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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, İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Ders Notları, Türk Dünyası Araştırmala-

rı Vakfı Yayını, 2. Baskı, s. 135, İstanbul 2011.

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

esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır.

Örnek: ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Tunçay, “Balkan Yarımadası'ndan Anadolu'ya Türk Göçlerinin Lalapaşa

Nüfusu Üzerindeki Etkileri ve Dağılışı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 33, Cilt: 98, Sayı: 195, Kasım-

Aralık 2011, s. 171-186.

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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CUMHURİYET İDEOLOJİSİ Mİ? 

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN* 

Öz 

Son yıllarda Cumhuriyet sistemi eleştiriye açık bir çizgiye itilmiştir. 

Sistemin kurucusu doğrudan dışlanmış, “Atatürkçülük boş bir kalıp” hali-

ne dönüştürülmeye çalışılmıştır. Kısacası artık resