar olduğu tahmin edilmektedir. 

Yunanistan’dan Anadolu’ya göçen Türk nüfusun asıl büyük kısmı, 
Lozan Barışı (1923) sonrasına rastlar. Bu barışın şartlarına göre Batı 
Trakya Türkleri (180.000 kadar) ve İstanbul Rumları mübadelenin dışın-
da tutulmuştur. 

Fakat çoğunluğu Makedonya bölgesinden olmak üzere 400.000 Türk 
Anadolu’ya ve Batı Anadolu’dan da 150.000 Rum Yunanistan’a gönderil-
miştir.25 

Böylece 1923-1976 yılları arasındaki 53 yıllık süre içinde, Yunanis-
tan’dan Türkiye’ye göçen Türk nüfus sayısı da 425.000’e yaklaşmıştır. 
                                                           
25 G. Kazgan, “Milli Türk Devletinin Kuruluşu ve Göçler”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakül-
tesi Mecmuası, Cilt: 30, No: 1-4, İstanbul, 1970-1971. 
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Tablo V: Yunanistan’dan (Dedeağaç-Dimetoka-Gümilcine-İskeçe-
Kavala-Drama-Serez-Selanik-Yanya) Türkiye’ye Göçler 

Dönemler Gelen Göçmen Sayısı 
1923-1933 400.000 
1934-1960 23.788 
1961-1976 835.000 

Toplam 424.623 

Buraya kadar Kuzey ve Güney Balkan ülkelerinden Türkiye’ye olan 
göçlere, bu göçlerin tarihi, beşeri, sosyal, iktisadi, siyasi ve askeri neden 
ve sonuçları üzerinde durulmuştur. 

Durumun bir özeti yapılacak olursa; 1878-1996 yılları arasında Tür-
kiye’ye göçtüğü bilinen 3.364.060 göçmen nüfusun 1.752.072 kadarı 
(yaklaşık %50’si) 1923-1996 yılları arasında gelmiştir. 

Anadolu’ya Cumhuriyet döneminde de göç vermeye devam eden Bal-
kan ülkeleri arasında Bulgaristan yaklaşık %40’lık bir oranla birinci sı-
radadır. Yunanistan ise yaklaşık %30’luk bir oranla ikinci sırada yer tu-
tar. Çünkü 1923-1996 yılları arasında Türkiye’ye gelen 1.752.072 göç-
menin 860.703’ü Bulgaristan, 424.623’ü Yunanistan, 302.101’i Roman-
ya ve 43.129’u da diğer ülkelerden gelmiştir. 

Tablo VI: Cumhuriyet Döneminde Türkiye’ye Göçlerin Dönemler 
Toplamı ve Ülkelere Göre Durumu 

Dönemler 1923-1933 1934-1960 1961-1996 
Bulgaristan %40 105.507 411.010 344.186 
Yunanistan %30 400.000 23.788 835 
Eski Yugoslavya 78.926 160.922 62.253 
Romanya 33.873 87.476 167 

Amerikalı yazar Justin Mc Carthy, son iki yüzyıldır Balkanlardan 
Türkiye’ye yönelik göçlerle ve sonuçlarıyla ilgili olarak şu değerlendirme-
yi yapmaktadır: 

“Balkanlardaki Müslümanların çoğu gitmiştir. Ya ölmüşler ya da göç 

etmek zorunda bırakılmışlardır. Kalanlar Yunanistan’da, Bulgaris-

tan’da, Yugoslavya’da adacık durumundaki yerleşim bölgelerinde 

yaşamaktadırlar. Ayaklanmalar, savaşlar sırasında imparatorluğun 

çeşitli bölgelerinde çoğu Türk olan milyonlarca Müslüman ölmüş; mil-

yonlarcası da Türkiye’ye sığınmıştır. 1821 ile 1922 yılları arasında 

Müslümanların yaklaşık 5.5 milyonu kimi savaşlarda açlıktan ve 

hastalıktan canını yitirerek ölmüş, 5 milyondan fazlası ise ülkelerin-

den sürülüp atılmıştır. Balkanlarda olsun diğer bölgelerde olsun, ku-

rulan her yeni devlet, ayrılıp gitmiş, göç etmiş bulunan sakinlerinin 

çilesi üzerine kurulmuştur.” 
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Amerikalı tarihçi Justin Mc Carthy’ye göre yaşanan katliam ve tehcir 
sonucu göç edenlerin sayısı 1 milyon 253 bindir. Yüz binler kurtuluşu, 
geleceği Anadolu’da aramak zorunda kalmıştır. Göçler Cumhuriyet döne-
minde de sürer. Fakat bu sefer daha insancıl olarak ikili anlaşmalarla 
bir kurala bağlanarak 1927 yılına gelindiğinde, 11 milyona ulaşan Tür-
kiye Cumhuriyeti nüfusunun, 7 milyonunun göç sonucunda Anadolu’ya 
geldiği saptanmıştır. 

Balkan Göçlerinin Lalapaşa Nüfusuna Etkileri ve Dağılışı 

Bu amaçla başta Lalapaşa ilçe merkezindeki 1 lise ve 2 ilköğretim 
okulunda okuyan 519 öğrenci vasıtasıyla aynı sayıdaki hane halkına 
ulaşılmıştır. Ortalama hane halkı büyüklüğü 4 olan Lalapaşa ilçesi için 
bu değer yaklaşık olarak 1038 kişi anlamına gelir. Lalapaşa merkezinde 
bulunan Atatürk ve Cumhuriyet İlköğretim Okulları merkezden 167 öğ-
renci (167 hane) alırken ilçenin doğusundan (Sarıdanışment 33 hane), 
güneyinden (Sinanköy 40 hane, Ortakçı 29 hane, Kavaklı 12 hane, Taşlı-
müsellim 28 hane ve çimento fabrikasından 11 hane), batısından (Tuğla-
lık 6 hane Çatma 10 hane, Donbay 10 hane, Yünlüce 8 hane, Çömlek-
köy 4 hane, Çömlekakpınar 30 hane ve kuzeyinden Hanlıyenice 18 hane, 
Büyük Öğünlü 33 hane) olmak üzere 13 köyün eğitim merkezidir. 13 
köyden toplam olarak 262 haneye ulaşılmıştır. 262 hane yaklaşık 1048 
kişi demektir. Bu sayıya Lalapaşa merkezdeki lise ve iki ilköğretim okulu 
vasıtasıyla ulaşılan 1038 kişiyi de eklersek bu kesimde toplam 2086 ki-
şiye ulaşılmıştır. 

İlçenin kuzey doğusundaki Hacıdanişment İlköğretim Okulu da doğu-
sundaki üç köyden öğrenci alır. Bunlar; Vaysal (76 hane), Ömeroba (34 
hane), Süleymandanışment (44 hane). Merkez de ise 42 öğrencisi vardır. 
Hacıdanişment İlköğretim Okulu’ndaki öğrenciler vasıtasıyla toplam ola-
rak 196 haneye ulaşılmıştır. Bu da yaklaşık olarak 800 kişi anlamı taşır. 
İlçenin batısındaki eğitim merkezi Demirköy ise doğu ve kuzey doğusun-
daki Kalkansöğüt (19 hane) Hacılar (7 hane), Küçük Öğünlü (39 hane), 
Çallıdere (7 hane), Doğanköy (15 hane), batı ve kuzey batısındaki sınır 
köyü Hamzabeyli (22 hane), Uzunbayır (7 hane), Hüseyin Pınar (2 hane) 
ve Çatma (10 hane) gibi köylerden toplam 128 öğrenci alır. Bu da yakla-
şık olarak 512 aile anlamı taşır. Böylece Lalapaşa merkezdeki bir lise ve 
iki ilköğretim okulu ile doğudaki Hacıdanişment ve batıdaki Demirköy eği-
tim merkezleri vasıtasıyla yaklaşık 850 hanede 3400 kişiye ulaşılmıştır. 

Araştırma sonuçları Lalapaşa’nın doğu ve kuzeyinde yer alan köyler-
den başlayarak değerlendirilecektir. İlçenin en kuzeydoğu ucundaki Kal-
kansöğüt Köyü 20 hanelik küçük bir köy olup yarısı yerli yarısı Balkan 
göçleriyle teşekkül etmiş bir yerleşmedir. Yerlilere halk arasındaki kulla-
nılan sıfat ‘gacal’dır. Yine halk arasındaki tanımıyla göçmenler ise ‘dağlı’ 
sıfatıyla anılırlar. 
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Kalkansöğüt’te 14 hane yerli, 8 hane Balkan göçmeni vardır. Balkan 
göçmenlerinin %50’si 1922 yılında Kosova’dan diğer yarısı ise 1923 yılın-
da Yanbolu’dan geldiklerini bildirmişlerdir. 

Vaysal Köyü yaklaşık 70-80 haneli bir Pomak köyüdür.26 Vaysal’da 
Batı Trakya-Selanik göçmenleri (1938) 10 hane ile ilk sıradadır. İkinci sı-
rada 5 hane ile Kırcaali’den gelenler (1930) bulunmaktadır. Üsküp’ten 
gelenler (1915-1918) 3 hane, Pazarcık (1936), Tımova (1877), Kızanlık 
(1877) ve İslimye (1877) 2’şer hane, Harmanlı (1936) ve Dobruca (1938) 
dan gelenler 1’er hanedir. 

İlçenin en doğusundaki yer alan yerli köy Ömeroba vaktiyle Orta ve 
Batı Anadolu’dan iskân edilmiş Yörüklerden müteşekkildir. Çoğunlukla 
yerli olan köyde Silistre’den (1938) gelen 5 hane, Kırcaali’den (1925) ge-
len 4 hane ve Dobruca’dan (1938) gelen 2 hane mevcuttur. 

Çok küçük bir yerli (gacal) köyü olan Hacılar’da göçmen nüfusa rast-
lanmamıştır. Hacılar’a çok yakın olan Küçüköğünlü köyü de yerli köy-
dür; ancak burada Silistre’den (1938 ve 1894) gelen 5 hane, Harmanlı’-
dan (93 harbi) 5 hane, Kırcaali’den (1943) 5 hane Balkan göçmeni tespit 
edilmiştir. Bu göç özelliği ile Küçüköğünlü’deki Balkan göçmenlerinin ta-
mamı Bulgaristan’dan gelmişlerdir. 

Lalapaşa’da ilginç bir özellik olarak adının sonunda ‘danişment’ olan 
üç kırsal yerleşme vardır. Bunlar Hacıdanişment, Süleymandanişment 
ve Sarıdanişment köyleridir. Her üç köy de ‘Gacal ve Yörük’ olup Aydın 
yöresinden Osmanlı döneminde gelip iskân olmuşlardır. 

Bunlardan en büyüğü Hacıdanişment olup yaklaşık 150 hanedir. Ha-
cıdanişment’te Balkan göçmenleri de tamamıyla Bulgaristan’dan gelmiş-
tir. Bunlar Kırcaali’den (1930) 3 hane vardır ve Tımova’dan (1896) 1 ha-
ne şeklindedir. 

Süleymandanişment’teki Balkan göçmenlerinin Ocak (1936) ve Batı 
Trakya Selanik (1923) göçmeni olduğu görülmüştür. 

Sarıdanişment köyü ise Kırcaali’den (1925) 4 hane, İslimye’den (1925) 
1 hane şeklindedir. Lalapaşa’nın güneyinde 4 köy kümelenmiştir. Bunlar 
Taşlımüsellim, Kavaklı, Ortakçı ve Sinanköy (Pravadı)dür. 

Taşlımüsellim’in yarısı yerli yarısı Balkan göçmenidir. Balkan göç-
menlerinin geldikleri yerler şöyle sıralanır; Kırcaali’den (1877-1912-1925 
ve 1927’de) 10 hane, Köstence’den (1912 ve 1938) 10 hane, Vardar’dan 
(1911-1913-1923-1927 ve 1951’de) 10 hane, Eskicuma’dan (1915-1935) 
5 hane, Yanbolu’dan (1915) 5 hane, Silistre’den (1913 ve 1938) 5 hane, 
Filibe’den (1913) 1 hane. Görüldüğü gibi Köstence hariç tutulacak olursa 
Taşlımüsellim köyündeki Balkan göçmenleri de tamamıyla Bulgaristan’-
dan gelenlerdir. 
                                                           
26 Selim Yılmaz; 1983-1998 Lalapaşa, 1998-2000 Enez, 2000-2007 Süloğlu İlçe Nüfus Mü-
dürü. 
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Kavaklı köyünün tamamen göçle teşekkül ettiği görülmüştür. Nitekim köy-
de Tımova’dan (1930) 15 hane, Şumnu’dan (1951) 15 hane tespit edilmiştir. 

Ortakçı Köyü de tamamıyla göç ve mübadeleyle teşekkül etmiş bir 
köydür. Nitekim araştırma sonuçları bu ön bilgiyi doğrular niteliktedir. 
Köyde; Eskicuma’dan (1930 ve 1933) 10 hane, Şumnu’dan (1935) 10 ha-
ne, Selanik-Batı Trakya’dan (1924-1925 ve 1935) 20 hane, Yeni Zağra27 
(Stara Zagora 1925-1933 ve 1935) 20 hane, Kırcaali’den (1938) 5 hane, 
Hasköy’den (1925 ve1966) 5 hane bulunur. 

Sinanköy de tamamen göçle oluşmuş bir köydür. Araştırma sonuçla-
rına göre göçmenlerin dağılımı, Rusçuk (1935 ve 1940) 80 hane, Ortaköy 
(1922) 45 hane olup, yine Bulgaristan ağırlıklıdır. 

Lalapaşa’nın batı ve kuzey batı yönündeki Hamzabeyli, Uzunbayır, 
Tuğlalık, Donbay, Çallıdere, Doğanköy, Demirköy, Büyünlü, Hanlıyenice, 
Çömlekakpınar, Çömlekköy, Yünlüce, Çatma köyleri de araştırma kap-
samında incelenmiştir. 

Bunlardan Çallıdere 20 haneli küçük bir yerli köyüdür. Çallıdere’de 
1877 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Harmanlı’dan gelen 15 hane tespit 
edilmiştir. 

Doğanköy’de (Donköy) Balkan göçmenine rastlanmamıştır. 
Hanlıyenice köyü yarı yarıya yerli ve göçmen köyüdür. Buradaki Bal-

kan göçmenleri Prizren (1936) 20 hane, Batı Trakya-Selanik (1904) 15 
hane ve Köstence (1938) 10 hane şeklinde sıralanmaktadır. 

İkinci Pomak köyü olan Büyüköğünlü de ise 15 hane ile Filibe’den (93 
harbi, 1911, 1915 ve 1923) gelenler başı çeker. Tırnova (93 harbi) 9 hane 
ile ikinci, Köstendil (1938) 3 hane ile üçüncüdür. Dobruca (93 harbi), 
Köstence (93 harbi), Harmanlı (93 harbi), Silistre (1938), Şumnu (1928), 
Hacıköy (1939) 2’şer hane ile sıralanır. 

Çömlekakpınar tamamıyla göçlerden müteşekkil bir kırsal yerleşme 
olup, hepsi Kırcaali’den Balkan Savaşı sonrasında gelen 110 hane tespit 
edilmiştir. 

Çömlekköy de aynı Çömlekakpınar gibi Bulgaristan’dan gelen Balkan 
göçmenleriyle teşekkül etmiştir. Bu köyde de yine 93 harbinden sonra 
Harmanlı’dan göçen 30 hane mevcuttur. 

Yünlüce’de tamamen Kırcaali (1938) göçmenleri vardır. 
Çatma 10 haneli küçük bir yerli köyü olup Balkan göçmeni tespit 

edilmemiştir. Donbay da küçük bir yerli köyü olmakla beraber 1880 ve 
1925 yıllarında Tırnova’dan gelen 2 hane yerleşmiş durumdadır. 

Tuğlalık’ta Balkan göçmeni tespit edilememiştir. 
Uzunbayır yerli ve göçmen karışımı bir köy olup 1933 yılında gelen 10 

hane köyde yaşamaktadır. 
                                                           
27 Z.E. Karal, Osmanlı İmparatorluğundan İlk Nüfus Sayımı 1831, T.C. Başvekalet İstatistik 
Umum Müdürlüğü, Neşriyat No: 195, Ankara, 1943. 
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Bulgaristan sınırında yaklaşık iki yıl önce açılan Hamzabey sınır ka-
pısının bulunduğu Hamzabeyli Köyü de yerli köydür. Şumnu’dan 1883 
ve 1877’de geldiklerini beyan eden 20 hane mevcuttur. Yukarı Cuma’dan 
da 5 hane 1933 yılında gelmişlerdir. 

Demirköy bir toplu eğitim merkezi niteliğindeki yerli bir köydür. Bu-
rada en çok 15 hane ile Yanbolu’dan (1911) gelenler tespit edilmiştir. Sa-
raybosna’dan (93 harbi) gelen 10 hane, Eskicuma’dan (1911), Drama’-
dan (1913) ve Kırcaali’den (1911) gelen 5’er hane mevcuttur. 

Son olarak Lalapaşa merkez nüfusunun göç özellikleri ilçenin 27 kö-
yünde tespit edilen görüntüye uygundur. Çünkü Lalapaşa merkezde 
Bulgaristan Harmanlı’dan (1915) 70 hane, Bulgaristan Kırcaali’den 
(1915 ve 1923) 20 hane, Bulgaristan Tırnova’dan 30 hane, Bulgaristan 
Mestanlı’dan (1911) 10 hane olmak üzere toplam 130 hanenin Bulgaris-
tan’dan geldikleri görülmektedir. Batı Trakya’daki Selanik’ten (1924 ve 
1947 yıllarında) 30 hane, Dedeağaç’tan (1918) 8 hane, (Dimetoka) Kum-
çiftliği’nden 10 hane Balkan Savaşı sonrasında ve son olarak da Prişti-
na’dan 25 hane (1895) yerleşmiştir. 

Sonuç 

Bu durumda Lalapaşa dâhilindeki araştırma sonucunda tespit edilen 
Balkan göçmenlerinin toplam sayısı 878 hanedir. 878 hanenin 672’si (% 
76.53’ü) Bulgaristan’dan gelmiş Balkan göçmenidir. 103 hane ile Yuna-
nistan-Batı Trakya’dan gelen Balkan göçmenlerinin oranı da %11.73’-
dür. Eski Yugoslavya Cumhuriyetlerinden gelen 68 hanenin toplama oranı 
da %7.74’dür. Romanya göçmenlerinin sayısı ise 35 hane (%3.98)dir. 

Bulgaristan içinden gelen Balkan göçmenleri arasında 186 hane ile 
Kırcaali (%27.67) ilk sırada, 143 hane ile Harmanlı (%21.27) ikinci sıra-
da, 80 hane ile Rusçuk (%11.90) üçüncü sıradadır. Şumnu 67 hane ile 
(%9.97) dördüncü, Tımova 59 hane ile (%8.77) beşinci, Ortaköy 45 hane 
ile (%6.69) altıncı, Yanbolu 24 hane ile (%3.57) yedinci, Yeni Zağra ve 
Eski Cuma 20’şer hane ile (%2.97) sekizinci, Varna ve Silistre 12’şer ha-
ne ile (%2.52) dokuzuncu, Mestanlı 10 hane ile (%1.48) onuncu sırada-
dır. Geri kalan %8.19’luk oranı ise Hasköy, Ocak, İslimye, Kızanlık, Pa-
zarcık ve Hacıköy’den gelen 19 hanedir. 

Böylece Balkan Yarımadasında Rusya’nın hamiliğini ve önderliğini 
yaptığı Slav eksenli siyaset ile amaçlanan hedefin Türk varlığının ve kül-
türünün ortadan kaldırılması olduğu ve bunun ‘kesintisiz Türk hayat sa-
halarının’ yok edilerek büyük ölçüde gerçekleştirildiği, her bakımdan 
Türk-İslam şehirleri hüviyeti28 açıkça ortada olan yerleşmelerden gelen 
Türk ve Müslüman nüfustan anlaşılmaktadır. 
                                                           
28 İ. Şahin, “XV. ve XVI. Yüzyılda Sofya-Filibe-Eski Zağra ve Tatar Pazarı’nın Nüfus ve İskân 
Durumu”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 48, s. 249-256, İstanbul, 1987. 
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Dünya ve Türk tarihinin önemli bir bölümü Türk-Rus29 mücadeleleri 
ve savaşlarıyla geçmiştir. 
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ROMAN KAHRAMANI OLAN TÜRK 
HÜKÜMDARLARI 

Yrd. Doç. Dr. Ramazan TOPDEMİR* 

Öz 

Tarihî şahsiyetlerin romanlardaki yerini, aldıkları görevleri, başardıkla-

rı işleri geniş bir şekilde inceledik. Romanlardan bir kısmının aynı devreyi 

işlemesi, bir yönüyle aynı şahsiyetlerin de ele alınabileceğini gündeme ge-

tirmektedir. Herhangi bir romanda asli kahraman olarak yer alan bir tarihî 

şahsiyet, başka bir romanda ikinci veya üçüncü derecede kalabilmektedir. 

Tarihî şahsiyetleri işlerken dipnotlarda haklarında kısa bilgiler verilmiştir. 

Bununla amacımız, tarihî şahsiyetleri tanıtmaktan ziyade, onların tarihteki 

yerlerini ve tarihîliğini ortaya koymaktır. Şahıslar bölümünde, romanlarda-

ki kahramanları, durumlarına göre, cinsiyetlerine göre, eğitim durumlarına, 

mesleklerine, sosyal durumlarına ve milliyetlerine göre sınıflandırdık. 

Roman kahramanı olan Türk hükümdarları, sadece savaşçı ve fetihçi 

kimliği ile karşımıza çıkmazlar. Sosyal yaşamın disiplinli aşamasından geç-

miş, iyi bir eğitim almak için yoğun çaba göstermiş şahsiyetler olarak tanırız. 

Anadolu’nun yurt edilmesini sağlayan Alparslan’ın, Moğollara karşı ülkesini 

kahramanca savunan Celâleddin Harzemşah’ın, Haçlıları bozguna uğratan 

Selahattin Eyyûbî’nin, İstanbul’u feth eden Fatih Sultan Mehmet’in, sosyal ve 

siyasal kişiliklerinin işlendiği romanlar, yeni nesiller için bir örnektir. 

Anahtar kelimeler: Türk, Hükümdar, Devlet, Eğitim, Anadolu. 

Abstract 

Hero of the Turkish Rulers who Novel 

Location of historical novels personalities, their tasks, were able to 

examine a wide range of is a part novel of the functioning of the same cir-

cuit, can be addressed in a direction raises the same personalities. The 
                                                           
* Adıyaman Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi. 
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main hero of the novel, as any one historical figure, another novel, remain 

the second or third degree. Historical figures are given brief information 

about them when handling the notes. However, our goal is to introduce, 

rather than historical figures, places and historys to reveal their history. 

On the characeters part, we classified the characters accarding to their 

reality, sexuality, education, profession, social life and nationality. 

Turkish are the hero of novel rulers, only the identity of the warrior and 

conguest deadlocks encountered. Social life stage disciplined in the past, 

working hard to get a good education will recognize as figures showed. 

Anatolia, the country that enables Alparslan, heroically defending his coun-

try against the Mongols of Celaleddin Harzamşah, Salahattin Eyyûbî, Cru-

saders defeated the Mehmet the conqueror Istanbul, social and political 

personalities committed novels, one for the new generations example. 

Key words: Turkish, Ruler, Government, Education, Anatolia. 

Giriş 

Tarihî roman yazarı tarihî olaylar arasında seçmeler yapar ve bunları da-
ha serbestçe, sanatçı ruhunun süzgecinden geçirir. Bir romanı sanat eseri 
olarak değerli kılan, tarihî vak’alara bağlılığının derecesinden çok kendi için-
de bir bütünlük ve yeni bir dünya oluşturmasıdır. Dünyanın en önde gelen 
roman yazarları tarihî konuları işleyerek çok başarılı romanlar meydana ge-
tirmişlerdir. Bazen tarihî olayları anlamada tarihçilere en büyük desteği ta-
rihî roman yazarı vermiştir. Tarihî roman yazarları, ele aldıkları şahsiyetleri, 
edebî bir çerçeve içinde değerlendirmektedirler. Bundan dolayı romanlarda 
tarihsel bilgilerden çok duygular daha ön plana çıkmaktadır. 

Tarihimizde yaşanmış olayları romanlaştıran yazarların eserlerini in-
celediğimizde karşımıza farklı konular çıkmaktadır. Bu konular arasında 
roman kahramanı olarak Türk hükümdarlarının üstlendikleri vazifeler 
gelecek kuşaklara örnek teşkil edecek niteliktedir. Hükümdarların, ço-
cuklukta aldıkları disiplinli eğitimler, yetişme tarzlarının edebî bir biçim-
de romanlarda işlenmiş olması, tarih şuurunu bizlere kazandırmaktadır. 

Anadolu’nun kapısını Türklere açan Alparslan’ı “Kilit” romanında, Ey-
yubî Devletinin kurucusu Selahattin Eyyûbî’yi “Selahattin Eyyûbî” adlı 
romanda, Harzemşahlılar Devletini ayakta tutmak için Moğollarla müca-
dele eden Celâleddin Harzemşah’ı “Elveda Buhara” romanında, Fatih 
Sultan Mehmet’i ise “Gece Vaktinde Gün Dönümü” romanlarda kahra-
man olarak görmek mümkündür. Bu kahramanlar vatan kurmuş, vata-
nın bütünlüğünü korumuş, İslam birliğini sağlamış, Haçlı ve Moğollara 
karşı Türk ve İslam dünyasını savunmuşlardır. Türklerin Anadolu’yu 
yurt edinmelerinin zorlu mücadelelerinde hep Türk hükümdarlarının ça-
baları bulunmaktadır. 

Türk ve İslam tarihinde önemli olaylara öncülük eden hükümdarla-
rın, romanlardaki işlevlerini incelemeye çalışacağız. 
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İlk olarak ele alacağımız romanların başında Mustafa Necati Sepetçi-
oğlu gelmektedir. Sepetçioğlu, romanlarında birlik ve bütünlük konuları-
nı sıkı bir şekilde işler. Selçukluların çok doğru ve çok ince bir hesapla 
gelip Anadolu’ya yerleşmesi, Anadolu’yu yurt edinmesi hiçbir zaman 
hazmedilebilmiş değildir. 1071’den itibaren Türkler, geldikleri yere geri 
sürülmek için plânlı bir şekilde harplerle yıpratılmaya çalışılmıştır. Bili-
nenler arasında en önemlisi şüphesiz Haçlı Seferleridir. Bilindiği gibi 
1071 yılına kadar sadece gerilla savaşlarıyla pamuk gibi atılmıştır. Ve bu 
nedenle hiçbir ordu birliği gelip Anadolu’da yerleşmemiştir. Alparslan, 
Şam’da, Halep’te, Diyarbakır’da dolaşmış üç gün içinde Anadolu’nun bü-
tün kuvvetlerini Malazgirt’te toplayarak Türk Birliğinin sağlanması için 
mücadele etmiştir.1 Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Kilit romanında, Al-
parslan’ın çocukluğunda aldığı eğitim geniş bir şekilde işlenir. Kilit ro-
manı, Anadolu’yu yurt edinmek için mücadele eden Selçukluların yaşa-
dıkları hadiseler konu edinir. 

Kilit romanındaki vak’a zamanı, Gazneli Hükümdarı Şahmelik’in 
1034 yılında Kınık boyuna mensup Selçuklulara yaptığı baskınla başlar 
ve kronolojik olarak Malazgirt Savaşı’na kadar uzanır. Peçeneklerin Bi-
zans önlerine kadar gitmeleri, Peçenek beylerinden Kegen Bey ile Durak 
Hanın başkaldırması ve ölmesi, hep bu vak’a zamanı içinde gerçekleşir. 
Göçebe olarak yaşayan Selçuklular, bağımsızlıklarını ilân edip devlet 
kurmak amacı ile birçok savaşlar yaparlar. Bu savaşların en önemlisi 
1040’ta zaferle sona eren Dandanakan Savaşı’dır. 

Romanın en önemli yönü, Sultan Alpaslan’ın dokuz yaşından itibaren 
Sarı Hoca’dan aldığı eğitimin anlatıldığı kısımdır. Çünkü bu eğitim, do-
laylı olarak Selçuklu Devleti’nin ilerlemesini ve yükselmesini sağlayacak-
tır. Sarı Hoca’dan ders alan Alpaslan’ın 1064’te tahta geçmesi ile Selçuk-
luların fetihleri artmaya başladı. Alpaslan’ın hocası Sarı Hoca, Dandana-
kan Savaşı’nda şehit edilince Alpaslan, ondan aldığı eğitim ve bilgi biriki-
mi ile yoluna devam etmiştir. 

a- Alparslan’ın Eğitimi ve Yetişme Tarzı 

Kilit romanında Alparslan2 Selçuklu beylerinden Çağrı Bey’in oğludur. 
Alparslan’ın üstün vasıflı bir kahraman olarak Malazgirt Savaşı’na kadar 
                                                           
1 Ramazan Topdemir, “Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Tarihî Romanları Üzerine”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 180, s. 39-46, Mayıs- Haziran 2009. 
2 Alparslan (1029-1702) daha babasının sağlığında zafer ile biten pek çok savaşa katıldı. 
Babası Çağrı Bey onu tahtına veliaht tayin etti. Amcası Tuğrul Bey’in ölümü üzerine tahta 
çıktı. Fakat gerek aile yakınları gerek Türk beyleri ile mücadele ederek saltanatını güçlendir-
di. O, doğuyu emniyete alarak batıya yönelmiştir. Gürcü kralını mağlup etti, pek çok şehir, 
kale ve beldeyi aldı. Ani’yi fethetmesi üzerine halife kendisini tebrik ederek ‘Ebü’l-Feth’ 
ünvanını verdi. Oğlu Melikşah’ı veliaht tayin etti. Onun en büyük başarısı ve zaferi Anado-
lu’yu Türklere sonuna kadar açan Malazgirt zaferidir (1072). Esir aldığı bir kale kumandanı 
tarafından yaralandı ve öldü. (İbrahim Kafesoğlu, “Alparslan”, TDVİA, c. II, s. 526-530; Halil 
İnalcık, “Alparslan”, MEBİA, c. I, s. 385-388; M. Atalay Köymen, Alparslan ve Zamanı, s. 4-6, 
Ankara, 1976.) 
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olan hayatı işlenir. Alparslan, çocukluğunda yaşından çok büyük davra-
nışlar ortaya koyar. Hem fizik olarak hem de düşünce olarak yaşından 
çok ileride olduğu vurgulanır. Sarı Hoca Alparslan’ın üstün olduğunu 
düşündüğü için onu Bilge Kağan’a benzetip Çağrı Bey’den sonra Alpars-
lan’ın Selçuklulara baş olacağını belirtir. Sarı Hoca’dan ders alırken, yö-
neticilik vasıfları belirmeye başlar. Alparslan’ın konuşmaları karşısında 
Sarı Hoca şaşırıp kalır. Yazar, Sarı Hoca’nın duygularıyla Alparslan’ı 
şöyle değerlendirir: 

“(Alparslan): Bana öğrettiğin sözden Bilge Kağan adını çıkarsak da 

yerine Alparslan’ı koysak, ne demeye geldiği anlaşılmış olmaz mı? 

Sarı Hoca gökyüzü gibi yeryüzünün de sustuğunu hissetti. Kulakları 

mı yanlış duymuştu? Gözleri mi yanlış görüyordu? Aklı herhalde yıl-

lardır başında yoktu… Buzlu, ayazlı, donmuş bir boşluk kafatasında 

ağrımağa başlamıştı. Hiçbir hareket yapamıyordu; kımıldanamıyordu 

bile. Alparslan’ın söylemek istediği cümleyi geçirdi zihninden. Gözleri 

daha çok açıldı; karşısındaki çocuğu içine alacak kadar gözlerinin iri-

leştiğini sanıyordu. Yaşınca bakan, yaşınca güzel, yaşınca çocuk 

gözler; bütün sarı, ela ışıklarıyla konuşur gibi parıldayan fakat bütün 

pırıltılarında susan, iri mi yumuk mu, açık mı, kapalı mı belli olma-

yan gözler. 

Sarı Hoca, o donmuş sessizlik içinde ürperdi. Alparslan’ın gözleri bir 

garip yanıyordu. Devler vardı, rüzgârlar, ağaçlar, dağlar vardı. Uzun-

lamasına ırmaklar, enliliğine göller, genişliğine ovalar vardı. Bu göz-

ler çocuk değildi; bu bakış çocuk olamazdı; bu titreyen kirpiklerin 

arasında, doğan bir günün bulutlardan sessiz sıyrılışı, gökyüzünden 

yeryüzüne dökülüşü vardı.” (Kilit, s. 10) 

Sarı Hoca, Oğuz Kağan destanındaki kurtla Alparslan arasında bir 
benzerlik kurar. Alparslan’ı kurda benzetir. Anlatıcı, yurt kurma, devlet 
olma mücadelesinde kurdun yaptığı görevi Alparslan’a yükler. Sarı Hoca, 
Alparslan’ı efsaneleştirerek anlatır: 

“...Düşünemiyordu. Düşünürse Sarı Hoca, delirebileceğini anladı. 

‘Konuşan bir kurtu anlatmıştım sana’ diyebildi neden sonra. Sesi bo-

ğuktu; yorgundu, yüzyıllarca uzaktı. Sesi, belli belirsiz bir korkunun 

titreyişini duyuruyordu. ‘Oğuz Han’ın çadırına giren, Oğuz Hanla ko-

nuşan bir kurdu anlatmıştım. O kurt gerçekten konuştu mu bilmiyo-

rum; atalarımız konuştu dediyse konuşmuştur; aksine mümkünü ola-

maz. Eğer ben Sarı Hocaysam, o kurdun sesini duymamış bile olsam 

derimki seninki gibiydi. Oğlum Alpaslan, o kurt da herhalde senin gi-

bi konuştu...” (Kilit, s. 11) 

Alparslan savaş derslerini amcası Sav Tekin’den alır. Dinî bilgileri 
de Sarı Hocadan alarak madde ile manayı birleştirerek ileri görüşlü bir 
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şahsiyet olarak yetişir. Bundan dolayı Alparslan Selçukluların umudu 
olur. Alparslan, Sarı Hoca ile Sav Tekin’i çok sever. Alparslan savaş sana-
tını öğreten amcası Sav Tekin ile Sarı Hoca’nın bilgilerini bütünleştirir: 

“Alpaslan, Sav-Tekin’i seviyordu. Cirit atmasını, yay germesini, ata 

binmesini Sav-Tekin öğretmişti. Ava götürürdü, at üstünde oyunlar öğ-

retirdi. Sav-Tekin Alpaslan için uçsuz bucaksız bir ovaydı, dağdı, te-

peydi, ormandı, suyu serin derelerdi. Alpaslan, Sarı Hoca’yı da sevi-

yordu. Sarı Hoca Alpaslan için hep bir çadır içiydi, ama onsuz, dara-

cık, karanlık, bunaltıcı bir çadır, içinde Sarı Hoca olunca, hele de konu-

şunca bir büyürdü, bir genişlerdi, bir yükselirdi ki Alpaslan da şaşar-

dı; Sav-Tekin amcasının kırlarından başka büyük olduğunu, başka gü-

zel güzelleştiğini hissederdi. Şimdi ikisi yan yanaydı.” (Kilit, s. 13-14). 

Anlatıcı, Alparslan’ın zekâsını, liderlik yönünü meydana gelen olaylar-
la işlemeye çalışır. Alparslan’ın çevresindekilere her zaman hâkim oldu-
ğunu görürüz. Sav-Tekin; 

“…çadırın yanında oynaşan çocuklara bakar. Çocukların yarısının yer-

lerinde olmadıklarını görür. Çocukların yanında Alparslan’ın olmaması 

şaşkınlık verir. Bir süre bekledikten sonra çocukların bir kısmının ileri-

deki sazlıktan saz kesip küçük çadırlar yaptıklarını fark eder. Biraz 

dikkat edince Alparslan’ın öteki çocuklarla birlikte sazlığın en sık oldu-

ğu yerde saklandığını görür. Alparslan sazlar arasında sinerek görün-

memeğe çalışıp çocukları üç kısma ayırır. Birinci kısmı Artuk’a vererek 

sağa, ileriye gönderir, ikinci kısmı Atsız’a verip sola, geriye yollar. 

Üçüncü kısmın başında da kendisi kalır. Artuk ve Atsız, gönderildikleri 

yere varınca onlar da adamlarını yerleştirirler. Sonra içlerinden birer 

çocuk seçerek Alparslan’a gönderirler. Çocuklar, Alparslan’ın yanına 

varıp, emrini yerine getirdiklerini söylerler.” (Kilit, s. 60). 

Sarı Hoca, Alparslan’a karşı farklı bir davranış sergiler. Her hareke-
tinde, her soru sorduğunda farklı anlamlar çıkarır; Alparslan’ın üstün 
zekâsı hakkında bilgi verir. Anlatıcı bu konuyu şu şekilde işler: 

“Alpaslan niçin sorduğu anlaşılmayan bir sesle: ‘İnsan niye korkar?’ 

diye sordu. Sarı Hoca boş bulundu: ‘Salaklığından’ dedi. ‘Bunu yeni 

söyledin Sarı Hocam. Her defasında bir yeni söz söylüyorsun?. İyi.’ 

Bacaksız yine ne demek istemişti? Aklınca zevkleniyor olmalıydı. 

Belki de hiçbir şey düşünmemişti, kötülüğüne söylememişti. Alpas-

lan’ın doğduğu yılı düşündü bir daha. Son günlerde, hele bacaksız-

dan, pek çocuk lâfına benzemeyen cevaplar aldıkça doğduğu yılı dü-

şünür olmuştu. Doğduğu yılı bilimezse bedenine bedenine bakıp al-

danacak, konuşmasına bakıp şaşıracaktı. Doğduğu yılı biliyordu bil-

mesine ya, gel gör bu beden, bu gelişim ne o yıla göre bir bedendi ne 

de o yılın gelişimi, hiç yoktan yaşının beş yıl üstünde görünüyordu. 
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Konuşmalarına bakılırsa en azından on yıl. Yine içi titredi ister iste-

mez Sarı Hoca’nın içi yine titredi: ‘Tanrım’ diye gözlerini yumdu; 

‘Tanrım bir tek şey istedim senden; ömrü de böyle azken çok görün-

mesin. Uzun yılların işini dar yıllara sığdırmasın.” (Kilit, s. 96). 

b- Hükümdar Olarak Alparslan 

Alparslan hem siyaset adamı hem de asker olma vasfı taşıyan bir şa-
hıs olarak canlandırılır bu canlandırmayı da yine hocası yapar. Sarı Ho-
ca, Selçukluların, göç sırasında yanındakilere, varacakları yerler hakkın-
da bilgi verirken, sözü Anadolu’yu kimin fethedeceği konusuna getirir. 
Anadolu’yu alacak olan komutanın Alparslan’ın olacağını söyler: 

“Şimdi göç vakti, yeni yurt aramak vakti; yarına doğru yarının yur-

duna doğru göç vakti. Bunları böyle, yani sizin duyduğunuz gibi ya-

rın diye yurt diye günün battığı yer diye söylemiyormuş söylemesine, 

Sarı Hocamız kendiliğinden katıyor ama böyle demeğe geliyor diye 

katıyor. Şimdi Sav Tekin oğlum sen bunu Sarı Hoca’nın gevezeliği sa-

nırsın; dışından demesen içinden düşünürsün. 

Öyle de ya niye Türkmen durup dinlenmeden o yandan hep bu yana 

gelir? Yığın yığın gelir, bölük bölük gelir boy boy gelir? Ya Tuğrul Bey-

le Çağrı Beyimizin derdi nedir sanırsınız? Daha önce ulu Selçuklu Be-

yimizin derdi ne idi dersiniz? Böyle bulut gibi ağıp gelen Türkmen 

boylarına yeni yurt bulup yerleştirmek değil mi? Hele Çağrı Beyimiz 

neden bir yıl iki yıl gidip Bizans sınırında eğlendi kaldı, sağı solu kol-

açan etti hiç düşündünüz mü? Kulağınızı bana verin de size bir lâf 

edeyim: Bu Kınık Boyu, bu Selçuklu, eri geci varıp Bizans sınırına da-

yanacak; dayansa iyi, vurup daha da öteye gidecek. Hem de kim? 

Onu da deyim size, aha bu kucağımdaki çocuk.” (Kilit, s. 100-101). 

Alparslan fiziksel ve zihinsel olgunluğa erken erişir. Aklı ile bileğini 
bütünleştirecek döneme geldiği vurgulanır. Anlatıcı Alparslan’ın fiziksel 
ve zihinsel olgunluğunu Sav Tekin’in ağzından verir: 

“Şimdi Selçuklu için dur durak yoktur. Tuğrul Beyimizi aylardır zır-

hıyla çizmesiyle yatar; Çağrı Bey baban dersen, ordunun başında 

mekik dokur. Beni de gördün işte yiğit yiğenim, toz toprak içindeyim, 

aylardır bedenim su yüzü görmedi, uyuz oldum sanırsın’. Alparslan’ı 

süzüyordu. Bu gelişen omuz başlarına, çocukluktan çoktan kurtul-

muş yüze, sert mi yumuşak mı baktığı belli olmayan gözlere ve iki 

kaşın birleştiği yerdeki düz bir ayna gibi parlak, kırışıksız; fazla ba-

kıldığı zaman belli belirsiz ürperti veren kabarcığa bakıyordu; yaşına 

sığmayıp taşan, belki ancak yirmi yılın işi olan pazulara, iri kemikleri 

sımsıkı sarıp sarmalamış, etsiz gibi zannedilen bedene bakıyordu: 

Sen olmuşsun da olmuşsun Alpaslanım, ben görmeyeli hay maşallah 

ki ne maşallah demeli ya… 
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Birden kızı aklına gelmişti. Sav Tekin’in gözlerinde sabah pembeliğin-

de umutlar uçuşmuştu. Yıllardır uçuşmakta olan umutlar. Dayanama-

mış: ‘Selcen kızımı da gördüğün var mı bu yakınlarda?’ deyivermişti… 

Alparslan beş yıl önceki gibi değildi; her söze cevap yetiştirmeyi, bir 

lâfın altında kalmamaya çalışmayı, laf oyunlarıyla bilgisini gösterip 

üste çıkmayı şimdi çocukluk sayıyordu. Konuşmaları, cevapları kı-

saydı, kestirmeydi. Sav Tekin cevap alamayınca bir daha sordu: ‘He-

rat da Gazne Subaşısı’nı yendiğimiz savaştan dönerken duyduk. Ne-

yin nesidir denildi sana aslan yiğenim? ‘Boş durmaktansa. Öğren-

diklerimizi deneyelim dedik.’ (Kilit, s. 150-151). 

Sarı Hoca, Alparslan’ı, geleceğin Selçuklu hükümdarı olarak görür. 
Bundan dolayı, öğrencisinin üzerinde titrer. Alparslan’ın maddi ve mane-
vî yönden tam olarak yetiştirdiğini Dandanakan Savaşı’nda şehit düşme-
den önce Alparslan’a söyler: 

“Senden kaçtık hay Alpaslan’ım, sana görünmemeye çalıştık.. niye? 

Seninle olsaydı Sarı Hoca dünyaya yeniden sarılırdı, dünyadan da-

ha biraz ayrılmak istemezdi. Dünya işi bitti hay Alpaslan, kendimize 

dönmek vaktidir şimdi. Elimizi sana verdik, ilmimizi, bilgimizi sana 

verdik. Kuşağına soktuğu elini çıkardı; Bizans kilidini tutuyordu. Bu-

nu tanıdın mı? Tanıdım Sarı Hoca’m... 

Bu kilit bil ki burada... Bu Dandanakan’da bil ki, yarım açıldı. Al ar-

tık. Yarısını nerede açarsın orasını sen bil gayri... Bana sorarsan, bu 

Sarı Hoca’na son nefesinde sorarsan.. derim ki.. Oğuzluyu denize 

ulaştır derim.. Oğuzlunun göğsü bağrı açık olmalı. Oğuzlu göğsü bağ-

rı açık düşmez derim.. Ne demeğe gelir?.. Dur Alpaslan’ım ben derim. 

Bu şu demeğe gelir ki deniz sonsuzdur. Buraları gibi kapalı kutu de-

ğildir. Kapalı kutuda boğma Selçukluyu.. Kapalı kutuda ne yetişir ki. 

Üstüne kilidi vurdun mu hapissin, denize kilit vur bakalım hadi, göğe 

kilit vur. Sarı Hoca’nın gözleri? Alparslan hiç deniz görmemişti görme-

sine, gördüğü en büyük su, Aral Gölüydü. Deniz herhalde Sarı Hoca’-

nın şimdi bir tuhaf açılan gözleri gibi olmalıydı; derin; hep derin; güzel, 

hep güzel; insanı birden sarıveren, ılık. Alpaslan’ın gözleri Sarı Hoca’-

nın öylesine bakan gözlerindeydi, uzanıp kilidi alamıyordu. Sarı Hoca 

uzattı; ‘Al’ dedi bir daha; ‘Bu kilidi unutma. Sıkıldığın zaman bak. Ne 

dediysem onu okursun. Gaznelinin işi tamam mı?’ ‘Tamam Sarı Ho-

cam; için rahat olsun. Gazneli diye bir millet yok gayri’ (Kilit, s. 189). 

Vatanını ve milletini her şeyin üstünde tutan Alparslan, çocukluğun-
dan beri, kendisine karşı gelen kardeşi Kavurt’un isyanları karşısında 
tedbir almak ihtiyacı duyar. Bunun için de oğlu Melikşah’ı veliahdı ola-
rak tayin eder. Anlatıcı bu konuyu işlerken Alparslan’ın içinde bulundu-
ğu ruh yapısını da verir: 
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“Alparslan’ın yüz çizgileri yine savaş sertliğiyle bölünmüştü, gözleri-

ne çifte kartal yuvalanmıştı. ‘Sizi eğlentinizden ettim’ dedi: ‘Toy dü-

ğün vakti, toy düğün vakti olmalıdır. Toy düğünde savaş düşünülme-

melidir. Gelgelelim biz devlet idare ederiz... Vaktimiz daralmışsa toy 

düğünde de savaş düşünürüz.’ 

‘Beyler irkilir gibi oldu. Bakıştılar. Ne denecekti şimdi? Sav-Tekin’e 

yan gözle döndüler, Sav-Tekin, Sultanın kaynatasıydı; kılıç hocasıy-

dı. Sultanla senli benli herkesin içinde konuşabilirdi; konuştuğunda 

konuşmasını da bilirdi. Sav-Tekin bunun böyle olduğunu, konuşması 

gerektiğini anladı: ‘Alpaslan Sultanım, izin verirsen diyeceğim ki, or-

dunun beyleri sözlerinden şaşırmış olmalılar; sultanın sözleri ne de-

meğe gelirmiş benden öğrenmek isterler. Onun için bana bakarlar. 

Lâkin ben de onlardan ayruk değilim... Aydınlanmak istesek Alpas-

lan Sultanımız ne buyurur? 

Şöyle desek Sav Tekin Bey, yeryüzü çok büyük, yeryüzünde yapıla-

cak işler ondan da çok. Gelgelelim insan ömrü yeryüzünün üstünde 

döner, yeryüzünden küçüktür, hem de yapılacak işlerin yanında az-

dır. Öyleyse az ömrün değerini bilmek gerek. Demem budur işte. Bu 

mesele anlaşıldı saydık. Öyleyse ikinciye gelelim; yarın, gün kuşluğa 

ererken Melikşah veliahdım diye biline.” (Kilit, s. 244-245) 

Yazar Cavit Ersen’in Selâhattin Eyyûbî, romanında vak’a zamanı, 
1174’te Eyyübî Devleti’nin kurulması ile başlayıp 1193’de Selâhattin Ey-
yübî’nin vefatı ile sona erer. 

c- Selâhattin Eyyübî’nin Mücadeleci Kişiliği 

Selâhattin Eyyûbî3; Eyyûbî devletinin hükümdarıdır. Selâhattin Ey-
yûbî, İslâm dünyasına saldıran Haçlıları bozguna uğratır. Filistin’deki 
bazı şehirleri kuşatırken, bir taraftan da Suriye de birliği sağlamaya çalı-
şır. 1175’te halife tarafından tanınır. Selâhattin Eyyûbî’nin en büyük he-
defi Kudüs’ü almaktır. Bundan dolayı 1174’ten başlayarak, her yıl Ku-
düs krallığı üzerine seferler yapar. 

Selâhattin Eyyubî, hükümdar olduktan sonra fetihlere hız verir. Filis-
tin’deki bazı şehirleri kuşatırken, bir taraftan da Suriye de birliği sağla-
maya çalışır. 1175’te halife tarafından tanınır. Selâhattin Eyyübî’nin en 
büyük hedefi Kudüs’ü almaktır. Bundan dolayı 1174’ten başlayarak, her 
yıl Kudüs krallığı üzerine seferler yapar. Selâhattin Eyyübî’nin üst üste 
kazandığı bu başarılar, Avrupa’da büyük yankı uyandırır. Bu durum 
karşısında papa harekete geçerek, üçüncü Haçlı seferini düzenler. 
                                                           
3 Selahaddin Eyyûbi, 1174’te Eyyubiler’in hükümdarı oldu. Kısa zamanda devletin sınırları-
nı Trablusgarb’tan Hemedan ve Ahlat’a, Yemen’den Malatya’ya kadar genişletti. İngiltere 
Kralı Arslan Yürekli Rişar’ın, Kudüs’e saldırması üzerine, Haçlılarla yaptığı savaşta galip ge-
lerek Haçlılarla bir antlaşma yaptı. Uzun süren savaşlardan sonra barış dönemine giren Se-
lâhaddin Eyyubî 1193’te Dımaşk’ta vefat etti. (Ramazan Şeşen, “Eyyûbiler”, TDVİA, c. XII, s. 
28-29; “Selahaddin Eyyûbî”, Büyük Larousse, c. XX, s. 10314). 
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Selâhattin Eyyübî, yıllarca süren başarılı hizmetlerinden sonra 1193’-
te Şam’da vefat eder. Selâhattin Eyyûbî, 1187’de Kudüs şehrini kuşatır. 
Kutsallığından dolayı şehrin teslim olmasını ister, bu isteği ancak geri 
çevirilince şiddetli bir saldırı ile şehri Ekim 1187’de teslim almayı başa-
rır. Selâhattin Eyyûbî, Haçlıları bozguna uğrattıktan sonra, otağının 
önünde bir tören düzenler. Törene katılanlar arasında gaziler, şehit ya-
kınları da bulunur. Savaşta yakınlarını kaybedenler, devlet himayesine 
alınarak, bütün ihtiyaçlarının giderileceği söylenir. Savaşta elde edilen 
ganimetler, eşit bir şekilde dağıtılarak, sosyal adalet ilkesi gerçekleştiri-
lir. Selâhattin Eyyûbî, törene katılanlara ikramlarda bulunduktan sonra, 
ilâhiler okunarak zafer kutlanır. (s. 181) 

Kudüs’e giren sultanın ilk yaptığı iş Harem-i Şerif’in İslâm esaslarına 
göre düzenlenmesi ve Abbasi halifesi adına hutbenin okutulması olur. 
Ekim ayının sonuna kadar Kudüs’te kalan sultan, şehrin onarım ve in-
şaatıyla uğraşır. Selâhaddin Eyyübi vefatından hemen önce Musul’dan 
ustalar getirterek Kudüs’ün hendeklerini kazdırtmış, kale ve surlarını 
sağlamlaştırır. Selâhattin Eyyûbî’nin üst üste kazandığı bu başarılar, 
Avrupa’da büyük yankı uyandırır. Bu durum karşısında papa harekete 
geçerek, üçüncü Haçlı seferini düzenler. Selâhattin Eyyûbî, yıllarca sü-
ren başarılı hizmetlerinden sonra 1193’te Şam’da vefat eder (s. 266-267). 

Yavuz Bahadıroğlu’nun Elveda Buhara romanında Harzemşah hü-
kümdarı Celâleddin Harzemşah4, ülkesini Moğol hükümdarı Cengiz Han’a 
karşı korumak için büyük gayretler gösterir. 

ç- Celâleddin Harzemşah’ın Mücadeleci Kişiliği 

Buhara Yanıyor romanının devamı olan Elveda Buhara’da vak’a zama-
nı, 1220 yılında Celâleddin Harzemşah’ın hükümdar olması ile başlayıp 
1231 tarihinde Harzemşah Devleti’nin, Moğollar tarafından yıkılması ile 
sona erer. Elveda Buhara romanı, Moğollarla, Harzemşahlılar arasındaki 
zorlu mücadeleleri konu edinir. Yokluklar içinde direnen Türk hükümdarı 
Celaleddin Harzemşah’ın gösterdiği olağanüstü kahramanlıklar, yeni ne-
siller için büyük bir örnek teşkil eder. Romanın dili, kurgusu ve üslubu ol-
dukça sadedir. Ancak Türk tarihini tanıma ve tarihimizi sevdirme nokta-
sında bu iki roman öğretici nitelikte olduğunu da belirtmek gerekir. 

Celâleddin Harzemşah, içte kardeşlerinin isyanı ile uğraşırken dışta 
da Moğolların saldırılarına karşılık vermek için mücadele eder. Moğolla-
rın saldırılarını püskürttükten sonra Gazne’ye gelir. Celâleddin Harzem-
                                                           
4 Celâleddin Harzemşah (1187-1231), Harzem hükümdarı Sultan Alâeddin Muhammed’in 
oğludur. Zekâsı, iradesi ve idareciliği son derece kuvvetlidir. 1220 yılında babasının vefatı 
üzerine, Moğol istilası ile dağılmış bir devletin başına geçer. Çetin mücadelelerden sonra 
Hindistan’dan ve Azerbaycan’dan asker toplayıp Moğollar’a karşı büyük zaferler kazanır. 
Tedbirli, temkinli ve mücadeleci bir hayat içinde on yıl çalışır. En sonunda Moğollar karşı-
sında geri çekilip tekrar ordu toplamaya giderken 1231 yılında Dersim Dağları’nda şehid 
olur. Onun şehadetiyle Harzemşahlar Devleti de sona erer. (M. Halil Yinanç, “Celâleddin 
Harzemşah”, MEBİA, c. III, s. 52). 
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şah, burada etrafına asker toplayarak Pervan şehrinde karşısına çıkan 
bir Moğol ordusunu bozguna uğratır. Celâleddin’in, küçük kuvvetlerle 
kazandığı başarılar şöhretinin yayılmasını sağlar. 

Bunun üzerine Cengiz Han, Harzemşahlar üzerine yürür. Celâleddin 
ve askerleri kahramanca savaşırlar. Ancak kalabalık Moğol ordusu kar-
şısında geri çekilir. Celâleddin Harzemşah, bir süre Hindistan’da kalarak 
toparlanır. Üç yıl sonra İran’a girer. Girdiği her şehri kendisine bağlaya-
rak İran-Irak sınırına kadar gelir. 

Celâleddin Harzemşah’ın bu başarılarının haberi Moğollar’a ulaşınca bir 
korku uyandırır. Çünkü her tarafta onun kahramanlıklarından söz edilir. 
Halk, Moğollar’a karşı böyle bir kurtarıcı bekler. Moğol ordusu, Ceyhun ya-
kınlarında, Harzemşah ordusu ile savaşa tutuşur. Celâleddin Harzemşah, 
yaptığı savaş manevraları ile Moğolları bozguna uğratır. Moğol hükümdarı 
Cengiz Han, yüksek bir tepeden, genç Türk hükümdarı Celâleddin Harzem-
şah’ın kahramanlığına hayran kalır ve şu tarihî itirafı yapar: “Keşke benim de 
Celâleddin Harzemşah gibi bir oğlum olsaydı” der. (Elveda Buhara, s. 122-123) 

Bu yenilgileri içine sindiremeyen Cengiz Han, güçlü bir ordu ile tekrar 
Harzemşah ülkesinin üzerine yürür. Cengiz Han’ın seferini haber alan Ce-
lâleddin Harzemşah, İslâm ülkelerinden destek ister. Ancak talep ettiği 
destek gelmeyince, az sayıdaki ordusu ile Moğollarla savaşa tutuşur. Kanlı 
çarpışmalar günlerce sürer. Harzemşah ordusu güçlü Moğol ordusu karşı-
sında yenilir. Celâleddin Harzemşah da savaş esnasında şehit edilir. 

Şehzadeliğinde ve sultanlığında sade bir hayat yaşayan Celâleddin 
hiçbir zaman makam ve mevki peşinde koşmamıştır. Çok iyi niyetli ve 
samimi olması zaman zaman ihanete uğramasına sebep olmuştur. Ba-
basına itaati dini bir vazife saydığı için onun birçok hareketini tasvip et-
mediği halde karşı çıkmamıştır. (Buhara Yanıyor, s. 50-51) 

1220 yılında, babasının vefatı üzerine, Moğol istilası ile dağılmış bir 
devletin başına geçer. Çetin mücadelelerden sonra Hindistan’dan ve 
Azerbaycan’dan asker toplayıp Moğollara karşı büyük zaferler kazanır. 
Vatanının kurtulması yolunda kendine en yakın insanları bile feda ede-
bilecek feragat ve fedakârlık numuneleri gösterir. (Elveda Buhara, s. 75) 

Moğol tehlikesine karşı Müslüman devletlerin birleşmesini temin etmek 
için büyük gayret sarf eder. Mütemadiyen elçiler gönderip iyi davranma-
sına rağmen bir netice alamayınca bizim vazifemiz bütün tedbirleri ala-
rak düşmana karşı koymaktır. Takdir Allah’ındır diyerek tedbirli, tem-
kinli ve mücadeleci bir hayat içinde on yıl çalışır. (Elveda Buhara, s. 218) 

Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Gece Vaktinde Gün Dönümü roma-
nında Fatih Sultan Mehmed5e, geniş yer verilir. Şehzade Mehmet’in eği-
                                                           
5 Fatih Sultan Mehmed (Edirne 1432-1481), II. Murat’ın oğlu. On bir yaşında Manisa’ya vali 
oldu. İlk kez on iki yaşında tahta çıktı. Beş yıl sonra babasının vefatıyla padişah oldu. 29 
Mayıs 1453’te uzun ve çetin bir kuşatmadan sonra Konstantin’i alan genç Fatih, Doğu Ro-
ma İmparatorluğu’nu tarihe karıştırdı. İstanbul, kısa zamanda mamur bir kent haline geti-
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tim, yetişmesi, tahta geçmesi ve İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıklar 
romanda ele alınır. Şehzade Mehmet’in hocası Akşemseddin’in gece 
gündüz gösterdiği gayretler, ortaya koyduğu hedefler, Şehzade Meh-
met’in kişiliğini şekilendirir. 

d- Sultan Mehmed’in Eğitimi ve Yetişme Tarzı 

Gece Vaktinde Gün Dönümü romanının vak’a zamanı 1440’da başlayıp 
İstanbul’un fetih tarihi olan 1453’te sona erer. Sultan Murat’ın oğlu Meh-
met, Manisa’da Molla Gürani ve Akşemseddin tarafından yetiştirilir. Bir 
gün derslerinden kaçar, şehrin kenar bir semtinde, bir tavuk yetiştiricisi 
ile tanışır. Akşemseddin, Mehmet’i bulur, ona insanların ayrı yaradılışlar-
da olduklarını, yaptıkları ve yapacakları işlerin de ayrı olacağını anlatır. 

Hz. Muhammed’in İstanbul’un bir gün mutlaka fethedileceğini müjde-
leyen hadisini Şehzade Mehmet’e öğreterek, bunun mazhariyetini kazan-
mak için iyi yetişmesinin şart olduğunu vurgular. Sultan Murat padişah-
lığı bırakarak Manisa’ya gelir. Şehzade Mehmet de Edirne’de devletin ba-
şına geçer. Batı âlemi Osmanlının başına çocuk yaştaki birinin geçtiğini 
öğrenince, yeni bir haçlı seferi hazırlığına girişirler. Sultan Murat’ın oğlu 
Mehmet, tehlikenin büyüklüğünü anlamakta gecikmez ve babasına; sul-
tansa devletin başına geçmesini, değilse orduya katılmasını bildirir. 

Manisa’da bulunan Sultan Murat derhal Edirne’ye gelir ve sorumlulu-
ğu üzerine alır ve Haçlı tehlikesini ortadan kaldırır. Varna’da zaferin ka-
zanılması Sultan Murat’ı ve oğlu Mehmet’i sevince boğar. Sultan Murat, 
devleti oğluna bırakarak tekrar Manisa’ya döner. 

Sultan Murat yine Edirne’dedir. Mehmet, Manisa’ya çekilir. Bir müddet 
sonra, Sultan Murat’ın ölüm haberi Mehmet’e ulaşır ve devletin başına geç-
mek için Edirne’ye gelen Sultan Mehmet kısa zamanda hâkimiyeti eline alır. 

Sultan Mehmet’in bütün düşünceleri Bizans üzerinedir, İstanbul mutla-
ka fethedilecektir. Fakat daha önce Karamanoğlu belası bertaraf edilmeli, 
Mora çökertilmelidir. Bizans’tan gelen elçileri huzuruna kabul eden Sultan 
Mehmet, Çandarlı ve Bahadır Yüzbaşıyı da çağırmıştır. Elçiler, İmparatorun 
hisarın inşaatının durdurulması talebi karşısında red cevabı alırlar. 

Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra Bizans kuşatılır. Sultan 
Mehmet; beyler ve paşalarla toplantı yapıp Peygamberimizin hadisinin 
çok yakında gerçekleşeceğinin müjdesini verir. Ordu bütün gayretiyle 
burçları döverken, Ulubatlı Hasan burçlara tırmanır. Ulubatlı Hasan bir-
çok yerinden oklanır, ancak sancağı yere düşürmez. Osmanlının cesur 
komutanlarından olan Barak Ağa imdadına yetişir. O da şehit edilince, 
                                                                                                                                        
rildi. Müslim ve gayr-i müslimler arasında tam bir barış havası oluşturuldu. Sırbistan, Mo-
ra, Arnavutluk ve Bosna’nın bir bölümünü ve Bizans İmparatorluğu’nun son kalıntısı olan 
Trabzon’u da alan Fatih Sultan Mehmet, Karadeniz’i bir Türk gölü haline koydu. Kırım Han-
lığı, onun devrinde resmi devlet statüsü kazandı. Fatih, Asya’daki en önemli rakibi Türkmen 
Beyi Uzun Hasan’ı da ezer. Fatih bir sefer hazırlığı sırasında vefat eder. (Halil İnalcık, “Meh-
met II”, MEBİA, c. VII, s. 506-535). 
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sancak başka askerler tarafından alınarak surların en yüksek yerine di-
kilir. Anlatıcı, İstanbul’un fethinin, Şehzade Mehmet’e nasip olacağını şu 
hâdise ile ifade eder. Bizans’ın fethi için gece gündüz plânlar yapan Sul-
tan Murad, bir türlü plânlarını gerçekleştiremez. Hacı Bayram Veli, Sul-
tan Murad’ın bu meraklı bekleyişinin ümitsiz olduğunu söyler: 

“…Elini kaldırmıştı Hacı Bayram Veli, Murad Bey’in yüreğinin üstüne 

koymuştu, susturmuştu. ‘Bak oğul Murad Bey’im, Bizans senin vak-

tini alıp zehir etmesin, Bizans bize göre değil, Bizans Peygamberimi-

zin buyruğudur, alınacaktır, kesindir. Ama vakti gelmeden burçak 

yolmasına kalkanın eli yarılır, deneme. Bizans’ın alındığını senin 

beşiğinde büyümüş bir çocuk görecek, bir de benim gönlümdekini öğ-

renmiş olan Ak Şemseddin. Tanrı böyle istedi diye, yaradılış sebeple-

rimizden kaçmayalım, bu yazgı bizim gücümüz olsun.” (Sabır, s. 197). 

Geçen zaman içerisinde, Sultan Murad’ın bir oğlu dünyaya gelir. Pey-
gamberimin adı ile anılması için adını Mehmed koyar. Sultan Murad, oğlu-
nun dünyaya gelmesi ile büyük huzur duyar: “…Tanrım, senin hazinen tü-
kenir mi hiç!” dedi demedi Murad Bey’in yüreği. Söz daha yüreği ile ağzı ara-
sında çığlıklaşmamıştı ki oda kapısının önüne düşer gibi seğirtip gelmiş bir 
adam kapıyı soluk soluğa itti, ancak kendi oğlunun doğduğunu öğrenmiş 
bir erkek sesin boşanışında; ‘Padişahım! Beyim! Murad Beyim müjdemi iste-
rim! Şükür bir oğlun oldu!’ dedi. Murad Bey seccadesine yapıştı sanki. Kal-
kabilseydi eğer dizlerindeki seccade ile birlikte kalkacaktı. Müjdeyi getirene 
söyleyecek tek bir söz bulamadı. ‘Er Sinan ömrün uzun olsun’ diyebildi. 

‘…Er Sinan oğlumun adını..? Oğlumun adına ne desen eyi olur sence?’ 
diye sordu. Sanki bütün karındaş küçüğünün gönlünü almak istiyordu 
hizmet ettiği için. 

‘Ben Mehmet koyalım diye düşündüm. Ne dersin Mehmet baba-

mın adı. Hoş insandı durağı Cennet olsun; kibar insandı. Oğlumun 

da dedesi gibi olmasını isterim Er Sinan. Kimsenin yüreğini incitme-

mesini, kuşun kanadındaki acıyı bilmesini isterim. Mehmed diyece-

ğim adına, Muhammed; Peygamberimizin adıyla anılması oğlumun 

kaderi olur inşallah...” (Sabır, s. 329-330-331). 

e- Sultan Mehmed’in Hükümdarlığı 

Sultan Murad padişahlığı bırakarak Manisa’ya gelir. Şehzade Meh-
med’de Edirne’de devletin başına geçer. Batı dünyası Osmanlının başına 
çocuk yaştaki birinin geçtiğini öğrenince, yeni bir haçlı seferi hazırlığına 
girişir. Sultan Murad’ın oğlu Mehmet, tehlikenin büyüklüğünü anlamak-
ta gecikmez ve babasına; Sultansa devletin başına geçmesini, değilse or-
duya katılmasını bildirir. Manisa’da bulunan Sultan Murat derhal Edir-
ne’ye gelir ve sorumluluğu üzerine alır ve Haçlı tehlikesini ortadan kaldı-
rır. Varna’da zaferin kazanılması Sultan Murat’ı ve oğlu Mehmet’i sevin-
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ce boğar. Sultan Murat, devleti oğluna bırakarak tekrar Manisa’ya dö-
ner. (Gece Vaktinde Gündönümü, s. 119-120-121). 

Sultan Murad yine Edirne’dedir. Şehzade Mehmed, Manisa’ya çekilir. 
Bir müddet sonra, Sultan Murat’ın ölüm haberi Şehzade Mehmed’e ula-
şır ve devletin başına geçmek için Edirne’ye gelerek devletin idaresini ele 
alır. (Gece Vaktinde Gündönümü, s. 152) 

Sultan Mehmed, paşalarını meşveret için çalışma odasını davet eder. 
Paşalar sultanın çalışma masasında, çizilen plân ve projeleri görürler. 
Sultan Mehmed’in kısa zamanda bu kadar işler yaptığına şahit olunca 
şaşkınlıklarını gizleyemezler. Vezirlerden Halil Paşa, Sultan Mehmed’i ço-
cuk olarak görüp onu küçümser bir tavır içine girer. Padişahın çalışma 
odasındaki plân ve projeleri gören Halil Paşa hem şaşırır hem de utanır. 
Anlatıcı sultanın odasını ve yanındakilerin şaşkınlığını kısaca tasvir eder: 

“Sultan Mehmed’in çalışma yerim dediği bir geniş sofa, çokça ışıklı, göz 

yormaz mumların aydınlığıyla ışık, dinlendiriciydi. Düz masalar yedi se-

kiz tane, sağda solda, serpiştirilmiş mi bilinerek mi konmuş, bilinmez bir 

dizilmede; her birinin üstünde kalınlı inceli bir sürü kağıt ki yazılı, çizili; 

hemen hepsi rakam dolu... hesaplar, hesaplar, hesaplar; sonra şekiller, 

eğrili doğrulu çizgiler. Topların göğdeleri, kuyrukları, ağızları, iç yivleri, 

dış çemberleri, hep resimlenmiş; her çizgi bir düşünce, her düşünce bir 

rakam, her rakam beyinden dökülmüş kıvrımlar. Halil Paşa hayran kal-

dı ama neye niçin hayran kaldığını bilemedi. Surlardı şu kağıttakiler, ka-

lın duvarlardı dizi dizi, burçlardı, kuleler mazgallardı. Gece karanlıkları 

boyunca ışıyıp gelmiş bir akış; neye, nereye, niçin? Cevapsız görünen bir 

sürü cevaplar yazılı olmalıydı kağıtlarda, masaların üzerinde yığılmışlar-

dı. Halil Paşa utandı bu sefer de; bir vakitler çocuk deyip önemsemediği 

günlerin yeniyetmesi de o zaman böyle düşünüyor mu idi acaba?” (Gece 

Vaktinde Gün Dönümü, s. 238-239). 

Sultan Mehmed, devlet işlerinde alacağı kararlar için sakin ve sabırlı-
dır. Telaşlânmadan, düşünerek, tarihte yaşanmış olaylardan tecrübe ala-
rak karar verir. Bir toplantıda konuyla ilgili olarak vezirlerine şöyle söyler: 

“...Benim ejderham Bizans, canavarım o; aç, sefil, sefih. Nicedir altın 

dökmüşüm, daha demiş; dökmüşüm daha demiş. Elçilerine davranışıma 

şaştınız, kızdınız hatta içinden zaten işkilli günlerde yaşayan bir ejderha 

korkutmanın ne gereği var, yararı nice olur? Okşadıkça azıcık, bana bir 

parça zaman gerek, zaman bir parça. O günece alttan alan ben olmalı-

yım, canavarı doyuran kişi. Nereden, nasıl, ne zaman vuracağımı biliyo-

rum nasıl olsa. Neyi nasıl ne zaman? Vuracağımı biliyorum nasıl olsa? 

Dördünün de aklı bu sorulara takıldı, bu kesinliğe tutsak oldu. Halil 

Paşa, bütün açıklığıyla öğrenidiği gizliliklerden korku duymağa baş-

ladı. Şu vakte kadar yirmi-yirmi beş yaşlarında bir delikanlının ka-

vak yellerine benzer düşüncelerinde saklanıp gelişmiş olan bu kimse-
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nin bilmedikleri, belliydi ki en yakın hocaları dahi yeni öğrenmektey-

di.” (Gece Vaktinde Gün Dönümü, s. 250-251) 

Sultan Mehmed; beyler ve paşalarla toplantı yapıp Peygamberimizin 
hadisinin çok yakında gerçekleşeceğinin müjdesini verir. Ordu bütün 
gayretiyle burçları döverken, Ulubatlı Hasan burçlara tırmanır. Ulubatlı 
Hasan birçok yerinden oklanır, ancak sancağı yere düşürmez. Osmanlı-
nın cesur komutanlarından olan Barak Ağa imdadına yetişir. O da şehit 
edilince, sancağı başka askerler alarak surların en yüksek yerine dikilir. 

Ulubatlı Hasan son nefesinde ezan okumağa çalışır. Bizans kapısı aç-
ılmış, asker surlardan girmeye başlar. İlk girenlerden biri de erenlerden 
Horoz Dededir. Artık İstanbul sonsuza kadar Türk’ün olur. (Gece Vaktin-
de Gün Dönümü, s. 332-332-378). 

Sonuç olarak konu ile ilgili şunları ifade edebiliriz: Tarihî olayların 
sanatçı süzgecinden geçerek edebiyat alanında okuyucu ile buluşması 
önemli bir adımdır. Tarihsel romanların anlattığı olayları tarih kitapları 
anlatmaz. Bilimsel özelliği olan kitaplar, şahısların yaşamından söz et-
mez. Ancak romancının önünde tarihten ayrılmamak gibi bir kural yok-
tur. Tarihî bir roman okurken olayları sürükleyen kahramanların yazar 
tarafından oluşturulduğunu biliriz. Tarihî romanlarda, tarihe geçmiş 
olan gerçek kahramanlar olduğu gibi verilmekte ve bunların karakterle-
rine dokunulmamaktadır. Bunun yanında hayal gücü ile oluşturulan 
kahramanların başlarından geçenler oldukça geliştirilmelidir. Gerçek 
kahraman ile yaratma kahramanlar, tarihî romanlarda bütünleşecektir. 
Tarihî romanlarda kuru bir övünme yerine diğer milletlerin de gurur ve 
onuruyla oynanmadan, tarihte yaşanmış olumlu ve olumsuzlukların iç 
yüzünü açıklamak gerekir. Tarihî romanı diğer roman türlerinden ayıran 
en belirgin özellik; geçmişle, bugünle, gelecekle yaratılan kahramanların 
her an herkesle birlikte yaşadığı akıl almaz ve sonsuz bir serüvendir. 
Romanın tarihselliği insanın geçmişinden yola çıkmakla kalmaz; en az 
onun kadar önemli olan kişilerin tarihiyle ya da tarih içindeki kişisel 
oluşumlarla irtibatlar kurarak, geçmişle gelecek arasında köprü kurar. 
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MAĞCAN CUMABAYEV’İN ŞİİR DÜNYASI 

Prof. Dr. Hayrettin RAYMAN* 

Öz 

Bu inceleme, Kazak edebiyatının büyük idealist, Türkçü şairi, Mağcan 

Cumabayev’in Kazak edebiyatındaki yerini ve şiir dünyasını ortaya koy-

mak için hazırlanmıştır. 

Kazak edebiyatını ve Kazak şiirini tema ve yapı bakımından zenginleş-

tiren şair, Nizamî, Sâdî, Hâfız, Firdevsi’yi okuyarak kendini yetiştirmiştir. 

Anahtar kelimeler: Mağcan Cumabayev, Şiir Dünyası, Poetika, Akın, 

Ölenderi. 

Abstract 

Poetry World of Magcan Cumabayev 

This article is about the great poet Magzhan Zhumabayev’s creative 

works in Kazakh literature. 

This article concerns with the investigation of Nizami, Sadi, Khaffis, 

Ferdausi’s works and introduced changes to the themes and structure og 

Kazak poetry. 

Key words: Magzhan Zhumabayev, Creativity, Poetry, Poet, Poems. 

Giriş 

1893 yılında Kuzey Kazakistan’ın Mağcan köyünde doğan Cumaba-
yev, Kazak edebiyatının en lirik, didaktik ve pastoral şairlerinden biridir. 

Okuma ve yazmayı köyün imamından öğrenen Mağcan, 1910 yılında 
Kızılcar şehrindeki Begişev Medresesi’ne yazılmıştır. Buradaki eğitimi sı-
rasında edebiyata ilgi duymaya başlayan Mağcan, Firdevsî, Sadî, Hâfız, 
Ömer Hayyam, Nizamî, Nevayî gibi şairlerin eserlerini asıllarından oku-
yarak kendisini geliştirir. 
                                                           
* Kazakistan Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi Türk Dünyası Kızılorda Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölüm Başkanı. 
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1924-1927 yıllarında Moskova’da Edebiyat ve Güzel Sanatlar Enstitü-
sü’nde Rus ve Batı edebiyatlarını inceler. Gizli örgüt kurduğu iddiasıyla 
yargılanır. 19 Mart 1938 günü kurşuna dizilir. 

Mağcan, Kazak şiirini, tema, tür ve içerik bakımından zenginleştirir. 
Kazak edebiyatına yeni kapılar açar. Lirik ve gizemli bir havası vardır. 
Şiirleri duygu yüklüdür, insan sevgisiyle çarpan bir yüreğe sahiptir. Şiir-
lerinde, hem toplumcu, hem milliyetçi özelliklerin yansımasını görebili-
riz. Mağcan, yıllarca kölelik sistemine karşı çıkan Kazak, Kırgız, Özbek, 
Tatar ve Türkmen’e özgür bir kimlik sağlayan bilinçli bir sesin adıdır.1 

Uzaktaki Kardeşim’e şiiriyle Kurtuluş Savaşı veren Türkiye Türklerine 
cesaret veren insandır. Onun bu davranışı Türk Dünyasına ne kadar yü-
rekten bağlı olduğunun da bir göstergesidir.2 Eserlerinin okunması, bu-
lundurulması, yayınlanması yasaklanmasına rağmen Mağcan gibi sanat-
çılar asla unutulmamıştır.3 Önceleri millî şiirler yazan sonra yavaş yavaş 
toplumsal şiirlere yaklaşım gösteren Mağcan’ın şiirlerinin bir yanında ro-
mantizm dolu cesaret, aşk, hayal öte yanında ise pişmanlık ve üzüntü 
vardır. Şair, genel çizgileriyle epik bir sanatçıdır. Onun şiirleri buram 
buram içtenlik kokar. Romantizm ile realizm ve sembolizmi ustalıkla bir-
leştirmiştir. Onun sanat özelliğinin dikkati çeken bir yönü de ekolojiye 
şiirlerinde yer veren birisi olmasıdır. Teknoloji ve yenilikleri kendi gelene-
ğiyle birleştirmeyi sever. Bu yönüyle bize Ziya Gökalp’i çağrıştırır. Kazak 
kimliğinin yanında genel Türk kimliğine de yer verir.4 Ona göre Türk 
akıllı ve ince ruhludur. Birçok sanat ve bilim dalında başarılı sanatçı ye-
tiştirmiştir. 

Bu incelememizde, Kazak edebiyatında önemli bir yere sahip olan 
Mağcan Cumabayev’in şiir dünyasını incelemeye çalışacağız. 

Çalışmamızda, şairin 1923 yılına kadar yazdığı ve ölümünden önce 
yayımlanan hemen hemen bütün şiirlerini içine alan “Mağcan Cumaba-
yev, Ölenderi, Taşkent 1923”5 adlı eserdeki 159 şiiri esas alınmış ve şöyle 
bir yol izlenmiştir. Aynı eser, Ferhat Tamir tarafından 1993 yılında TKAE 
yayını olarak yeniden Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. 

1. Şiirlerinin adlarının kaç sözcükten oluştuğu, 
2. Şiirlerini nasıl adlandırdığı, 
3. Şiir ve şairi tanımlama biçimi, 
4. Şiirlerinin dış yapı özellikleri, 
5. Kafiye ve redif anlayışı ve bunları kullanma biçimi, 

                                                           
1 Batırhan Dârimbent, “Mağcan’ın Türkçülüğü”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Aktaran: 
Metin Köse, Sayı: 152, s. 40. 
2 Feyzullah Budak, Mağcan Cumabayev, Manas Yayıncılık, arka kapaktaki yazı, 2006. 
3 Avrasya Yazarlar Birliği, Ana Sayfa, 2010. 
4 Cemile Kınacı, “Mağcan Cumabayev’in Şiirlerinde Kendisi ve Öteki İmajı”, Turkish Studies, 
Gazi Üniversitesi, s. 1663-1678, 2011. 
5 Mağcan Cumabayev, Olenderi, Taşkent 1923. 
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6. Kullandığı ikilemeler, 
7. Şiirlerindeki ad ve sıfat tamlamaları, 
8. Atasözleri ve deyimler, 
9. Çağdaşları arasındaki yeri, 
10. Okuyucuya verdiği mesaj. 

1. Şiirlerini Adlandırma Biçimi 

Şiirlerine işlediği temaya göre ad veren şairin, şiirlerinin adlarını mey-
dana getiren sözcüklerin sayısının dökümü şöyledir: Yetmiş üç şiirinin 
adı tek, elli bir şiirinin adı iki, yirmi üçü üç, altısı dört, beşi beş, bir şiiri-
nin adı da altı sözcükten oluşmaktadır. 

Şiirlerinin adları, tabiat, zaman, soyut ve dini kavramlar, kişi, eşya, 
hayvan adları ve coğrafi terimlerden oluşmaktadır. Şiirlerine verdiği ad-
lardan bazıları şöyledir: Cazgı Tan, Güz Günü, Tolkın, Kümis Nurlı Ay, 
Zar, Aşk, Sevmek, Düş, Saat, Dombıra, Sigara, Albüm, Cemile, Gülsüm 
Hanım, Aksak Timur, Bülbül, Gök Teke, Kelebek, Erkek Köpek, Tanrı, Mu-
hammet. 

2. Şaire ve Şiire Bakış Açısı: Cumabayev, çağdaşı şairlere eleştirel 
bir gözle bakar. O, çalışma yöntemini, şiir yazış biçimini şöyle değerlen-
dirir: 

Zamanımızdın Akını Günümüz Şairi 

Terezege karaymın Pencereye bakıyorum 

Karındaçtı calaymın Kurşun kalemimi yalıyorum. 

Keltirem dep ölçevge Sözlerimi ölçerek söylüyorum 

Sözderdi içten sanaymın Sözleri içimden sayıyorum 

Başkağa moyun burmaymın Başkasına boyun eğmiyorum 

Bitirmey yazıp turmaymın Bitirmek için yazıp durmuyorum 

Ne gerek curt sezbeydi Ne gerek var halk anlamıyor 

Akırın Fet’ten urlaymın (s. 298). Sonunda Fet’ten aşırıyorum. 

Şiirin felsefî ve sosyolojik boyutu üzerinde durmayan Cumabayev, şii-
ri maddi ve manevi organizmaya güç veren bir besin, bir vitamin ve kuv-
vet kaynağı olarak görür. Kendisi korkulu karanlık gecede şiire sarılarak 
kurtulur. Şiir onun için, bir ruhsal tatmin, bir avunma, kısacası can sı-
kıcılığını giderme ve stresten kurtulma aracıdır. 

Cetse eğer korkınıçtı kara tünim Ben şairim su gibi şırıldarım 

Bassa dert elim kurıp çıkpay ünim Alev gibi sıçrayıp göğe değerim 

Könil açıp kevdeme can kizgizer Gönül açılır can girer 

Ölen menin Çolpanım, Ayım, Künim Ölen benim, Yıldızım, Ayım, Günüm. 

(s. 326).  

3. Şiirlerinin Biçim Özellikleri 

Şiirlerini biçim olarak şöyle sınıflandırmak mümkündür. 
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a. Bentleri iki, kavuştakları tekli olan şiirler 

Bu şiirlerin uyak düzeni şöyledir: aax-bbx-ccx 

Kökçe tavdın gözi cas Kökçe dağın başı dumanlı 

Ilğıy menzen aynımas Başı daima ağrılıdır 

Kalın tuman munardan Bir şey görmez 

İynelik ötpes cip-ciyi Bütün vücudu 

Oktan tüzüv tal boyı Sineğin bile geçemeyeceği 

Karağayğa oralğan (s. 18.) Çam ağaçlarıyla sarılmıştır. 

b. Dörtlüklerden kurulu çift dizeleri uyaklı olan şiirler 

Karangı salkın tünde kim-a Karanlık ve serin gecede 

Ayandamay celedi-b Kim yavaş yürümeyip atını koşturuyor? 

Canında cas ulı bar-c Yanında küçük oğlu olan bir yolcu 

Colavçı cortıp geledi-b Atını yavaşça koşturup geliyor. 
  

Ekesine dirildep-d Küçük çocuk titreyerek babasına sokuldu 

Tığıldı bir vak nereste-e İhtiyar baba onu bağrına bastı. 

Kucaktap kısıp balasın-f Sonra da ısıttı. 

Cılıtadı kart eke-d (s. 28).  

c. Mâni şeklinde uyaklı şiirler 

Elbom cürek caksı saktay köriniz-a (Albüm yürektir, iyi saklayınız 

Taze cürek merivertten teriniz-a Temiz yürekli mertvetten6 toplayınız 

Eskerisip cürüv üçin ömirde-x Hayatta birbirinizi anımsamak için 

Kane, kurbım, kolınızdı beriniz-a Haydi akranım elinizi veriniz) 

d. Üçlüklerden kurulu kavuştakları tekli şiirler 

Uyak düzenleri: aaa-x, bbb-x 

Tolkındap oynap kutırıp Dalgalanıp oynayıp kudurup 

Köbigin çaçıp ökirip Köpüğünü saçıp bağırıp 

Çapçıp köke lepirip Göğe doğru saçılıp 

Kara kök ömir deryası Kara gök ömür deryası 

Sakıldap külip kel dedi Kahkahayla gülüp gel dedi 

Kelib em keçüv bermedi Gelsem geçit vermedi 

Ne kerek dep tergedi Ne gerek diye sordu 

Sarı Arkanın sarbazı Sarı Arkan’ın askeri 

4. Kafiye ve Redif Anlayışı 

Şiirlerinde redif hakkında herhangi bir görüşüne rastlamadığımız Cu-
mabayev, kafiye konusundaki görüşlerini ise bir şiirinde dile getirmiştir. 
                                                           
6 Mervert: Süs eşyası olarak kullanılan beyaz ve beyazımsı sarı renkli taş, inci, (Mağcan Cu-
mabayev Olenderi adlı eserin sözlük bölümünde verilen anlam.) 
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Şiir yazmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını, kafiye ve rediflerin usta-
lık istediğini, bunu, başaramayanların, şairliği bırakarak çobanlık yap-
malarının gereği üzerinde durmuştur. Eğer ben de güzel şiir yazmakta 
zorlanırsam aynı yolu izlemem gerekir demekten çekinmemiştir. 

Öleñniñ Uykası Şiirin Kafiyesi 

Talaysız sorlı oylağan Kısmetsiz, fakir, düşünendir 

Oyga teren boylagan Derin düşüncelere dalandır 

Esalan uvga toymagan Yarım akıllı zehre doymayan 

Kacıp bir oyun koymagan Yorulup düşüncesinden vazgeçmez. 

Eser cürek oynağan Sarhoş yaramaz yürek oynamış 

Ölgençe ümit coymagan Ölene dek ümidi kesmemiş. 

Cındıday calgız toylagan Deli gibi yalnız toy yapıyor 

Calıktırdı oy da ğan Bıktırdı düşünce de dert de 

Kurısın ölen! Koy bağam Boş ver, bırak gitsin! 

5. Kafiye ve Redifleri Kullanış Biçimi 

Cumabayev, uyak, redif ve aliterasyonları çok kullanarak şiirlerinde 
ahenk sağlamıştır. Şiirleri hem anlam, hem de ahenk bakımından başa-
rılıdır. Şimdi şairin uyak ve redifleri nasıl kullandığını şiirlerinden örnek-
ler göstererek açıklamaya çalışalım. 

a. Yarım Uyak: Tek bir sessiz harf benzerliğine dayanan uyak çeşidi-
dir. Saz şiirinde çok kullanıldığı halde eski ve yeni Türk şiirlerinde çok 
az görülür. 

Carık sevle, aydı, kündi körmeymin-a - kör-meymin (-r: y.u, meymin: redif) 

Cartı ölik tolık ömir sürmeymin-a - sür-meymin (-r: y.u. meymin: redif). 

Kuvanıçtı azat cürgen halıktın-b  

Ne istegenin ne degenin bilmeymin-a -bil-meymin 

Kor boldı ğoy kalın kayrat esil güç-c  

Abaktıda koldan keler kanday is-d -is (-s:y.u) 

Uykı tilep közdi zorlap cumamın-a  

Amal kança cubanıçım calğız tüs-d -tüs (-s: y.u.) 

b. Tam Kafiye: İki ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür. 

Kün sovık, kattı ayaz, çıdar emes-a -emes     -es tam kafiye. 

Kar boran sokan cel men kılıp eges-a -eges 

Kedeyler üsip tonıp kaltırar-x  

Cılı üyde baylar canar vayım cemes-a -cemes 

c. Zengin Kafiye: İkiden fazla ses benzerliğine dayanan kafiye çeşidi-
dir. 

Derger deri baksı dep-a -baksı         dep: redif 

Almandarçı mazanı-b -mazanı    -ı: redif 
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Tirlikten ölim caksı dep-a -caksı         dep: redif 

Suraymın özim kazanı-b -kazan        -ı: redif 

- aksı-aksı, -azan-azan: Zengin kafiye. 

Türkiye Türkçesi Aktarması:  

Doktor ilaç diyerek 
Rahatımı kaçırma 
Yaşamak ölümden iyi deme 
Ölümü ben istiyorum. 

6. Kullandığı Atasözleri ve Deyimler 

Atasözleri ve deyimler, şiirin anlamını güçlendirir, şiire renk verir ve 
ahenk katar. Bundan dolayı bu öğeler, halk şairinin vazgeçemediği un-
surlar olarak kabul edilir. Çünkü halk şairi şiirinin önce anlam, arkasın-
dan biçim yönünden güzel olmasını ister. Atasözünü bazen bozarak, ba-
zen aynen bazen de anlamından yararlanarak kullanır. 

Atasözü örnekleri: 

Sesi olmayan bülbül, boz renkli bir kuştur. 
Sessiz ömür, sönmüş kömürdür. 
Ateşsiz yürek, boş bir kovuktur 
Hayat, ucu bucağı olmayan bir denizdir. 
Pisliği domuz, kemiği it yığar. 

Deyimler 

Gönülde keder bırakmamak: Gönlü şenlendirmek, neşelendirmek. 
Gönülde keder bırakmaz. s. 55/1 
Gönlünü ferahlatmak: Tatlı sözlerle teselli etmek, moral ve ümit ver-

mek. 
Senin gönlünü ferahlatır. s. 56/1 
Teselli vermek: Avutmak, üzüntüsünü gidermek. 
Hayali derttaşın sana teselli verir. s. 57/3 
Kanı kaynamak: Yakınlık duymak. 
Kan kaynadı, cas cüreğim oynadı. s. 68/3 

7. Öğreticiliği ve Eğiticiliği 

Belli bir düşünceyi aşılamak, belli bir konuda bilgi vermek, şiir oku-
yucunun ahlâkî ders çıkarmasını sağlamak amacıyla yazılan şiirlerdir. 
Bizim Dinî ve Tasavvufî edebiyatımızın şiirleri genel ölçüleri itibariyle di-
daktik karakterlidir. Bu şiir türünde önemli olan söyleyiş değil, söylem-
dir. Bunlar, duygu yönleri zayıf şiirlerdir. Bu türün sanatçıları, çoğun-
lukla “Toplum İçin Sanat” amacı güderler. Mağcan Cumabayev de bun-
lardan biridir. 
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Mağcan, İbretli Sözler adını taşıyan bir şiirinde, insanın kendi memle-
ketinde kıymetinin olamayacağını, ünü sınırlar ötesine geçince de kendi 
büyüklerinden saygı göremeyeceğini söyler. 

Akılı aksan danıçpandar elinde Akıllı fazla olan dahiler yurdunda 

Bagalanbay kırın köz ben karalar Kıymeti bilinmez kem gözle bakarlar 

Çekte dankı atağı asıp ketkende Şerefi adı duyulduğunda, 

Karsı bolar avılında ağalar. Karşı olur memleketinde ağalar. 

Bir başka şiirinde arkadaşına, dostuna şöyle öğüt verir: 

Esin bolsa coldasım Arkadaşım, varsa aklın 

Bola körme çaç-taraz Olma berber sakın 

Asılmasan da ağaçka Belki seni ağaca asmazlar 

Boluv anık dos araz. Ama dostların sana gücenir. 

Şair, “Delikanlı” şiirinde de yine didaktik yönünü öne çıkarır. 
“Yiğidi gam, duvarı nem öldürür” atasözünün ana düşüncesini şöyle 

dile getirir: 

---------------  

Ne munın bar, ayt karağım! Canım söyle, ne üzüntün var 

  

Cassın, oyağa eves bolma Gençsin üzüntüye heves etme 

---------------  

İçin pıssa maldı arala İçin sıkılırsa hayvanlar arasında dolaş 

  

---------------  

Çerin bolsa dombrandı al Üzüntün varsa dombranı al 

---------------  

  

Dombrandı al, el çırkap sal. Dombranı al, yüksek sesle şarkı söyle. 

Şairin Kazak halkına da söyleyecekleri vardır: 
Kazak halkım! Sana bir çift sözüm var. Eleştirici olursan adaletli eleşti-

rici ol. Kusuru kendinde ara, bende bulma. Benden bahsetme. 

Kız kardeşine şöyle seslenir: 

Uzın colda or da, sor da kez keler 
Karındasım, casıma da tünilme. 

(Kız Kardeşim, uzun yolda insan 
 hendekle de, kireçli toprakla da karşılaşır. 
 Sen cesaretini kaybetme, ümitsizliğe kapılma.] 

Şair, gerçek dost arayanlara da şöyle seslenir: Yakın dost, senin ruhu-
na yakın olandır. O, senin namusunu Tanrı kabul edip itaat etsin. Uzun 
yolda böyle birine rastlarsan gözümün karası onu yanına al. 
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8. Çocuk Sevgisi ve Çocuk Şiirleri 

Her Kazak şairi gibi Cumabayev de çocukları çok sevmektedir. Çocuk 
onun için en büyük yaşama sevincidir. Şu şiir, onun çocuğa bakış açısı-
nı en güzel bir şekilde gözler önüne sermektedir: 

Besik Cırı Beşik Şarkısı 

Künim ayım, Günüm ayım 

Erke tayım Büyük tayım 

Tısta davıl Dışarıda davul 

Catkan avıl Avul kurulur 

Uykın da geldi Uykun gelince de 

Cumsak besik Yumuşak beşik 

Cılı tösek Güzel yatak 

Catagoy kozım. Yata dur kuzum. 

Çocuk, gün gelir dolunay olur. Kuzular nasıl koşar yürürse o da bir 
gün gelip koşup yürüyecektir. Çocuk bir gün gelir ravan, hızlı koşan ta-
ya biner. Tay ve keçi derisinden yapılmış elbise giyer. Gün gelir güzel 
arar, kızları gözler. Güzel sevmeye başladığında evden bıkar. Baht ara-
mak için uzağa gider. Beline elmas kılıç ve çelik mızrak bağlar. Genç bir 
aslan olur. Düşmanla toz duman içinde kalıncaya kadar savaşır. Yaşlı 
anası onun için gözyaşı dökse de, kaygılansa da sağ ve esen olmasını di-
ler. Baba olarak şair evde onun gelmesini bekler. 

9. Şiirlerinde Kullandığı Tamlamalar 

Tamlama, şiire ahenk katan öğelerden biridir. Şair, şiirini güzelleştir-
mek, anlatımını daha güçlü hale getirmek için yer yer tamlamalara baş-
vurur. Tamlama ve yinelemeler, şiire ritim katar. 

Sıfat tamlamaları İsim Tamlamaları 

Kökçe tav Orman patçası 

Kara orman  

Ak bulıt  

Kızıl cüz  

Salkın tün  

Ak kanatlı melek  

10. Kullandığı Yinelemeler 

Sıldır sıldır, avız avız, cılay cılay, çık çık, tık tık, burtan burtan, cırtan cır-
tan, mölt mölt, sılk sılk, sallana sallana, çıp çıp, buvdak buvdak, sılık sılık. 

11. Kendisine Bakış Açısı 

Mağcan Cumabayev, şair olmasından memnundur. Zaman zaman 
çevresinden gördüğü ilgiden mutlu olur. Her fırsatta şair olduğunu be-
lirtmekten geri durmaz. Bunu şu sözlerinden anlıyoruz: 
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Men akınmın-ağınmın Ben şairim, akan suyum 

………………………...  

Men akınmın-calınmın Ben şairim-alevim. 

Men akınmın-cel cüyrik Ben şairim, yel gibi koşan atım 

Güvildeymin, uçamın Uğulduyorum, uçuyorum. 

………………………...  

Men akınmın-cırlaymın Ben şairim, şiir söylüyorum 

Cürekke cüyrik yel kirse Heyecanlandığım zaman şiir söylüyorum. 

Men akınmın-cılaymın Ben şairim, üzüntümden bazen ağlıyorum 

Cürekke cüyrik cel girse  

  

Kucaktama belimnen Belimden kucaklama 

Cas denendi uvlarmın Ezilirsin, ağlarsın 

Süygizbeşi tilinnen Dilinden öptürmesene 

………………………...  

Men akınmın turlavsız Ben sabırsız bir şairim 

Cırlaymın da cılaymın Hem şiir söylüyor, hem ağlıyorum. 

Şiirleriyle ruhuna teselli verdiğini söylerken yurdunun insanlarını da 
uyandırmaktadır. 

Cırım men canım cubatam 
Cırım men curtımdı oynatam - s. 192 
[Şiirimle canımı avuturum. Şiirimle vatanımı (halkımı) coşturur, oynatı-

rım.] 

12. Şiirlerinde Kullandığı Edebî Sanatlar 

Cumabayev, genel çizgileriyle edebiyatta sanatı ön plana çıkaran bir 
şair değildir. Ama yine de zaman zaman sanata yer vererek söyleyişine 
ahenk katmıştır. Şairin şiirlerinde rastladığımız bazı sanatlar şöyledir: 

a. Alliterasyon: Şiirde, dize başı ve dize ortasındaki ses benzerliğidir. 
Tolkınnan tolkın tuvadı-Dalgadan dalga doğar, s. 32. 
T: Sözcük başı alliterasyon 
Sıldır sıldır sıldırlap, s. 34. 
S: Sözcük başı ses benzerliği. 
şapkılap şıkkan 
Ç: Sözcük başı allitrasyon 
K: Sözcük içi alliterasyon 
Kayratsız kalın kar, Gayretsiz kalın kar, s. 42. 
K: Sözcük başı ses benzerliği. 
Dos pa kas pas bastap baykap tergeniz, s. 54 - Dost mu düşman mı 

önce dikkatli araştırınız. 
As: Sözcük sonu ses benzerliği. 
Ap: Sözcük sonu ses benzerliği. 
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b. Benzetme: Bal gibi tatlı dilinden sevdir, 72-6. Sevgilinin dili bala 
benzetilmektedir. 

Sargaydım künnen künge kuvvat kemip 
Kalın oy kara cılan cürekti emip, s. 148. Karayılan gibi düşünce ru-

humu kemirip beni zayıflattı. Düşünce karayılana benzetiliyor. 
c. Mecaz-ı mürsel: Bahıtsız ğoy bul cürek-Bu kalp bahtsızdır. Bura-

da şanssız olan yürek değil o yüreği taşıyandır. 

d. Abartma-Mübalâğa: 

Cemile, 
Munça nige cüdedin 
Betinde tamçı kan cok koy (s. 156). Cemile, yüzünde bir damla kan 

yok. Niçin bu kadar zayıfladın. Cemile’nin çok zayıf olduğu belirtiliyor. 
e. Telmih: Geçmişteki bir olayı anımsatma ve geçmişten ilham alma 

sanatıdır. 
Kılmıstan cazıp Tengrige 
Karsı kelip emrine 
Kuvıldı adam cumaktan, s. 164 
[Âdem, Tanrı’ya karşı suç işleyip Cennet’ten kovuldu.] 
Dini bir olay anımsatılmaktadır. 
f. Tevriye: İki anlamı olan bir sözcüğün yakın anlamını amaçlayıp 

uzak anlamını kullanma sanatıdır. 
El içün öl el üçin, s. 180. 
El: 
1. Yabancı 
2. Memleket, diyar. Şair, burada memleket için ölmek gerektiği yolun-

da istekte bulunuyor. 
Ailesine, ülkesine ve ülkesinin gençlerine büyük önem veren Mağcan-

la ilgili sözlerimi, onun Gençlere Güveniyorum adlı şiirinden birkaç dize 
ile bitiriyorum: 

İpek gibi karakterleri 
Süt gibi temiz yürekleri 

Kutsaldır dilekleri 
Şelale gibi gürülder 

Heybetli Alaş yurdum der 
Altın arka toprağım der 

Ben gençlere güveniyorum. 

Sonuç 

1920’li yıllarda Kazak şiiri, halkı uyandırma, eşitlik ilkelerini dile ge-
tirme, insanları eğitim ve öğretime çağırma gibi misyonları başarıyla ye-
rine getirir. Ancak yeni yönetim yanlısı olan ve bu dönemi tek yanlı ola-
rak ele alan, hayatın yalnız görünen yönünü işleyen bazı şair ve yazarla-
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rın tutumları edebiyatı renk ve çeşitlilikten uzaklaştırmıştır. İşte Mağ-
can, Kazak edebiyatını bu eksiklikten kurtarmaya çalışır. Mağcan’ın şiir-
leri hesaba katılmadan 1920’li yıllar Kazak edebiyatının genel görünü-
münü ortaya koymak olanaksızdır. O, Kazak halkının zulme, sömürüye, 
karşı verdiği uğraşın şairidir. Yeni düzene, yeni hayata karşı çıkmış, 
Alaşorda7 yanlısı şiirleriyle o dönemde öne çıkmıştır. 

Kaynaklar 
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7 Alaşorda: 1920’li yıllarda kurulan bağımsızlık yanlısı bir parti adı. 

211



Düne Seyahat, Bugünden Sohbet ve
                            Yarınları Düşünmek

“...Prof. Dr. Turan Yazgan’ın 
“Türk Dünyasında Dün, Bugün, Yarın” 
adlı eserini okurken Türk tarihinin 

derinliklerine dalıyor, 
adeta tarihi şahsiyetlerle 

günümüzde sohbet ediyor ve 
Türk milletinin yarınlarını Türk milletinin yarınlarını 
birlikte tartışıyorsunuz. 

Daha önceleri
 “yeni yüzyılın Gaspıralısı” 

olarak adlandırdığım 
Prof. Dr. Turan Yazgan

 çağımızın Dede Korkud’u olarak, 
hiçbir ümitsizliğe kapılmadan, hiçbir ümitsizliğe kapılmadan, 

hiç kimseyi ümitsizliğe 
sevk etmeden, 

Türk milletinin günümüzdeki 
güçlü ve zayıf taraflarını ortaya koyuyor. 

Turan Yazgan’ın eserini okurken 
Türklüğün ve Türk devletlerinin yarınlarda daha mutlu, 

daha huzurlu, daha müreffeh olabilmesi için çok daha huzurlu, daha müreffeh olabilmesi için çok 
önemli mesajlar bulacaksınız. 

Günümüz aydınları ya da topluma aydın olarak kabul 
ettirilmeye çalışılan zümreler, içi boş sloganlarla 

tartışmaya çalışırken,
Prof. Dr. Turan Yazgan bütün meselelere 
millî bir münevver olarak bakıyor...”

Dr. Muhsin İdikut KADIOĞLUDr. Muhsin İdikut KADIOĞLU

E-Posta: tdav@turan.org | İnternet: www.turan.org.tr
Telefon:+90 212 511 10 06 (pbx) | Belgegeçer:+90 212 520 53 63  

Kemalpaşa Mahallesi Bukalıdede Sokağı No: 4
Ankaravi Mehmed Efendi Medresesi 
Saraçhane - İSTANBUL 



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 

 Sayı: 195                Aralık 2011 

 
 
 
 
 
 
 

RUS KAYNAKLARINDA 
BİRİNCİ HAÇLI SEFERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Aliya Ospanova ABDUJAPAROVNA* 

Öz 

Bu makale Haçlı seferlerinin tarih ilmi için önemini araştırmaktadır. 

Yazar, çalışmasında Haçlı Seferlerinin temel sebep ve sonuçlarını araştır-

maya çalışmıştır. Makale, tarih araştırmacıları ve haçlı seferlerine ilgi du-

yan okuyuculara sunulmak üzere kaleme alınmıştır. 

Anahtar kelimeler: Haçlı Seferleri, Papa II. Urban, Piskopos Ade-

mar, Godfrey de Bouillon, Bizans İmparatorluğu. 

Abstract 

An Evaluation First Crasude in to Russian Literature 

This article deals with the important events in historic science as cru-

sade. The author takes into consideration of basic reason and prerequisi-

tes of crusades and their conquest. This article is interesting to the speci-

alists who are interested in this theme and historians. 

Key words: Crusade, Papa II. Urban, Episcopacy Ademar, Godfrey 

de Bouillon, Byzantine Empire. 

Giriş: 

Dünya tarihinin her döneminin kendine has bazı özellikleri bulundu-
ğu bilinen bir gerçektir. Doğu ve Batı medeniyetleri arasında büyük öl-
çekli mücadelelere sahne olan Haçlı Seferleri bu dönemlerin en önemlile-
rinden biridir. Bu çalışmada Rus kaynaklarından yararlanarak Birinci 
Haçlı Seferi hakkında bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. 
                                                           
* Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Tarih ve Pedagoji Fakültesi, Ge-
nel Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi, elmek: aliya.0784@mail.ru 
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Haçlı Seferlerinin Sebepleri: 

Bundan dokuz asır önce, 1095’de Katolik kiliselerinin lideri Papa II. 
Urban, tüm Hıristiyanlık için kutsal sayılan toprakları “dinsizlerden” 
kurtarmak için, Hıristiyan toplumunu “kutsal sefere” çağırmıştı. Haçlı 
Seferlerinin düzenlenmesinin gerçek sebebi Rus kaynaklarında şu şekil-
de açıklanmaktadır: “XI. asırda Batı Avrupa halklarının sosyal ve ekono-
mik şartları son derece müşkül idi, feodal nitelikli savaşlar ve çarpışma-
lar, ekinlere zarar vermiş, açlıklar baş göstermeye başlamıştı. Derebeyleri 
de bunun sıkıntısını çekmekteydi, halk bu durumdan kurtulmanın yolunu 
dini yöntemlerde aramaya başladı”1, bu düşünce kısa sürede geniş halk 
kitleleri arasında yayılmıştı. Bununla birlikte, son dönemlerde yapılan 
araştırmalarda yukarıda söylenen fikrin tersine, Doğu ülkelerine, büyük 
bir sefere çıkabilmek için gerekli altyapının Batı’da mevcut olduğu belir-
tilmektedir.2 Özellikle Avrupalı araştırmacı Nicolle David: “11. asırda Av-
rupa’da geniş çaplı ekonomik gelişim gözlemlenmeye başlamıştı. Birinci 
Haçlı Seferi’ni yokluktan ve çaresizlikten doğan dini bir hareket olarak de-
ğerlendirmek doğru bir yaklaşım olmaz”3 demektedir. Hakikaten de böyle 
uluslararası bir hareketi organize edebilmek için, önemli bir maddi geliş-
mişlik gerekmekteydi. Ancak dini propagandalar ile halkın etkilendiği de 
tarihi bir gerçekliktir. Kutsal savaş fikri Hıristiyanlıkta çok eski zaman-
lardan beri bulunmaktaydı ve bunu meşhur Hıristiyan teologları belli 
kalıplar içinde oluşturmuşlardı. Aziz Augustin, “Tanrının Şehri Hakkın-
da” adlı eserini bu konu üzerine yazmıştır. Onun fikrine göre “İnsanlığı 
zalim istilacılardan kurtarmak için yapılacak savaş, adil bir savaş olacak-
tır”, “Adil savaş denilen, bir halkı, diğer halkın zulmünden kurtarmaktır”.4  

Haçlı Seferleri Sırasında Doğu’nun Durumu: 

XI. asırda, Filistin’de, Fatımiler ile Selçuklular, diğer bir deyişle İs-
lam’ın Sünni ve Şii mezhepleri arasında mücadele devam etmekteydi. 

Bu mücadelede Selçuklular üstün gelip, Hıristiyan üzerinde baskı 
kurmaya başlamıştı. Hıristiyan kardeşlerinin sıkıntı çekip, zor duruma 
düştükleri bu dönemde, Avrupalılar arasında hala yaşamakta olan put-
perestlik dönemden kalma, kan ile intikam alma ananesi, Hıristiyanlığın 
“adil savaş” öğretisi ile birleşerek, “zalimlerden acil bir şekilde intikam 
alınması” taleplerinin doğmasına yol açtı. Bununla birlikte, Hıristiyanlar 
için kutsal sayılan Kudüs şehrinin “hukuksuzca” işgal edildiği düşünül-
mekteydi. Bu sırada Bizans imparatoru olan Alekseios Komnenos, Avru-
                                                           
1 F.İ. Uspenskiy, İstoriya Krestovıh Pohodov, s. 45, St. Petersburg, 1900-1901. 
2 J. Le Goff, Tsivilizatsiya Sredievekovogo Zapaha, s. 76, Мoskova, 1992; B. Кugler, İstoriya 
Krestovıh Pohodov, s. 53, Rostov na-Donu, 1998; F. Karadini, İstoki Srednevekovogo Rıtsar-
stva, s. 90, Мoskova, 1987; David Nicolle, The Crusades, s. 19, London, 1988. 
3 M.A. Zaborov, Кrestonostsı na Vostoke, s. 20, Moskova, 1980. 
4 M.A. Zaborov, a.g.e., s. 244. 
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palı yöneticilerden, Türklere karşı yardım talebinde de bulunmuştu. 
Haçlı seferlerinin başlamasına sebep olan diğer bir faktör de, Avrupa’ya 
Macar akınlarının durmuş olmasıydı. Avrupa’nın savaş gücünü birleşti-
ren ortak bir düşmanın bulunmaması durumunda, saldırganlık birbirle-
rine karşı gerçekleşecekti. Ayrıca, Batının sosyal ve kültürel yaşamı için 
gerekli olan her şey Doğu’da mevcuttu. 

Araştırılan devirde Doğu Hıristiyanlığının yani Ortodoks Kilisesinin 
etkin olduğu, Bizans İmparatorluğu’nun iyice zayıfladığı görülmektedir. 
XI. asrın sonuna doğru, Bizans İmparatorluğu Afrika ve Asya’daki top-
raklarının önemli bir kısmını kaybetmişti. Bu durum, Bizans toplumu-
nun iç karışıklığa düşmesine ve devletin yavaş yavaş gerilemeye başla-
masına yol açmıştır. Bununla birlikte Ulu İslam İmparatorluğu-Halifelik 
de üçe bölünmüş bir durum arz ediyordu. İspanya’da Endülüs-Emevi 
Halifeliği, Kuzey Afrika’da Mısır-Şii Fatımi Halifeliği ve Asya’da Bağdat- 
Abbasi Halifeliği. Abbasi Halifeliği kısa sürede küçük parçalara bölünüp, 
Bağdat’taki Halifelik sembolik bir hale gelmişti. Şam Sultanlığına bağlı 
olan Kudüs ve Filistin’in tamamı Selçukluların kontrolü altındaydı. 

Henüz kuruluş aşamasında olan ve birbirleriyle sürekli mücadele ha-
linde olan Müslüman ülkeler ve Mısır yöneticileri, Bağdat halifesinin elin-
den Suriye’yi almak için çatışma halinde iken, bu mücadeleye Hıristiyan 
ülkelerde katılmayı planlamıştı. Bununla birlikte kendi aralarında savaş-
makta olan Avrupalı yöneticiler için bu durum “ortak düşman”ın doğması-
nı da sağlayacaktı. Bu yüzden Bizans İmparatorluğu’nun, Batı Hıristiyan-
lığından yardım talebi kaçırılmayacak bir fırsat olarak değerlendirildi. 

Papa II. Urban, Hıristiyanlar arasında kendi saygınlığını kullanarak 
dini savaşa davet için tam zamanının geldiğini çok iyi bir şekilde sezdi. 
O, 1095 tarihinde gerçekleşen, Piaccensa ve Clermont kilise konsilinde 
Filistin’in kurtarılması için halkı birleşmeye çağırdı. Sefere katılacakların 
günahlarının bağışlanacaklarını vaat ederek, konsile katılanlara doğuda 
masallardaki kadar zenginliğin bulunduğunu anlattı. Bu davet, maddi ve 
manevi ihtiyaçlarının karşılanacağı düşüncesiyle Hıristiyan halk arasın-
da memnuniyetle karşılandı ve sefer hazırlıkları başladı. 

Hıristiyan halkın büyük çoğunluğu bu mücadelenin gerçekten de 
kutsal olduğuna, Tanrı için hayırlı bir iş yaptıklarına tüm kalpleriyle 
inandıklarından, üzerlerine “Kırmızı Haç” motiflerini giydiler. Seferlere 
“Haçlı” adı verilmesi de bu yüzdendir. Ancak bu isim seferlerden çok 
sonraki zamanlarda verilmiştir. 

Birinci Haçlı Seferinin Başlaması: 

Birinci Haçlı seferi, 1096 ile 1099 yılları arasında gerçekleşmiştir. 
Toplamda 1096 ila 1270 yılları arasında irili-ufaklı 8 sefer düzenlenmiş-
tir. İlk Haçlıların en meşhurları, Dük Godfrey de Bouillon ve onun kar-
deşi Baudouin de Boulogne, Papa’nın elçisi Piskopos Ademar, Normandi-
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ya dükü II. Robert, Sicilya’dan Boemondo ve onun kardeşi Tancred, Tou-
louse kontu IV. Raymond vs. haçlıların sefere çıkışı Aziz Marya gününe 
denk getirilerek 15 Ağustos 1096 olarak belirlenmiştir.5 Ancak çoğun-
lukla sıradan halktan oluşan ve yaya askerlerden oluşan ilk Haçlılar, be-
lirlenen günü beklemeden 1096 yılının baharında sefere çıkmışlardı. 

8 Mart günü P. Amensk ve Şövalye Wolter, Galya’lı yaya Farnkları 
sevk ve idare ederek, yanlarında sadece 8 şövalye olduğu halde Macaris-
tan üzerinden Kudüs’e yöneldi. Almanya ve Finlandiya’dan da çok ulus-
lu başka birlikler yaz aylarının başında, papaz Gotshalk ve papaz Wolk-
mar ile kont D’eliko yönetiminde harekete geçtiler. 100 bin kişiden olu-
şan bu ordu sefere çıkmadan önce yolda ihtiyaç duyulacak ve diğer 
maddeleri hesaba katmamıştı. Bu yüzden yolda çok sayıda yağma ve ta-
lanlarda bulundular. Bu durum yerli halkın tepkisine yol açtı ve sefere 
çıkanlarla çatışmalar oldu. Mesela, Macaristan’daki Merseburg ve Bulga-
ristan’daki Nissa’da Avrupalı birlikler büyük kayıplar verdiler. 

Haçlıların İstanbul’da yaptıkları yağma ve talanlar, imparator Aleksi-
os Komnenos’un onları acil bir şekilde Anadolu’ya göndermesine sebep 
oldu. Anadolu’da ise Türk ordusu tarafından bozguna uğratılan Haçlılar, 
kuvvetlerinin büyük çoğunluğunu kaybetti. 3.000 kadar haçlı İstanbul’a 
sığınarak canlarını kurtarabilmiştir. 

Haçlıların esas birlikleri, belirlenen plana uygun olarak Ağustos ayı-
nın ortasında Avrupa’nın değişik bölgelerinden yola çıkmıştır. Sefere tam 
olarak kaç asker katıldığı bilinmemektedir. Bazı kaynaklarda 100 bin şö-
valye ve 600 bin yaya asker katıldığı belirtilirken, bazılarında toplam sa-
yının 300 bini aşmadığı kaydedilmektedir. 

İstanbul buluşma noktası olarak belirlenmişti. Haçlılar buraya dört 
yönden gelmişlerdir. Güney Fransa ile Kuzey İtalya’dan piskopos Ademar 
ile Raymond yönetiminde harekete geçen Haçlılar, İtalya ve Dalmaçya 
üzerinden yol almıştı. Almanya ve Doğu Fransa’dan yola çıkanlar ise Tu-
na nehri boyunca ilerlemişlerdir. Onların yönetimi Godfrey de Bouillon, 
Baudouin de Boulogne ve Renard Toull tarafından yürütülmekteydi. Gü-
ney İtalya ile Sicilya’daki Norman kolonilerinden, Boemondo Tarent Tan-
cred yönetimindeki Haçlılar, Adriyatik denizinden geçerek Trakya üzerin-
den yürümüşlerdir. Kuzey Fransa’dan hareket eden birlikleri Hugo de 
Vermang, dük Robert Norman yönetiyordu ve Fransa ile İtalya’dan yola 
çıkarak Tuna Nehri üzerinden ilerlemişlerdir.6 

Bu ordular daha önce sefere çıkanlarla karşılaştırıldığında çok daha 
iyi hazırlanmış ve donatılmıştı. Birbirlerinden bağımsız hareket eden bu 
ordular üzerinde Papa’nın elçisi piskopos Ademar ile Godfrey de Bouil-
lon’un önemli etkisi bulunuyordu. 
                                                           
5 F. Karadini, a.g.e., s. 21. 
6 M.A. Zaborov, a.g.e., s. 18. 
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İstanbul’a ilk olarak Godfrey de Bouillon’un yönetimindeki askerler 
ulaştı ve geldikleri andan itibaren Bizans imparatoru ile Haçlılar arasın-
da bazı konularda anlaşmazlıklar ortaya çıkmaya başladı. İmparator 
Aleksios Komnenos, Müslümanlardan alınan yerlerin kendi yönetimine 
bırakılmasını talep etti ve kendisine sadakat yemini etmelerini istedi. 
Ancak dük Bouillon ve arkadaşları başka birisinin menfaatleri için sa-
vaşmak istemiyordu ve “Tanrı kime zafer nasip ederse alınan yer onun 
olur” demişti. Bu yüzden Aleksios Komnenos onlara boykot uyguladı ve 
gıda maddelerinin dahi satılmasını yasakladı. Bunun üzerine Haçlılar, 
kendi rızalarıyla verilmeyeni zorla almak için İstanbul’da yağma ve talan-
larda bulunmaya başladılar. Fakat bu şekildeki bir ilişkiyi iki tarafta 
planlamamıştı. Sonunda Haçlılar bu zor duruma son vermek için impa-
ratora sadakat yemininin yapılmasına karar verdi. Bundan sonra impa-
rator onlara gemiler vererek Anadolu’ya geçmelerine izin verdi. Anadolu’-
ya gelen Haçlılar, Türkiye Selçuklu Devleti’nin başkenti İznik şehrinin 
yakınlarına konuşlandı. 

1097 yılı Mayıs ayında Avrupa’nın değişik bölgelerinden gelen Haçlı 
orduları birleşerek, askeri bir değerlendirme gerçekleştirdi. Bu değerlen-
dirmede Haçlılarda 100 bin atlı asker, 300 bin yaya asker, 100 bin keşiş, 
kadınlar ve çocukların bulunduğu anlaşılmıştır. 

Birçok araştırmada Haçlı ordularının organizasyonunun ve disiplini-
nin düşük seviyede olduğu kaydedilmiştir. Sovyet araştırmacıları da ba-
tılı araştırmacılar da şövalyelere, savaşçı olarak disiplinden uzak olduk-
ları üzerinde durmuşlardır. Gerçekten de şövalyelerin “disiplin” hakkın-
da düşünceleri, günümüz anlayışından farklıydı ve onlar askeri özellikle-
rini belirli bir sisteme göre esaslandırmışlardı. Mesela, özgürlüklerine 
düşkündüler, kahramanlık, kabile ve birlik içindeki dostluk duygusu, 
ölen arkadaşı için “kutsal intikam” anlayışı, korkusuzlukları şövalyelerin 
özelliklerinde bazılarıdır. Sefere çıkan askerlerin çok uluslu oluşu bera-
berinde organizasyon sorununu getirmekteydi. Buna rağmen onların bir-
birlerine yakınlığı ve yardımseverlikleri şaşırtıcı düzeyde idi. Belirli bir-
likler içinde disiplin ise tam anlamıyla uygulanmaktaydı, askerler komu-
tanlarıyla tam bağlılık içindeydi. 

İlk Haçlılar, Doğu ülkelerine ulaştıklarında onlar için çok müsait bir 
ortam gerçekleşmişti. Onlar gelmeden az önce Kudüs Fatımilerin eline 
geçmişti. Halifelik parçalanmış ve birbirleriyle mücadele halindeydi ve 
böylece güçlerini kaybediyorlardı. Haçlılar, Anadolu ve İran’dan asker 
toplamış olan Türkiye Selçuklu Sultanı I. Kılıçarslan ile karşılaştılar. Bi-
rinci Haçlı Seferinin ilk hareketi İznik şehrinin kuşatılmasıyla başlamış-
tı. İznik, 1097 yılının 20 Haziran’ında ele geçirildi. Yani Bizans imparato-
runun yönetimine geçtiğini kabul etti ve bu şekilde şehri halkı katledil-
mekten kurtuldu. 
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27 Haziran günü Haçlı ordusu Firigya ve Kilikya üzerinden Antakya’-
ya doğru ilerledi. İki gün sonra ordu ikiye bölündü. Godfrey de Bouillon 
ile piskopos Ademar birinci orduyu yöneterek Dirileon üzerinden yürü-
dü. Boemondo ile Robert Norman ikinci orduyu doğuya yönlendirdi. Aynı 
gün ikinci ordu Selçuklu askerlerinin saldırısına uğradı. Godfrey’den 
yardım gelme ihtimali olmadığı için Boemondo kendi birlikleriyle müca-
dele etti ve Selçuklu saldırısı en az zararla atlatıldı.7 Bu olayın ardından 
Haçlılar orduları bir daha bölmemeye karar verdiler. Yaşadığı birçok zor-
lukların ardından Haçlılar Kilikya’ya kadar ulaşabildi. Burada onları “Hı-
ristiyan Kardeşleri” Ermeniler, memnuniyetle karşıladılar. 

Sonuç: 

Haçlıların büyük çoğunluğu bir an önce Kudüs’e ulaşmak istiyordu. 
Ancak onların liderleri seferi mümkün olduğunca uzatarak, bütün im-
kânları faydalanıp, kendileri için yönetebilecekleri topraklar aradı. Bu 
durum, onların sadece kendilerini düşündükleri olarak mı değerlendiril-
melidir? Yoksa Hıristiyanlığın Doğu’daki vaziyetinin güçlendirilmesi için 
Haçlıların ortak maksatlarının gerçekleştirilmesi miydi? Her ikisi de bir-
birini tamamlıyor gibi gözükmektedir. Haçlılar sefer sırasında bazı yerle-
şim merkezlerinde, cephe gerilerini geliştirmek maksadıyla garnizonlar 
oluşturdular. Mesela, Baudouin de Boulogne ile Tancred ordunun esas 
bölümünden ayrılarak, deniz kıyılarında bazı yerleşim birimlerini ellerine 
geçirdiler. Ancak daha sonra sonraları Tancred ile Baudouin de Boulog-
ne bazı meselelerden dolayı birbirlerine düşman olmuşlardır. Aralarında-
ki mücadeleden Baudouin üstün ayrılmıştır. Daha sonra o, Urfa Haçlı 
Kontluğunu kurmuştur. Böylece, 1098 tarihinde doğuda ilk Latin devleti 
kurulmuş oluyordu. Aynı yıl Antakya ve civarı ele geçirilmişti. Uzun sü-
ren kuşatmanın ardından 1099 yılının 15 Temmuz’unda Kudüs Haçlıla-
rın eline geçti. Yeni Kudüs devletinin başına Haçlı seferinin önemli ko-
mutanlarından Godfrey de Bouillon getirildi. 

Haç ile Hilal arasındaki, yani Hıristiyanlar ile Müslümanlar arasındaki 
savaşlar böylece sona ermedi. Bununla birlikte Haçlılar Kudüs’ü uzun süre 
ellerinde tutabildiler. Bu şekilde Hıristiyanların en önemli görevleri yerine 
gelmiş oluyordu. Bu durum Ortaçağ Avrupa’sı için son derece önemliydi. 
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ELAMLILARDA, İRANÎ KAVİMLERDE VE 
TÜRKLERDE KUT ANLAYIŞI VE KÖKENİ MESELESİ 

Dr. Hasan GÜLMUHAMMET* 

Öz 

Bilindiği üzere “kut” anlayışı önemli bir Türk kültür ürünüdür. Bu an-

layış karizmatik hâkimiyet olduğu ileri sürülen1 Türk egemenlik ve devlet 

düşüncesinin önemli öğelerinden biri olmuş ve değişik anlamlarla günü-

müze kadar gelebilmiştir. Türk “charisma”sı yani kut sahibi olmak bir ne-

vi insanüstülük, ilahi lütuf ve inayetle donatılmış olmaktır.2 Bu düşünce 

biçimi sadece Orta Asya Türklerine mahsus olmamıştır. Onun varlığı 

Elam, Akad, Pers, Arami, Yunan, Soğd ve başka kültürlerde de görülmüş-

tür. Biz burada ilk önce bu kavram ve düşüncenin ortaya çıkış yerlerin-

den birisi olan Elam kut anlayışını inceleyeceğiz, sonra Türk kut anlayı-

şıyla kıyaslayıp ikisinin de çok benzer yönleri olduğunu ispatlamaya çalı-

şacağız; son olarak da Pers kut anlayışı üzerine eğilip kaynağını ve köke-

nini belirlemeye çalışacağız. 

Anahtar kelimeler: Kut, Farrah, Türkler, Elam, İranî Kavimler. 

Abstract 

Origin and Conception of “Kut” in Elamites, Old Iranian and 

Turkic Peoples 

“Kut” as an element of Turkic culture, has played an important role in 

aspects of Turkic charismatic sovereignty. It has been evolved to the pre-
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Genel Türk Tarihi, hgulmemmed@yahoo.com 
1 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken Yayınları, 16. Baskı, s. 248, İstanbul, 1997; 
Türklerde hâkimiyet her ne kadar tanrısal olsa ve kut Tanrı’dan alınmışsa da Türk kağanı-
nın yetki ve gücünün töre ile sınırlı olması nedeniyle Türk egemenlik düşüncesi kanuni hâ-
kimiyetten de nasibini almıştır. Bak. Salim Koca, Türk Kültürünün Temelleri, C. 2, Odes Ltd. 
Şti. Yayınları, s. 68, Ankara, 2003; Abdülkadir Donuk, “Türk Devletinde Hâkimiyet Anlayı-
şı”, Tarih Enstitüsü Dergisi, X-XI, s. 52-54, 1981. 
2 Mehmet Niyazi, Türk Devlet Felsefesi, Ötüken Yayınları, 2. Baskı, s. 45, İstanbul, 1996. 
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sent era with different means and conceptions. Turkic “charisma” or “kut” 

means to equip with celestial favor, and extra-ordinary characteristics. 

This type of opinion has not pertained exclusively to Turkic Peoples. Exis-

tence of this conception has been traced at ancient Elam, Persian, Aramî, 

Greece, Sogdian and other cultures. Objective of this research is to study 

Elamian “Kut” conception as one of the origin of this idea, then compare it 

to Turkic “Kut” counterpart. An attempt will be made to find the correlate-

on between two conceptions and their many similar aspects. Finally we 

extend to the study to Persian “Kut” conception to determine its historic 

origin. 

Key words: Kut, Farrah, Turks, Elam, Iranian Tribes. 

Elamlılarda Kut Anlayışı 

Her ne kadar Elam kültürünün ilk izlerine M.Ö. 4-3. bin yıllar arasın-
da rastlanıyorsa da mevcut kaynaklarda hâkimiyet kurmuş ilk sülalenin 
varlığına M.Ö. 3. bin yılın ortalarında rastlanmakta ve yaşadıkları şehir 
adıyla Avan sülalesi olarak tanınmaktadır. Bu sülale on iki kraldan oluş-
muştu.3 Elamlılarda kut düşüncesinin ilk izlerine bu sülalenin 11. kralı 
Hita döneminde rastlanır. Bu kral ile Akad kralı Naram-sin arasında 
bağlanan bir antlaşmada Elam’ın otuz yedi tanrı ve tanrıçasının adları 
tanık olarak zikrolunmuş ve kralın ve antlaşmanın korunması duasında 
bulunulmuştur. Buradaki Tanrıların korumacı gücünden kastedilen 
kraliyetin Tanrı tarafından korunmasıdır.4 Bu sülalenin son kralı olan 
Kutik-İnşuşinak’ın adında da bu kelimeyi görmekteyiz. Kutik sözcüğü 
kut kelimesiyle bir ekin terkibinden oluşmakta ve “Tanrı İnşuşinak’ın ko-
rumasında olan” anlamını vermektedir.5 Tabi ki buradaki koruma iktida-
rın korunması olsa gerek. Onun döneminden kalan iki Elam linear yazılı 
tablette kendini tanrının seçilmiş insanı olarak göstermektedir. Ayrıca 
birtakım linear yazılı tablette de yine Tanrı İnşuşinak’ın isteğiyle fethetti-
ği ülkelere hâkim kılındığı yazılıdır. “Ben Kutik-İnşuşinak, yeryüzünün 
kralı ve seçilmiş birisiyim”. “Bu toprakları bana, seçilmiş bir insan olarak 
Tanrı korumuş ve saklamıştır”.6 Dolayısıyla bu dönemde Elamlılarda kut 
düşüncesinin var olduğu görülmektedir, özellikle son cümlede Türklerin 
kısmet dedikleri ülüş veya ülüg tellakisi de yatmış gibi görünmektedir. 
Bu düşüncenin bu sülalenin kuruluşundan ve hatta daha eskilerden var 
olduğu rahatlıkla söylenebilir. Çünkü bu düşünce Asur kralı Sargon’un 
                                                           
3 George Gelen Cameron, İran dar Sepidedam-e Tarikh, Fars. Çev: Hasan Anushe, Entesha-
rat-e Elmi-Farhangi Yayınları, s. 24, Tehran 1365 (1986). 
4 Shahla Lahici-Mehrangiz Kar, Shenakht-e Hoviyat-e Zan-e İrani der Gostare-ye Pish Tarikh 
ve Tarikh, Roshangaran Yayınları, s. 222, Tehran 1377 (1988). 
5 Rene Labat, Persia, c. 2400-1800 B.C., Cambridge University Press, s. 10, Cambridge, 
1963. 
6 Walter Hinz, The Lost World of Elam, s. 92-94. 
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Elam siyasal hâkimiyetine son verdiği M.Ö. 640 yılına kadar çok uzun 
bir süre varlığını sürdürmüş ve sık bir şekilde Elam özel kral adları veya 
lakaplarının bir parçası olmuştur. Bu kelime Elam dilinin, Türkçenin de 
dâhil olduğu bitişken ve eklemeli diller ailesine mensup olduğu dolayı-
sıyla bu dillerin kuralı gereği farklı ekler almış ve Kutik, Kutran, Kiten, 
Kutir, Kudur, Kuduzuluş vs. biçimlerinde Elam antroponiminde kendini 
göstermiştir.7 

Bazı araştırmacılar “kut”un Elam’daki versiyonunu “kiten” olarak 
yazsalar da8 bu kelimedeki “-en” hissesinin bir sonek olduğu anlaşılmak-
tadır. Çünkü yukarıda da zikredildiği gibi özel adlarda bu sözcüğün fark-
lı ekler aldığı gösterilmiş ve M.Ö. 1200’lerde yaşayan Elam kralı Kiten-
Hutran’ın adı hariç diğer bütün özel adlarda bu ekin kullanıldığı görül-
memektedir. Buradan da bu adların, sabit terkip hissesi olan “kut” kökü 
ile yapılan farklı kelimeler oldukları ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ileride 
daha ayrıntılı görüleceği gibi bu anlayış ve hâkimiyet düşüncesi “GDN” 
değil de “GD” biçiminde Akad ve Aramilere geçmiş ve bu kelimenin ide-
ogramı bu iki ünsüz harfle yazılmıştır.9 Bu da kut kelimesinin özgün bi-
çimi olan “qut” yazılışına tamamen uymaktadır. Nitekim Azeri ve Uygur 
çağdaş Türk lehçelerinde bu kelime özgün şekliyle yazılmaktadır. 

Bu sözcüğün “kiten” biçimi “kidinu” yazılışıyla Akad diline geçmiş ve 
bazı Akad kral adlarında veya Akadca ad almış Elam kral adlarında kul-
lanılmıştır.10 

F.W. Hüsing’in eski Elamca’da “u” harfının “i”ye dönüştüğüne dair 
ileri sürdüğü görüşüne dayanan F. Bork, baht, saadet, talih manalarını 
verdiği “kitti” kelimesinin de “kut”tan türediği anlaşılmıştır.11 Böylece 
esas anlamı yanında farklı bir anlamının da olduğu veya kazandığı orta-
ya çıkmıştır. Bu esas mana Elam eski linear yazısı ve çivi yazılı metinle-
rinden de anlaşıldığına göre siyasi iktidar anlayışıdır. Birtakım metinler-
de belirtildiği gibi Elam kralları tanrının seçtiği kişilerdi ve bu sihirli güç 
onların hâkimiyetini korumaktaydı. 

Bütün eski uygarlıklar gibi Elam da çok tanrılı bir uygarlıktı ve pan-
teonun başında üçlü bir grup vardı. Bu teslis Humban, İnşuşinak ve Ki-
ririşa (daha sonra Pinikir)’dan oluşurdu.12 Her tanrının kendi kutu vardı 
ve o kut tanrının sorumlu olduğu alanın kurallarının ve gereğinin yerine 
                                                           
7 Piere Amiyet, İlam, Tehran Üniversitesi Yayınları, Fars. Çev: Shirin Bayani, Tehran 1349 
(1970); Yusef Majidzadeh, Tarikh ve Tamaddon-e İlam, Nashr-e Daneshgahi Yayınları, s. 5-
33, Tehran 1370 (1991). 
8 Labat, Persia, c. 1800-1500 B.C., Cambridge University Press, s. 22, Cambridge, 1964; 
Walter Hinz, a.g.e., s. 57, 123. 
9 Mehrdad Bahar, Pajuheshi der Asatir-e İran, Agâh Yayınları, 2. Baskı, s. 131, Tehran 1376 
(1997); M.N. Dhalla, History of Zoroastrianism, (çevrimiçi), www.avesta.org, s. 304, 2003. 
10 Walter Hinz, a.g.e., s. 57. 
11 Hamit Zübeyir Koşay, Elam-Türk Dilakrabalığı, Çankaya Matbaası, s. 5, Ankara, 1937. 
12 Rene Labat, Persia, c. 2400-1800 B.C., s. 22; Yusef Majidjadeh, a.g.e., s. 52. 
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getirilmesi karşılığında krallara verilmekteydi. Daha şok Humban ve İn-
şuşinak’ın kutundan söz edilmiştir. Humban’ın kutu sadece krallara 
mahsustu ve en güçlü kut sayılırdı. İnşuşinak’ın kutu ise sorumlu oldu-
ğu kanun, adalet, yargı ve antlaşma konularında geçerli idi. Elamlılarda 
töre gibi yazılı olmayan kanunları çok önemli idi ve kanunu çiğneyen 
ölümle cezalandırılırdı.13 Bu açıdan tanrı İnşuşinak’ın gerçek hayatta da-
ha çok güce sahip olduğu ve kutunun ise daha da önem kazandığı, ama 
geri alındığı takdirde de sahibine ölümden başka bir yol kalmadığı anla-
şılmaktadır. 

Elam yasaları tanrısal kökenden gelmekteydi ve ilk başlarda sözlü bir 
veche taşımaktaydı; oysa daha sonralar Akad kültürü etkisiyle yazılı ka-
nunlar da görülmeye başlandı. Elam’ın orta dönemlerinde kralın da ka-
nunlarda değişiklik yapma hakkına sahip olduğu görülmektedir, nitekim 
bir tablette şöyle denilmektedir: “Tanrı İnşuşinak ve Şutruk-Nahunte’nin 
inayet buyurduğu kanunlar...”.14 Bu yasaların bir tarafında Tanrı İnşuşi-
nak olduğu için bu yasaları çiğneyenin ölümle cezalandırılması töreleri-
nin çok önemli olduğu ve kut ile törenin ciddi bir şekilde birbirine bağ-
landığını göstermektedir. 

F.L. Mann kutun, dokunulması yasak taştan veya tunçtan yapılmış 
bir hayvan figürü ile somut maddeleştirilip somut hale getirildiğini ileri 
sürmüştür. Birtakım Elam uzmanları da ona dayanarak kral sarayları-
nın girişlerindeki hayvanların bu gücün timsali ve sembolü olduğunu id-
dia etmişlerdir. Kutu kaybeden kişinin ölümü ise bu hayvanlara dokun-
durularak sağlanırdı.15 

Tanrılara büyük hizmetler yapıldığı, mesela tanrı adına bir tapınak 
inşa edildiği veya tapınağın onarımı ile hâkimiyet alanının genişlediği 
hem Elam’da, hem de Kutlarda görülmüştür. Kut kralı Enrida-Puzur 
(Enrida-vazir)16 Tanrı Enlil’e bir tapınak yaptırmış ve karşılığında tanrı-
dan dünyanın dört yönünün hükümdarı lakabını almıştır. Elam’da da 
aynı olayın varlığı saptanmıştır. Elam tarihinde bu kut elde etmenin ve-
ya onu yükseltmenin yoludur. Elam mahalli ve bölgesel krallar daha 
yüksek makamlara yetişmek için veya yüksek makamları Tanrılar onlara 
kut verdiler diye ele geçirmek için Tanrılara tapınak yaptırmakta, sunak-
                                                           
13 Shahla Lahici-Mehrangiz Kar, a.g.e., s. 226. 
14 A.y. 
15 Walter Hinz, a.g.e., s. 58. 
16 Puzur Akadca bir sözcüktür ve korunma ve muhafaza demektir, yani Tanrıların korudu-
ğu şahıs. Onun Elamcası Kutik’tir. Elam kralı Kutik-İnşuşinak’ın adı da ilk başlarda Puzur-
İnşuşinak olarak okunmuştu. Rene Labat, Persia, c. 2400-1800 B.C., s. 10; Birtakım bilim 
adamları tarafından Batı İran halklarının (Kut, Lulubi, Kas, Ellipi) dilleriyle Elam dili arasın-
da yakınlık ve akrabalık mevcut olduğu öne sürülmüştür. Büyük olasılıkla bu şahsın adı da 
aynı Kutik kelimesinden gelmekteydi. Ayrıca Kut kavminin adının kut’tan geldiği de ileri sü-
rülmüştür. Bak. Kemal Balkan, Eski Ön Asya’da Kut (veya Gut) Halkının Dili ile Eski Türkçe 
Arasındaki Benzerlik, Erdem XVI’den ayrıbasım, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, s. 58, An-
kara, 1992. 
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lar sunmakta veya mevcut tapınakları tamir etmekteydiler. Bu ise ege-
menliğin tanrısal ve karizmatik olduğunu göstermektedir.17 

Eski Türklerde Kut Anlayışı 

Eski Orta Asya Türk kültüründe hâkimiyetin kaynağı ilahi idi. Tanrı, 
hâkimiyetini doğrudan değil bir vasıta olarak Türk kağanı vasıtasıyla 
kullanmaktaydı. Türk kağanına devlet idare etme gücü ve yetkisi tanrı 
tarafından bağış olarak verilmekteydi. Bununla birlikte verilen ülüş 
(ülüg) ve güç ile kağan bu telakki tamamlanmış olurdu. Hâkimiyet ve 
üzerinde hüküm sürdüğü topraklar Tanrının ona verdiği bir bağış ve kıs-
meti addedilmekteydi.18 Aynı şekilde Türk kağanı da kendisini Tanrı ta-
rafından seçilmiş ve bazı olağanüstü güç ve yeteneklerle donatılmış bir 
kimse olarak görmekte ve kabul etmekteydi. Aynı inanışı halk da paylaş-
maktaydı.19 Türk kültüründe kut düşüncesi, kökeni ve Türk tarihinin 
bütün safhalarındaki varlığı itibariyle eski Türk hâkimiyet anlayışının te-
mel taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu düşüncenin varlığı Hunlar-
dan başlayarak20 Osmanlılara kadar21 Gök-Türk22, Uygur23, Karahanlı24, 
Bulgar25, Hazar26 ve diğer Türk devletlerinde saptanmıştır. Karizmatik 
bir hâkimiyete sahip olan Orta Asya Türklerinde kut’un en eski varlığı 
Asya Hun İmparatorluğu döneminde bu sülalenin en güçlü tanhusu Mo-
tun (M.Ö. 209-174) zamanında görülmektedir. Metinlerde Mete’nin hak-
kında böyle yazılmıştır: “gök tanrının, güneşin ve ayın tahta çıkardığı tan-
rı kutu tanhu”.27 Demek ki Hunlarda hükümdarlar tanrıdan kut alarak 
tahta oturabilmekteydiler. M.Ö. 75 yılından önce hüküm sürmüş kutluğ 
unvanına sahip başka bir Hun hükümdarından söz edilir.28 Hsia Hun 
                                                           
17 George G. Cameron, a.g.e., s. 38. 
18 Mehmet S. Bal, “Türk Saltanat Veraseti Usulü ve Türkiye Selçuklu Devleti’nde Uygulanı-
şı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 159, s. 76, Aralık 2005. 
19 Salim Koca, a.g.e., s. 66-67. 
20 Wolfram Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, Türk. Çev. Nimet Uluğtuğ, Türk Tarih Kuru-
mu Yayınları, 2. Baskı, s. 70, Ankara, 1996; Sait Başer, Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, s. 2, Ankara, 1990. 
21 H.B. Karadeniz, “Türklerde Kut Kavramı ve Osmanlılarda Kutsiyet Elde Etme Çabaları”, 
(çevrimiçi) www.akademikbakis.org/pdfs/7/kutahya.pdf, s. 2, 2005; Nevzat Kösoğlu, Eski 
Türklerde, İslam’da ve Osmanlı’da Devlet, Ötüken Yayınları, s. 228, İstanbul, 1997. 
22 Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, Türk Dil Kurumu Yayınları, s. 27, Ankara, 1986. 
23 Abdülkadir Donuk, a.g.e., s. 50. 
24 Reşat Genç, Karahanlı Devlet Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 33, Ankara, 
2002. 
25 İbrahim Kafesoğlu, “Türk Bulgarların Tarih ve Kültürüne Kısa Bir Bakış”, Güneydoğu Av-
rupa Araştırmaları Dergisi, X-XI, s. 116, 1981-1983. 
26 İbn Fadlan, Bin Yıl Önce, Türkler ve Ötekiler, (Türk. Çev. Sadık Şaşar), İstiklal Kitabevi 
Yayınları, s. 68, İstanbul, 2005. 
27 Sadri Maksudi Arsal, Türk Tarihi ve Hukuk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın-
ları, s. 214, İstanbul, 1947; İbrahim Kafesoğlu, “Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri”, 
Tarih Enstitüsü Dergisi, I, s. 22, 1970. 
28 Wolfram Eberhard, a.g.e., s. 70; Sait Başer, a.g.e., s. 2. 
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Tanhusu He-Lien-Po Po (M.5. yüzyıl) böyle bir ifade kullanmıştır: “Benim 
tanhu olmam Tanrı tarafından kararlaştırıldı...”.29 Avrupa Hunlarında ise 
bu düşüncenin varlığı o dönem Batı yazarları tarafından tespit edilmiş-
tir. Özellikle Atilla döneminde en büyük devrini yaşayan Avrupa Hun İm-
paratorluğunda bu hükümdarın tanrısal güçlerle donatıldığı Bizans elçi-
leri tarafından belirtilmiştir.30 Gök-Türklerde bu anlayışın varlığını ka-
nıtlayan bu cümleler o dönem kitabelerinde yerini almıştır: “Tanrı’ya 
benzer gökte olmuş Türk Bilge Hakan”, “Türk Tanrısı Türk milletinin adı 
ve sanı yok olmasın diye babam kağan ve anam hatunu tahta oturttu”, 
“Tanrı irade ettiği, kutum olduğu için kağan oldum”, “Tanrı buyurduğu ve 
kut’um olduğu için ölecek olan bodunu doğrulttum”, “Tanrı buyurduğu için 
ben (Bilge Kağan) tahta oturdum”.31 Gök-Türk hakanı Şa-po-lie (İşbara) 
Çin imparatoru Kao-tsu’ya gönderdiği mektupta kendisini “Gök-Türk 
devletinin gökte olan ve kutsal oğlu” biçiminde tanımlıyordu.32 Bunlar ve 
bunlara benzer birçok ibarede Tanrının gücü ve isteği tekrar edilmiştir. 
Hatta birtakım askeri başarılar da tanrının isteği ve gücüyle mümkün ol-
muştur. Aynı çizgiyi Uygur dönemi kitabelerinde de takip ediyoruz. Uy-
gur hakanları da Tanrının verdiği kut ile tahta çıkmaktaydılar. Birkaç 
Uygur hakanı aynı Gök-Türk ibarelerini kullanmıştır. Ancak Manihe-
izm’in kabulünden sonra bu dinin etkisiyle Gök Tanrı yerine Ay Tanrı’-
dan kut alındığı görülmeye başlamıştır.33 Çünkü Mezopotamya dinleri 
Mani dininin oluşmasında büyük rol oynamışlar ve bu dinlerde Ay Tan-
rısı büyük bir öneme sahiptir. “Ay Tanrı’da ülüğ bulmuş Alp Kutluğ Bilge 
Kağan”, “Ay Tanrı’da kut bulmuş Külüğ Bilge”, “Ay Tanrı’da kut bulmuş 
Alp Bilge”, “Ay Tanrı’da kut bulmuş Alp Külüğ Bilge Kağan”34 vs. ibareler 
Mânî dininin kabulünden sonra yazıldığı için bu etki görülmektedir.  

İdil sahillerindeki ana Bulgar topraklarından ayrılıp Balkanlara giden 
Tuna Bulgarlarında da aynı telakki devam etmiştir. Tervel adlı hükümdar 
böyle bir ifade kullanmaktadır: “Göke benzer Tanrı tarafından getirildiği”; 
bir başka kitabede Melemir “Göke benzer Tanrı tarafından tahta çıkarılmış 
Melemir”; ve Omurtag ise “yeryüzünde Tanrı tarafından tahta çıkarılmış 
Han Omurtag” gibi yakın ifadeler kullanmışlardır.35 İbn Fadlan’ın anlattık-
larına göre Hazarlar ve Müslüman İtil Bulgarları da aynı anlayışı sürdür-
müşlerdir. Hazar hakanı halktan tecrit edilmiş bir hayat yaşamaktaydı.36 
                                                           
29 Abdülkadir Donuk, “a.g.m.”, s. 49. 
30 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 249. 
31 Hüseyin Namık Orkun, a.g.e., s. 22, 27, 34. 
32 Osman Turan, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, I-II, Nakışlar Yayınları, s. 170, İs-
tanbul, 1980. 
33 Abdülkadir Donuk, “a.g.m.”, s. 50; Mehmet Niyazi, a.g.e., s. 47. 
34 Abdülkadir Donuk, “a.g.m.”, s. 50. 
35 A.y.; Osman Turan, a.g.e., s. 171; Nevzat Kösoğlu, a.g.e., s. 35. 
36 İbn Fadlan, a.g.e., s. 68. 
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Maverdi’nin verdiği bilgilere göre Müslüman Uygurlarda da bu düşün-
cenin yeri ve öneminin korunduğu anlaşılmaktadır. Uygur hakanının 
(1027) Gazneli Sultan Mahmut’a yazdığı bir mektupta “Göklerin sahibi 
yeryüzü ülkelerinin ve birçok kavimlerin hâkimiyetini bize verdi” ibaresi 
aynı telakinin büyük olmayan Türk devletlerinde de var olduğunu gös-
termektedir.37 Kut anlayışının varlığı Karahanlılar döneminde de görül-
mektedir. Karahanlı hükümdarları, Tanrı kendisine kut ve ülüg verdiği 
için hükümdardır.38 Ayrıca bu dönemin yapıtları kut telakisi mevcudiye-
tinin en somut örneğidir. Mahmut Kaşgarlı Divanü Lugat it Türk adlı ese-
rinde kut’a baht, saadet, talih ve devlet gibi manalar vermektedir.39 Bu-
rada esas anlamından farklı anlamlar görülmektedir. Kut hakkında en 
geniş bilgiyi ise yine Karahanlı döneminin ünlü devlet adamı Yusuf Has 
Hacib’in yazdığı Kutadgu Bilig’den elde edilmektedir. Kut kazanma bilgisi 
manasına gelen bu kitapta eski Türk kültürünün önemli yönleri ve bun-
ların birbiriyle olan münasebetleri hakkında geniş ve çok önemli bilgiler 
verilmiştir. Öz Türkçe ile yazılan bu eserde kut hakkında da önemli ma-
lumatlar verilmiştir. Kutadgu Bilig’e göre kut’un vasfı ve tabiatı hizmettir, 
zengin olma ve beyliğe yükselme yolları ondan geçmektedir, onu kazan-
mak için temiz ve dürüst olunmalı ve dili ve eli kötülüğe bulaştırılmama-
lı, adalet ise kut ile sıkı sıkıya bağlıdır. Kut geldiği gibi gider ama onu 
koruma yolları da vardır. Kut tanrısal nizam olan törenin uygulanması 
karşılığında krallara verilir.40 

Bazı bilim adamları tarafından kut telakisinin Şamanist çevrelere ait 
olduğu ve en ilkin anlamının can, ruh olduğu ileri sürülmüştür.41 Birta-
kım eserlerde de bu anlama kullanıldığı görülmektedir.42 

Türklerde kutlu dağlar ve pınarlar vardı. Bu ise bu telakinin birtakım 
yerlere de şamil olduğunu göstermektedir.43 

Elamlılar ile Türklerdeki kut düşüncesini kıyasladığımızda araların-
daki benzerlik ve hatta aynılıklardan bu ikisinin aynı kökten kaynaklan-
dığı anlaşılmaktadır.  

Bu benzer taraflar aşağıda sıralanmıştır: 
                                                           
37 Mehmet Niyazi, a.g.e., s. 47-48; Osman Turan, a.g.e., s. 171. 
38 Reşat Genç, a.g.e., s. 33. 
39 Mahmut Kaşgarlı, Divanü Lugat’it-Türk, (Türk. Çev. Besim Atalay), Türk Dil Kurumu Ya-
yınları, 4. Baskı, s. 320, 413, Ankara, 1998. 
40 Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, (Türk. Çev. Reşit Rahmeti Arat), Türk Tarih Kurumu Ya-
yınları, 589, 674, 6095 Beyitler, Ankara, 1959. 
41 Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi, I-II, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 34, İstanbul, 
1976; Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, I-II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 3. Bas-
kı, s. 43, İstanbul, 1998. 
42 Emel Esin, Türk Kültür Tarihi, İç Asya’daki Erken Safhalar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Yayınları, s. 5, Ankara, 1985; Jean Paul Roux, Türklerin ve Moğolların Eski 
Dini, (Türk. Çev. A. Kazancıgil), Kabalcı Yayınları, s. 166, İstanbul, 2002; Doğan Avcıoğlu, 
Türklerin Tarihi, C. 1, Tekin Yayınları, 2. Baskı, s. 344, İstanbul, 1978. 
43 Mehmet Niyazi, a.g.e., s. 47. 
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1. Her iki kültürde bu düşünce aynı sözcük ile ifade edilmekte ve bu 
iki düşüncenin aynı olduğuna dair güçlü bir kanıt oluşturmaktadır. 

2. Bu kelime her iki kültürde ilk başta siyasal iktidar kavramı olarak 
kullanılmaktadır.  

3. Hem Elam hem de Türk kültüründe ülüş anlayışının ve ülke ile fet-
hedilen toprakların Tanrı tarafından verildiğinin varlığı görülmektedir. 

4. Bu sözcüğe verilen baht, saadet, talih ve mutluluk gibi anlamlar 
asıl anlamın yani siyasal iktidar anlamının yan anlamı veya daha sonra 
ortaya çıkmış anlamlar olduğu ileri sürülmektedir. 

5. Her iki kültürde kut sözlü olan tanrısal yasaları korumak için kra-
la verilmektedir. Kral yaptıkları iyi işlerle kutunu yükseltebilirdi. 

6. Kurallara uymayan kraldan kut geri alınmakta ve kral ya azledilip 
ya da öldürülmekteydi. 

7. Her iki kültürde insanların dışında birtakım yerler de kutlu sayıl-
maktaydı. 

8. Bu düşünce her iki kültürdeki öneminden dolayı dönemin sonuna 
kadar varlığını sürdürülmüş ve kralların adı veya lakaplarında bol sayı-
da kendini göstermiştir. 

Bu tespitlerden sonra kut düşüncesinin 4000 yılı aşkın bir maziye sahip 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Değerli Türkolog Hamit Z. Koşay bu iki kelimeyi 
birbiriyle karşılaştırmış ve aynı olduklarını ileri sürmüştür. O, bu sözcüğün 
baht ve saadet anlamlarını göz önünde bulundurarak Elamca’daki “kitti” ile 
Türkçe’deki “kut” kelimelerinin aynı olduğunu ortaya koymuştur.44 

İrani Kavimlerde Kut Anlayışı 

İrani kavimlerde kut düşüncesinin en eski izlerinin Medlerde görül-
düğü ve “farnah” biçiminde yazıldığı ileri sürülmektedir.45 Medleri devi-
rip eski İran’da hâkimiyeti ele geçiren Akamenit sülalesi döneminde de 
bu düşünce devam etmiştir. Akamenit çizi yazılı kitabelerinde Vinda-
Farnah adında birisinin adı geçmekte ve bu dönemde de bu anlayışın ay-
nı kelime ile ifade edilme olasılığının olduğu öne sürülmektedir.46 Behis-
tun kayasına yazılan çivi yazılı kitabede Akamenit kralı Darius (M.Ö. 
522-486) Ahura Mazda’nın yardımı ve isteğiyle kral olduğunu ve değişik 
birçok ülkeye hükümranlık ettiğini ifade etmektedir. “Ben Ahura Mazda’-
nın isteğiyle kral oldum”, “Ahura Mazda krallığı bana verdi”, “Benim olan 
ülkeler bunlardır ve ben Ahura Mazda’nın isteğiyle onların kralı oldum”.47 
Her ne kadar Darius’un ataları Aria-Ramna ve Arşam’a mal edilseler de 
Akamenit döneminin sonlarına doğru yani M.Ö. 4. yüzyılın ortalarında 
                                                           
44 Hamit Zübeyir Koşay, “a.g.m.”, s. 5. 
45 Gerardo Gnoli, “FARR(AH)”, 2. Paragraf, (çevrimiçi) www.iranica.com 
46 Samuel Henrik Nyberg, Dinha-ye İran-e Bastan, (Fars. Çev. S. Najmabadi), Markaz-e İra-
ni-ye Motaleeye Farhangha Yayınları, s. 352, Tehran 1359 (1980), 
47 Behistun Kaya Kitebesi, 1. sütun, 11-20 Satırlar, (çevrimiçi) www.avesta.org/op/op.htm 

226



HASAN GÜLMUHAMMET / ELAMLILARDA, İRANÎ KAVİMLERDE VE TÜRKLERDE KUT ANLAYIŞI 9 

yazıldıkları48 anlaşılan iki çivi yazılı kitabede de bu telakinin varlığı gö-
rülmektedir. Bu kitabelerde Aria-Ramna ve Arşam kakimiyetin Ahura 
Mazda tarafından onlara verildiğini iddia etmişlerdir.49 Darius’un Susa’-
da bulunan diğer tabletlerinde de aynı anlayışın varlığı görülmektedir. 
Bu kitabelerde toprakların Ahura Mazda tarafından krallara verildiği ya-
zılmıştır. Bu da yine Elam-Türk geleneğinin devamı olarak görülmekte-
dir. Sasani dönemi ve İslam’ın ilk yüzyıllarında kaleme alınan ve sözlü 
gelenekten yazılıya geçen Zerdüştilik’in kutsal kitaplarında bu düşünce-
nin Hvarrenah, Pehlevi Farsçasında Hvarrah, Orta Farsçada ise Farrah 
biçimini aldığı görülmektedir.50 Günümüz Farsçası’nda da Farr(eh) ola-
rak yazılmakta ve daha çok Farr(eh)-ı izadi (Tanrısal kut) terkibinde kul-
lanılmaktadır.51 Avesta’nın önemli kitaplarından Yaşt’ların 19. bölümü 
olan Zamyad Yaşt bu tanrısal gücü anlatmaktadır.52 

Bu düşünce İndo-Avrupalı kavimler arasında çok yayılmıştı. Yunanlı-
ların Tyche’si, Perslerin Farrah’ı, Hindlilerin Laksam’ı, Soğdların Farn’ı 
aynı düşünceyi ifade etmekteydi.53 

Perslerdeki Farrah tıpkı Elamlılar ve Türklerdeki kut anlayışı gibi gö-
revlerini, sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirme karşılığında 
krallara verilmekte ve kusur edildiği takdirde geri alınmaktaydı. Bu güç 
tanrısal bir özellik taşımaktaydı ve ışık dünyasının Tanrılarında, iyi kral-
lar ve pehlivanlarda görülmekteydi.54 Bu kelimenin kökündeki güneş an-
lamına gelen Hvar hissesi onun ışıkla bağlantılı olduğunu ve ışıkla ilgili 
bir mahiyet taşıdığını göstermektedir. 

Avesta’nın Yaşt’lar kitabının 19. bölümü bu tanrısal gücün Ahura Mazda 
ve diğer Tanrılara ait olduğunu, krallara ve pehlivanlara verildiğini ve bu in-
sanların yaptığı iyi işleri anlatmaktadır. Turanlı Efrasyab’ın bu gücü elde et-
mek istediği, ancak İranlılara ait olduğu için başaramadığı anlatılmaktadır.55 

Farrah baht, saadet, mutluluk ve talih anlamlarını da ihtiva etmekte-
dir. Ancak İran kültür araştırmacıları bu anlamların daha sonra kazanıl-
dığı düşüncesindedirler.56 

İndo-Avrupalı halkların eski tarihlerinde sınıfların varlığı kanıtlan-
mıştır. Bu sınıflı toplum özellikle Sasani döneminde en şiddetli biçimini 
yaşamaktaydı. Kitleler zor durumdaydılar ve şiddetli sınıfsal baskılara 
                                                           
48 Naser Purpirar, Davazdeh Garn Sukut, Baramadan-e Hakhamaneshian, Kareng Yayınları, 
s. 166-167, Tehran 1379 (2000). 
49 Aria-Ramna ve Arşam Kitabeleri, (çevrimiçi) www.avesta.org/op/op.htm. 
50 Mehrdad Bahar, a.g.e., s. 156; Gerardo Gnoli, “a.g.m.”, 1. Paragraf. 
51 Aliakbar Dehkhoda, Loghatname-ye Dehkhoda, Farr Maddesi, CD ortamında. 
52 Yasht, Zamyad Yasht, (İng. Çev. J. Darmesteter), (çevrimiçi) www.avesta.org. 
53 Gerardo Gnoli, “a.g.m.”, 3. Paragraf. 
54 Samuel Henrik Nyberg, “a.g.e.”, s. 72. 
55 Yasht, Zamyad Yasht. 
56 Gerardo Gnoli, “a.g.m.”, 6. Paragraf. 
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maruz kalmaktaydılar. Bu dönemde insanlar için artık bu dünyada Far-
rah kazanmanın bir önemi kalmamıştı ve öbür dünyada sait ve mutlu ol-
mak için kendilerini avutmaktaydılar. Bu dönemde Farrah’ın da sınıfsal 
bir mahiyet aldığı ileri sürülmektedir. Sasani toplumu kral ile saray ehli, 
din adamları, savaşçılar ve çiftçiler sınıfından oluşmaktaydı. Bu durum-
da Farrahlar yukarıdan aşağıya göre değer kazanırdı.57 

Bir kabartmada Sasani sülalesinin kurucusu Ardeşir’in kucağındaki oğ-
lağın bu tanrısal gücün timsali olduğu ve maddeleştirilerek somut bir bi-
çimde betimlendiği ileri sürülmektedir. Böylece Ardeşir tanrısal egemenlik 
gücü Farrah’ı Partların son kralı Artaban’dan aldığı ve o sülalenin hâkimiye-
tine son vererek Sasani sülalesini kurup tahta çıktığı anlaşılmaktadır.58 

Perslerin Farrah düşüncesinin temelinde Elam kut düşüncesinin yat-
tığı ileri sürülmüştür.59 Bazı bilim adamları Mezopotamya ve Elam’da bu 
telakinin varlığı ve mahiyetine değinerek bu anlayışın bölge halklarından 
alındığı görüşündedirler. Bu düşüncenin izlerine eski İndo-Avrupa kül-
türünde rastlanmadığına, daha sonralar özellikle Mezopotamya kültü-
ründen esinlenerek böyle bir anlayışın ortaya çıktığına işaret etmişler-
dir.60 Kut’un Yunan kültüründeki karşılığı olan “Tyche”nin de Mezopo-
tamya etkisi olduğu öne sürülmüştür.61 

Yukarıda zikredildiği gibi kidinu kelimesi Elamca kiten sözcüğünün 
Akadca’ya geçmiş versiyonudur. Ayrıca Aramî dilinde ise “GD” veya “GDH” 
harflerinden oluşan ve yine de kut veya Farrah’ın karşılığı olan bir idoeg-
ram mevcuttur.62 Sasanî dönemi ile İslamî dönemin ilk yüzyıllarında kale-
me alınan Pehlevi eserlerinde Farrah kelimesi hep bu ideogramla yazılmış 
ancak okunuşta Farrah okunmuştur. Bu dil kuralına o dönem yazarların-
dan İbn Nedim’in de belirttiği gibi hazvareş denmektedir.63 Görüldüğü gibi 
bu ideogram kut veya qut/qud kelimesinin aynısıdır. Bilindiği üzere Pers-
çe ve günümüz Farsçası’nda da bazı ünlüler yazılmaz. Bu da yine kut an-
layışının bölge halklarından alındığını gösteren bir kanıttır. Ancak Jean Pa-
ul Roux bunun tersini iddia etmekte ve kut’u Hvarranah’a bağlamaktadır.64 

Sonuç 

Farrah’ın mahiyetine bakıldığında Elam-Türk kut düşüncesiyle çok 
yakın benzerlikler ve hatta bazı yönlerde aynılıkları vardır. Bu benzer ta-
rafları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 
                                                           
57 Mehrdad Bahar, a.g.e., s. 156-7. 
58 Samuel Henrik Nyberg, a.g.e., s. 72. 
59 Shahla Lahici-Mehrangiz Kar, a.g.e., s. 222, 4. Dipnot. 
60 Mehrdad Bahar, a.g.e., s. 437; Gerardo Gnoli, “a.g.m.”, 21. Paragraf. 
61 Gerardo Gnoli, “a.g.m.”, 20. Paragraf. 
62 M.N. Dhalla, a.g.e., s. 304. 
63 Aliakbar Dehkhoda, a.g.e., Zavaresh Maddesi. 
64 Jean Paul Roux, a.g.e., s. 168. 
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1. Bu tanrısal güç krallara verilmekte ve siyasi hâkimiyet düşüncesi 
anlamına gelmektedir.  

2. Görevler, sorumluluklar ve yükümlülükler yerine getirilmediği tak-
dirde geri alınmaktadır. 

3. Akamenit kralı üçüncü Darius, Sasani kralı üçüncü Yazdgerd ve 
Gik-Türk kağanı İnal Kağan örneğinde görüldüğü gibi kut’u geri alınan 
kağan öldürülmekte veya hâkimiyetten azledilmektedir. 

4. Bu sözcüklere verilen saadet, baht ve talih anlamları asıl anlamın 
ya yan anlamı veya daha sonra kazanılan anlamlardır. 

5. Kısmet anlayışı Elam kültürünün tesiri altında devam etmektedir. 
Memleketi Tanrının verdiği telakkisi hâkimiyetin Ahura Mazda’dan verildi-
ği telakkisiyle birlikte karizmatik hâkimiyet anlayışını tamamlamaktadır. 

6. Elamlılarda görüldüğü gibi bu gücün maddeleştirilip somut halde 
betimlenmesi Sasanilerde de görülmüştür. 

7. Bu sözcükler kral adlarında kullanılmaktaydı. 
Buradan kut anlayışı ve kelimesinin ilk olarak Elamlılardan neşet et-

tiği ve İranî kavimlerdeki Farrah’tan daha eski olduğu ortaya çıkmakta-
dır. Bu anlayış İranî kavimlerdeki Farrah anlayışının ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Antik Yunan’ın en eski eseri sayılan Homer’in eserinde 
de geçtiği için orada ve ihtiyatla eski Avrupa’daki ona denk hâkimiyet 
anlayışının ortaya çıkmasına etki ettiği de söylenebilir. 
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Yasht, Zamyad Yasht, (İng. Çev. J. Darmesteter), (çevrimiçi) www.avesta.org. 
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ÇİN KAYNAKLARINDA KAŞGAR 

Raile Abdülvahit KAŞGARLI* 

Öz 

Türk kültüründe 2000 yıldan fazla tarihi olan Kaşgar, bugünkü Çin Halk 

Cumhuriyeti Şin Jiang Uygur Özerk Bölgesi’nin güney batısında bulunmakta-

dır. Coğrafi konumunun, tarihi ipek yolu üzerinde olması, Kaşgar’ın önemini 

daha da arttırmıştır. Çin kaynaklarında Kaşgar, çeşitli isimlerle kaydedilmiş-

tir. Çin bilim adamları Kaşgar ismini farklı anlamlarda yorumlamışlardır. 

Bu makalede Kaşgar’ın genel durumu, Çin kaynaklarındaki isimlen-

dirilişi, bu isimlerin anlamları kaleme alınmıştır. 

Anahtar kelimeler: Türk Kültürü, İpek Yolu, Çin Kaynakları, Kaşgar. 

Abstract 

Kashgar in Chinese Sources 

With more than 2000 years of history in Turkish culture, Kashgar is 

located in the southwest of today’s Shin Jiang Uighur Autonomous Regi-

on of the People’s Republic of China. Thanks to its geographical location, 

history and being on Silk Road, the importance of Kashgar has increased 

even more. Kashgar has been recorded in Chinese sources with various 

names. Chinese scientists have interpreted the meaning of the name 

“Kashgar” differently. 

In this article, the overall situation Kashgar are indicated and the na-

ming of Kashgar in Chinese sources, meanings of these names. 

Key words: Turkish Culture, Silk Road, Chinese Resources, Kashgar. 

Oğuz Destanı’nın esas temelini teşkil eden “Şu ve Tunga Alp” rivayet-
lerinde, İran hükümdarları ile harb ettikleri anlatılan hakanların merke-
zi, Çu havzasında Balasagun ve Doğu Türkistan’daki Ordukent yani 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora Öğrencisi. 
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Kaşgar şehridir.1 Oğuz Destanı’nın, M.Ö. 209-174 tarihleri arasında hü-
kümdarlık yapan Hun hükümdarı Mete’nin hayatı üzerine kurulmuş olayla-
rı anlattığı gerçeğinden yola çıkıldığında Kaşgar, milattan önce kurulmuş, 
gelişmiş ve hakanlıkların merkezi olmuştur. Milattan sonra, 870 yılında Köl 
Bilge Karahan tarafından kurulan2 Karahanlı Devleti’nin kışlık başkenti ol-
muştur.3 Said Han tarafından 1514 yılında kurulan Saidiye Uygur Devleti 
başlangıçta Kaşgar Hanlığı adıyla kurulmuştur.4 1863 yılında Yakup Bey li-
derliğinde kurulan ve 14 yıl devam edecek olan Doğu Türkistan İslam Dev-
leti, Kaşgar’da kurulmuştur.5 12 Kasım 1933’de Sabit Damolla başkanlığın-
daki “Şarki Türkistan Türk İslam Cumhuriyeti” de Kaşgar’da kurulmuştur.6 

Karahanlı döneminde, Sultan Sutuk Tekin Han’ın 932 yılında İslâm 
dinini kabul etmesi ve “Abdulkerim” ismini alması7 dolayısıyla Karahan-
lılar’ın Orta Asya’da ilk Müslüman devleti kurması8 sebebiyle Kaşgar, 
Türk kültüründe İslam dininin resmi olarak kabul edildiği ilk şehir ol-
muştur. Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig’i Kaşgar’da yazmıştır. Kaşgar, 
Türk kültürünün onuru, filolog, etnograf, etnolog, folklorcu, sözlükçü, 
Türkçü, dilci Kaşgarlı Mahmut’un memleketidir. Sadece Türk kültürüne 
değil, dünya kültürüne de katkısı olan, Uygurların ünlü klasik musikisi 
12 makam, Saidiye Uygur Devleti döneminde Said Han’ın oğlu Abdure-
şid Han (1533-1570) devrinde Kaşgar’da bir bütün sistem haline getiril-
miştir. Yakup Bey devrinde Kaşgar, bu devleti resmi olarak tanıyan İngil-
tere hükümetinin konsolosluğu ve Rus hükümetinin konsolosluğuna ev 
sahipliği yapmıştır.9 Meşhur “Iydgah Mescidi”, bu dönemde Yakup Bey 
tarafından Kaşgar’da inşa edilmiştir.10 1930’lu yıllarda Kutluk Şevki ta-
rafından çıkarılan Yeni Hayat gazetesi11, Kaşgar’da yayınlanmıştır. Kaş-
gar Uygur Neşriyatı, Uygurca yayınlara yapılan tüm kısıtlamalara rağ-
men, yayın hayatına devam etmektedir. 
                                                           
1 A. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, Cilt: 1, 3. baskı, s. 18, İstanbul, 1981. 
2 Turgun Almas, Uygurlar, Şin Jiang Yaşlar Ösmürler Neşriyatı (Şin Jiang Gençler Çocuklar 
Yayınevi), s. 421, Urumçi, 1989. 
3 Muhammed Emin Buğra, Şarki Türkistan Tarihi (Doğu Türkistan Tarihi), Emek Ofsed Yay., 
s. 131, Ankara, 1998. 
4 Sultan Mahmut Kaşgarlı, Çağdaş Uygur Türklerinin Edebiyatı, Kültür Bak. Yay., s. 10, Ankara, 1998. 
5 Sultan Mahmut Kaşgarlı, a.g.e., s. 10. 
6 Mehmed Saray, “Türk Tarihi-Şarki Türkistan Türkleri”, İslâm Ansiklopedisi, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Yay., C. 12/2, s. 425-427, İstanbul, 1988. 
7 M. Emin Buğra, a.g.e., s. 131; Turgun Almas, a.g.e., s. 426. 
8 Zekeriya Kitapçı, Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri Arasında İslamiyet, Yedikubbe Yay. 2, 
s. 171, Konya, 2004. 
9 Geng Sheng, “Şi Fang Ren Shı Ye Zhong De Ka Shı (Batılıların Gözündeki Kaşgar)”, Batı 
Kuzey Milletler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 1, s. 6-7, 2007. 
10 Habibzâde Ahmet Kemâl, Çin-Türkistan Hatıraları, Haz. N. Ahmet Özalp, Kitabevi Yay., s. 
46, İstanbul, 1996. 
11 Ercan Çelebi, “Türkistan Basın Tarihinin Boyutları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
s. 84, Eylül-Ekim 2007. 
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Türk kültüründe 2000 yıldan fazla tarihi olan, Uygur Türklerinin tarih-
ten beri kurduğu hanlıklara ve istilacılara karşı yaptıkları mücadelelere 
tanık olan Kaşgar, 18 Kasım 1884 tarihinde Doğu Türkistan’ın Çin işgali 
altına girmesi ve Çin yönetimince Yeni Toprak anlamına gelen Şin Jiang is-
mi verilmesi nedeniyle Çin sınırları içerisine dâhil edilmiştir. Dolayısıyla 
bugün, Çin Halk Cumhuriyeti Şin Jiang (Xin Jiang) Uygur Özerk Bölgesi’-
nin12 güney batısında olarak bilinmektedir. Doğusunda Taklamakan çölü, 
güneyinde Karakurum dağları ve Şi Zang (Tibet)ın Ali bölgesi, batısında 
Pamir yaylası, doğu kuzey kısmında Aksu ilinin Kelpin ve Avat ilçeleri, ba-
tı kuzey kısmında Kızılsu Kırgız Özerk Beldesi’ne bağlı Atuş şehri, Uluğçat 
ilçesi ve Ahtu ilçesi vardır. Doğu güney kısmı ise Hoten ilinin Guma ilçesi 
ile komşudur. Kaşgar ilinin batı güney kısmı Tacikistan, Afganistan, Pa-
kistan ile sınırlanır. Sınır uzunluğu 388 kilometredir. Doğu sınırı ile batı 
sınırının arasındaki mesafe 750 kilometre, kuzey sınırı ile güney sınırı 
arasındaki mesafe ise 535 kilometredir. Yüz ölçümü 11.179.403 km2’dir. 
Bugün Kaşgar’da Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tacik, Hanzu (Çinli), Huizu 
(Dongan-Müslüman Çinli), Rus, Davur, Moğul, Şibo, Mançu’lar yaşamak-
tadır.13 Nüfusun çoğunluğunu Uygurlar teşkil etmektedir. 

Şu an Kaşgar ili, Kaşgar şehri ve Yenişehir ilçesi, Kona şehir ilçesi, 
Kagılık ilçesi, Poskam ilçesi, Yeken ilçesi, Yenisar ilçesi, Maralbeşi ilçesi, 
Peyzavat ilçesi, Yupuğa ilçesi, Mekit ilçesi, Taşkorgan Tacik otonom ilçe-
si olmak üzere bir şehir ve on bir ilçeyi kapsamaktadır. 

Çin Kaynaklarında Kaşgar İsmi 

Yeni bir icat olan “İpek Yolu” terimi, Alman coğrafyacısı Ferdinand Von 
Richtofen tarafından 1877’de ortaya atılmıştır.14 Çin kaynaklarına göre 
ipek yolu, ilk olarak milattan önce 10. yüzyılda Batı Cou (Zhou) hanedan-
lığının hükümdarı Cou (Zhou) Mu’nun diğer ülkelere çeşitli amaçla ipek 
hediye etmesiyle vücuda gelmiştir. Cou (Zhou) Mu, Çin’in bugünkü Şan Şi 
(Shan Xi) eyaletine bağlı Şi An (Xi An) şehrinden yola çıkarak, bugünkü 
Kırgızistan’a kadar gitmiştir.15 Milattan önce 202 yılından milattan sonra-
ki 8. yılına kadar tarih sahnesinde hanedanlığını devam ettiren Batı Han 
                                                           
12 1877 yılında Zo Zung-tang’ın Doğu Türkistan’a girişi neticesinde ülke, Çin yönetiminin 
eline geçmiştir. 16 Mart 1878’de “Pekin Gazetesi”nin, bütün Doğu Türkistan’ın Çin işgali al-
tında olduğunu resmen açıklaması ardından Doğu Türkistan ismi, 18 Kasım 1884 tarihin-
de, Çin’in 19. eyaleti olarak, yeni toprak anlamına gelen Şin Jiang’a çevrilmiştir. 1-10-1955 
tarihinde Doğu Türkistan’a Komünist Çin Yönetimince “Şin Jiang Uygur Özerk Bölgesi” adı 
verilmiştir (Bakınız: Wolfram Eberhard, Çin Tarihi, TTK Yay., XIII. Seri-No: 3, s. 325, Ankara, 
1947; İklil Kurban, Doğu Türkistan İçin Savaş, TTK Yay., VII. Dizi, Sa. 159, s. 85, Ankara, 
1995; M. Rıza Bekin, Doğu Türkistan Vakfı Başkanı M. Rıza Bekin’in Anıları, Kastaş Yay., s. 
166, İstanbul, 2005). 
13 Çevrimiçi: http://baike.baidu.com/view/2824.htm, 24-06-2007;  
     Çevrimiçi: http://www.kashi.gov.cn/Infomation/, 26-06-2007. 
14 Çeviri: A. Ufuk Kılıç, Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı: 135, Mart, 2005. 
15 Çevrimiçi: http://www.kepu.net.cn/gb/civilization/china-silk/silk_way/200207040047.html, 
24-06-2007. 
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hanedanlığı döneminde Cang Çian (Zhang Qian), Çang An (Qang An, bu-
günkü Şi An)’dan yola çıkarak Gan Su ve Şi Yü (Xi Yu, batı bölgeler-Kaş-
gar’ı da kapsayan Türklerin yaşadığı bölgeler)’dan geçtikten sonra Orta 
Asya ve Batı Asya’ya kadar gitmiştir. Çin kaynaklarında Cang Çian (Zhang 
Qian)’dan, “Akdeniz bölgesindeki memleketlerin kara yolunu birbirine bağ-
lamıştır” şeklinde bahsedilmektedir. Batı Han ve Doğu Han (M.S. 25-220. 
yıllar) hanedanlığı döneminde İpek Yolu’nun güney yolu, orta yol, kuzey yo-
lu olmak üzere üç çeşit yolu vardı. Kaşgar, orta yol üzerinde bulunuyordu.16 

Bilindiği gibi, Türklerin tarihi ile ilgili kayıtların çoğu, coğrafi yakınlık 
nedeniyle her zaman ilişkilerde bulunduğu Çinlilerin kaynaklarında saklı-
dır. Çin kaynaklarında Kaşgar’a ait ilk kayıt, batı bölgelere seyahat eden 
Cang Çian (Zhang Qian)’ın raporunda geçer.17 Doğu Han hanedanlığı (M.S. 
25-220. yıllar) dönemine ait eser olan Hou Han Şu-Şi Yü Çuan (sonraki 
Han Tarihi-batı bölgelerin biyografisi)’de Kaşgar ile ilgili kayıtlar bulunmak-
tadır. Bu eserde bugünkü Kaşgar, Şu Le (Shu Le) olarak isimlendirilmiştir 
ve Şu Le ile ilgili şöyle bahsedilmiştir: “Şu Le ülkesinin otuz binden fazla as-
keri vardır…”18 727 yılında Hui Çao (Chao) tarafından yazılan “Hui Chao 
Vang Vu Tian Zhu Guo Chuan (Hui Çao’nun Zhu ülkesine beş günlük seferi) 
isimli kitapta: “Şu Le’ye yürüyerek bir ayda gidilir. Bu yabancı ülke kendileri-
ni Cia Şı Çi Li ülkesi olarak isimlendirmiştir” şeklinde kaydedilmiştir.19 

Şu Le devletinin başkenti Cıa Şı (bugünkü Peyzavat ilçesi) olmuştur 
ve kayıtlara Cie Şı, Cie Ça, Çü Şa olarak geçmiştir. Shu Le’nin Çince ya-
zılışı ile onun başkentinin Çince yazılışı, çoğu zaman birbirinin yerine 
kullanılmıştır. Tang hanedanlığı (M.S. 618-907) döneminde ise Kaşgar, 
Cia Şı Çi Li, Cia Şı Ci Li olarak kaydedilmiştir. Tang hanedanlığı devrinin 
Budizmi ile ilgili ansiklopedik eser Yi Çie Cing Yin Yi’nin yazarı Hui Lin’in, 
Şu Le’li (Kaşgarlı) olduğu bilinmektedir.20 Şu Le ismi, Tang hanedanlığın-
dan sonra (10. yüzyıldan sonra) Ke Şı Ha Er olarak kullanılmıştır.21 

Çin’in Ming hanedanlığı (M.S. 1368-1644) döneminde Kaşgar, Ha Şı 
Ha Er olarak kaydedilmiştir. Çing hanedanlığı (M.S. 1616-1911) döne-
minde ise Ha Şı Ge Er olarak kaydedilmiştir.22 Kaşgar ismi bugün Çince-
                                                           
16 çevrimiçi: http://baike.baidu.com/view/2824.htm, 18-07-2007. 
17 Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi II, Kültür Bak. Yay., 375, s. 12-14, An-
kara, 1981. 
18 Er Shı Vu Shı. Hou Han Shu-Şi Yu Chuan (Yirmi Beş Tarih. Sonraki Han Tarihi-Batı Böl-
gelerin Biyografisi), Cilt 118, 2. Bölüm, Xin Jiang Qing Shao Nian (Şin Jiang Gençler ve Ço-
cuklar) Yay., s. 310, Urumçi, 1999. 
19 Hazırlayan: Yang Jian, “Hui Chao Vang Vu Tian Zhu Guo Chuan (Hui Chao’nın Zhu ül-
kesine beş günlük seferi)” Gu Şi Şing Ji Şuan Zhu (Kadim batıya seyahat hatıralarından seç-
meler), Ning Şia Halk Yay., s. 114, 1987. 
20 Sai Vu Cia Pu, “Vei Pu Nan Bei Çao Şı Çi De Şi Yü Ha Şı Ci Çi Ta Zhu Di Fo Ciao”, (Vei 
Pu Nan Bei Hanedanlığı Dönemindeki Kaşgar ve Onun Bölgelerinde Budizm), Şin Jiang Shı 
Fan Da Şue Şue Bao (Şin Jiang Pedagoji Ünv. Der.), Sayı: 4, s. 39, 2003. 
21 Sai Vu Cia Pu, a.g.e., s. 38. 
22 Niyaz Kerimi, Zivide Satar, Diyarımizdeki Bir Kısım Yer Namleri Hekkide, Milletler Neşri-
yati, s. 249, Pekin, 2006, 
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de Ka Şı Ga Er olarak ve bunun kısaltılmış şekli ile Ha Şı (Ha Shı) olarak 
kullanılmaktadır. Yazılı materyallere hep Ha Şı olarak kaydedilmektedir. 
Bu kullanımların tümü, Kaşgar isminin Çince fonetiğine uygun biçimde 
telaffuz edilişi neticesinde ortaya çıkan şeklidir. 

Çin Kaynaklarında Kaşgar İsminin Anlamı 

Çin kaynaklarında Kaşgar isminin anlamı ile ilgili farklı görüşler mevcuttur. 
695-699 yıllarına ait olan, Şin Yi Da Fang Guang Fo Hua Yan Cing Yin 

Yi (Budist kutsal Çin kitabının yeni çevrilen anlamı) isimli kitapta, Şu Le 
isminin anlamı ile ilgili şöyle kayıtlar bulunmaktadır: “Bu bölge ismi, ta-
rihten beri Şu Le olarak adlandırılmıştır. Ayrıca bölgedeki bir dağın ismi 
olarak da kullanılır. Daha önce halkının kaba olması nedeniyle zarar veri-
ci ülke olarak da çevrilmiştir.”23 

1763 yılında yazılan “Çing Ding Şi Yü Tong Ven Zhı” (batı bölgelerin 
ortak isteğini belirleme) isimli kitapta, Kaşı çeşitli renk anlamındadır, 
Gar ise tuğla ev anlamındadır şeklinde geçmektedir.24 

1804 yılında basılan Hui Jiang Tong Zhı (Jiang’a dönmek ve anlaş-
mayla ilgili kayıtlar) isimli kitapta yazar He Ning, “Kaşı ilk anlamındadır, 
Gar üretmek, yapmak, kurmak anlamındadır” diye yazmıştır. Fakat bu 
anlamların neye dayanarak yorumlandığına ilişkin herhangi bir açıklık 
getirmemiştir.25 Gao Yong-jiu bölgede yaşanan tarihi olaylardan yola çı-
karak, bu görüşün iki çeşit anlamda olabileceğini savunmuştur. Biri ilk 
yapılan başkent, ikincisi Karahanlılar hanedanlığı döneminde bölgede İs-
lamiyet tarihinin ilk yaratılışı.26 

1891 tarihinde yazılan Şin Mao Şı Şing Ci (Şin Mao ile seyahatten ha-
tıralar) isimli kitapta Kaşgar isminin, dik başlı toplumun değiştirilmesi 
zor anlamında olduğu kaydedilmiştir.27 

Liu Yi-tang, “Çing Ding Şi Yü Tong Ven Zhı Şiao Zhu” (Batı bölgelerin 
ortak isteğini belirleme’ye açıklama) isimli kitapta şu görüşleri kaydet-
miştir: Bu toplumun tarihinden yola çıkarak araştırıldığında, Kaşkır söz-
cüğü Kurt anlamındadır, Türk ve Hui He’ların sıkı ilişkisi vardır. Uğuz 
(Uguz, Oghuz)un tarihten beri kullanıla gelmesinden ve Türklerin atala-
rından kalma totemcilik görüşlerinden anlaşılır. Özellikle bu bölgenin 
Hui He Karahan hanedanlığı döneminde başkent olması, onların kaşkır 
(kurt) ismini bu büyük kent için bilinçli olarak almasından kaynaklan-
                                                           
23 Fransızcadan çeviren Tian Vei-ciang, “Ka Şı Ga Er Kao” (Kaşgar araştırması), Ka Şı Şı 
Fan Şue Yuan Şue Bao (Kaşgar Pedagoji Enstitüsü Dergisi), Sayı: 1-2, 1986. 
24 “Çing Ding Şi Yü Tong Ven Zhı” (Batı bölgelerin ortak isteğini belirleme), Cilt: 3, Zhong 
Yang Min Zu Şue Yuan (Merkezi Milletler Enstitüsü) Yay., s. 15, 1984. 
25 He Ning, Hui Jiang Tong Zhı (Jiang’a Dönmek ve Anlaşmayla İlgili Kayıtlar), Cilt: 7, s. 1. 
26 Gao Yong-jiu, “Shı Lun Ka Shı Ge Er Yi Ming De Han Yi”, (Kaşgar isminin anlamıyla ilgili dü-
şünceler) Zhong Yang Min Zu Da Şue Şue Bao (Merkezi Milletler Ünv. Dergisi), Sayı: 5, s. 56, 1996. 
27 Tao Bao-lian, Şin Mao Şı Şing Ci (Şin Mao İle Seyahatten Hatıralar), Cilt: 6, s. 11. 
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maz mı?.28 Liu Yi-tang’ın bu görüşünü Gao Yong-jiu reddeder. Gao Yong-
jiu’ya göre: “Karahanlı döneminde Şu Le ismi yerine hakanın şehri anla-
mındaki Urdukand ismi kullanılmıştır. Satuk Buğra han Müslüman olan 
ve Müslümanların desteğini kazanan kişidir. Onun Urdukand’i Kurt anla-
mındaki Kaşgar’a değiştirmesi anlaşılmaz bir durum.”29 

Feng Cheng-jun, “Şi Yü Di Ming” (Batı bölgelerin yer isimleri) adlı ki-
tapta, Kaşgar başlığı altındaki açıklamada şöyle yazmıştır: “Ka Şı Ga Er 
(kasagar), Cia Şı Çi Li (kashgiri) ile aynıdır. Çi Li, Sanskritçe’de dağ anla-
mındadır. Kaşgar, Kaş Dağı demektir.”30 

He Chang-çün’ün, Japoncadan çevirdiği Şi Yü Zhı Fo Jiao (Batı bölge-
lerin Buddizmi) isimli kitapta Kaşgar isminin yeşim taşı şehri anlamında 
olduğu kaydedilmiştir.31 Çin sınırları içerisinde yaşamakta olan Uygur 
Türklerinden Kurbancan Ablimit Noruzi ile Paltahun Evlahun bu görüşü 
paylaşmaktadır. Bahsi geçen araştırmacılara göre Kaş, Kaşteşi (yeşim taşı) 
Gar, Sak dilinde devlet, bölge, yurt anlamındadır. Bu nedenle Kaşgar, Kaş-
teşi Yurti (yeşimtaşı şehri) demektir.32 Niyaz Kerimi ile Zivide Sattar ise 
Kaşgar’ın aslında “Kaşkır” olduğunu, Kaş-, Uygurcada keşi yani deryanıng 
keşi (deryanın yanı, kenarı) anlamında, -kır, ekim yeri anlamında, Kaşgar, 
derya kenarındaki ekim yeri anlamında olduğunu kaydetmiştir.33 

Geng Shı-min, Şin Tang Shu (Yeni Tang Kitabı) da geçen “Şule, Şa ola-
rak isimlendirilir, hanları Cia Şı şehrinde yaşıyorlar” şeklindeki kayıtlara 
dayanarak Kaşgar’ın Çü Şa olarak kullanıldığını, Çü Şa sözcüğünün an-
lamı ise Divanü Lugat’it Türk’te geçen Kençek olduğunu açıklamıştır.34 
Kaşgarlı Mahmut Divanü Lugat’it Türk’te, “Kençek, Türk kabilelerinden 
biridir” diye yazmıştır.35 

Sonuç 

Kaşgar, tarih boyunca hep Çinlilerin ilgisini çekmiştir, yakın zamanlara 
kadar Kaşgarlı Mahmut mezarı, Yusuf Has Hacip mezarı, Iydgah Camii, Az-
na Mescit, Apak Hoca Camii ve mezarı, Döng Mescit, Karahan Pencim tür-
besi, Celaleddin Bağdadı türbesi, İskender Vang mezarı, Arslan Han mezarı, 
                                                           
28 Liu Yi-tang, “Çing Ding Şi Yü Tong Ven Zhı” şiao Zhu (Batı bölgelerin ortak isteğini belir-
leme’ye açıklama), Tayvan Shang Vu Yay. Dağıtım, s. 60-61, 1984. 
29 Gao Yong-jiu, “a.g.m.”, s. 54. 
30 Feng Cheng-jun, “Şi Yü Di Ming” (Batı bölgelerin yer isimleri), Zhong Hua Shu Ju Yay., s. 
45, 1980. 
31 Çeviri: He Chang-çün, Şi Yü Zhı Fo Jiao (Batı Bölgelerin Buddizmi), Shang Vu Basımevi 
Yay., s. 291-292, 1933. 
32 Kurbancan Ablimit Noruzi-Paltahun Evlahun, Şin Jiang Yer Nmalırınıng Eimologiyisi, Şin 
Jiang Üniversitesi Neşriyatı, s. 140, 2001. 
33 Niyaz Kerimi-Zivide Satar, a.g.e., s. 249. 
34 Geng Shı-min, Vei Vu Er Zu Gu Dai Ven Hua He Ven Şian Gai Lun, (Uygurların Eski Devir 
Kültürü ve Yadigârlıkları), Şin Jiang Halk Neşriyatı, s. 52-53, 1983. 
35 Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lugat’it Türk, Şin Jiang Halk Neşriyatı, (Uygurca baskı), Cilt: 1, 
s. 626, Urumçi, 1981. 
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Nur Ela henim mezarı36 gibi ünlü yapıların bulunması ve Uygur Türk kültü-
rünün yoğun olarak yaşandığı kadim bir kent olması nedeniyle, Çin’in ulu-
sal turistlere yönelik seyahat bölgesi olmuştu. Fakat, yabancı turistlerden 
uzak tutulmaya çalışılsa da, yabancıların ilgisi engellenememiştir. 

Kaşgarlı Mahmut mezarının bulunduğu odadaki duvarda asılı resim-
ler arasında (2008 yılı itibariyle) Türkiye eski başbakan yardımcısının 
Uygur özerk bölge eyaleti valisi eşliğinde Kaşgarlı Mahmut türbesine 
yaptığı ziyaretinden bir görüntü bulunmaktadır. Resmin altında Arap 
harfli Uygurca ve Çince açıklamaya yer verilmiştir. 

Mimar ve tarihçi George Michell, 2008’de yazdığı “Kaşgar, Eski İpek Yo-
lundaki Vaha” adlı kitabında, Kaşgar için, “Orta Asya’da bulunabilecek ge-
leneksel İslam şehrinin en iyi korunmuş örneği” diyor.37 Fakat bu tarihi ya-
pılar, Çin yönetimince şehri yeniden inşa etme adı altında yıkılmaya baş-
lanmıştır. Bu yıkıma karşıthttp://www.thepetitionsite.com/1/tell-china-to-
protect-history-not-destroy-it  internet adresinde imza kampanyası başlatıl-
mıştır. Bu kampanya aracılığıyla Kaşgar’daki tarihi mirasın sadece Uygur 
Türklerine değil, bütün insanlığa ait olduğu vurgulanarak, kültürel ve ar-
keolojik felakete dünyanın dikkatini çekmek, dolayısıyla bu yıkım durdu-
rulmak istenmiştir. Maalesef bu kampanya başarılı olamamıştır. 
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KİTAP TANITMA 

JOSEPH DE TOURNEFORD, TOURNEFORT SEYAHATNAMESİ 

Dr. Okutman Arzu Baykara TAŞKAYA* 

Editör: Stefanos Yerasimos, Çeviren: Teoman Tunçdoğan-Ali Berktay, 

Tournefort Seyahatnamesi, Kitap Yayınları, İstanbul, Haziran, 2005, 

16,5 x 21 cm ebadında, 596 sayfa, ISBN: 975-870-49-74. 

9 Mart 1700’de Paris’ten ayrılan 24 Nisan’da Marsilya’dan denize açı-
lan Tournefort’un, önce Osmanlı sınırlarına katılan Girit’e Akdeniz ve 
Ege Adalarına geldiği görülmektedir. Seyyahın geliş amacı, Almanya-
Avusturya ile yapılan büyük savaştan “Zenta Bozgunu (1697)” yenik çı-
kan Osmanlı imparatorluğunun bu son durumda ne yapacağını Fransa 
tarafından bilinmek istenmesidir. Fransa, Osmanlı ile Avusturya arasın-
daki savaşı körüklemek istemekte, Osmanlı imparatorluğunun hangi ta-
rafta olacağını merak etmektedir. Kitap, mektup tarzında yazılmış bö-
lümleri ile dikkat çeker. Tournefort Seyahatnamesi’nin I. cildini Ali Berk-
tay, II. cildi çevirisini ise Teoman Tunçdoğan yapmıştır. Kitap, “Kitab Ya-
yınları” tarafından Stefanos Yerasimos’un editörlüğünü yaptığı önsözle 
yayınlanmıştır. 

Tournefort Seyahatnamesi tek bir kitap halinde yayınlanmıştır. Giri-
şin ardından, I. kitap Ege Adaları; II. kitap Türkiye (İstanbul), Gürcistan, 
Ermenistan olmak üzere üç kısma ayrılabilir. I. kitapta Ege Adaları ve 
Girit’i ziyaret eden seyyah, Osmanlı imparatorluğunun himayesinde bu-
lunan gayri müslim nüfusun etnik durumu hakkında bilgiler vermekte-
dir. Eserde, Rum nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Ege Adalarındaki 
Rumların evlenme törenleri, cenaze merasimleri, kutlamış oldukları bay-
ramlar (Cilt I, s. 122) Rumların dansları (Cilt I, s. 153) hakkında ayrıntılı 
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bilgiler nakledilir. Ayrıca civar adalarda yaşayan Rum kadınlarının giyim 
kuşamları hakkında da açıklamalar yapılır. (Cilt I, s. 89-90-146-259). 

II. Kitap, İstanbul’a gitmek maksadıyla İzmir’den ayrılan Tourne-
fort’un 15 Mart 1701’de Midilli’den İstanbul’un Pera limanına vardığını 
bildiren on birinci mektubuyla başlanmaktadır. Zira mektuplardan be-
şinde İstanbul’dan, diğerlerinde Trabzon’a kadar gemi yolculuğu ile uğ-
ranılan limanlar ve doğuya kadar uzanan kervan yolunda olan Bayburt, 
Erzurum, Kars, Tiflis-Erivan; dönüş yolunda Tokat, Ankara, Beypazarı, 
Bursa, Manisa, İzmir gibi uğradıkları şehirler anlatılmaktadır. İstanbul’-
daki ulaşım, sanayi (Cilt II, s. 39), esnaf teşkilatı (Cilt II, s. 43-44), sağlık 
teşkilatı (Cilt II, s. 64) hakkında verilen ayrıntılı bilgilerle beraber İmpa-
ratorluk ahilinde elçi kabulü ve Dragomanlar (Arap ve Türk dilini araştı-
ran yabancılar) hakkında kaydedilenler, diğer seyyahların verdiği bilgile-
rin çoğunu tekrarlamaktan öteye gidememektedir. 

İstanbul Osmanlı İmparatorluğunun en büyük şehri olarak ele alın-
makta ve buranın sosyal-kültürel durumu hakkında her yönüne derinle-
mesine nüfuz edilmektedir. Sağlık açısından Türk Hamamı (Cilt II, s. 
66), Türk erkek ve kadınlarının giyim kuşamı (Cilt II, s. 17-73), yeme-iç-
me kültürü açısından ise yiyecekler (Cilt II, s. 77), Türk sigarası (çubuk), 
kahve şerbetten bahsedilir. Türklerin yaşamına dair yine seyyahın dilen-
ciler (Cilt II, s. 18), kadınlar arasında yaygın olan sakız çiğneme âdeti 
(Cilt II, s. 74), kadınların imal ettiği parfümler (Cilt II, s. 74); temizlik 
(Cilt II, s. 75), ölü gömme ve yas (Cilt II, s. 82) gibi birçok kültür öğesin-
den bahsetmesi Türk kültürünün eksik kalan birçok noktasını da ta-
mamlamaktadır. 

13 Eylül Tokat kervanıyla Erzurum’dan ayrılan Botanikçi, Erzurum, 
Ankara, Tokat, Bursa gibi Anadolu’nun çeşitli kentlerine uğradıktan 
sonra, Marsilya’ya götürecek gemiye binerek geri döner. Kitabın, yazılışı-
nın üç yüzyıl ardından, Kitap Yayınevi tarafından Türkçeye çevrilerek di-
limize kazandırılması büyük bir hizmettir. 
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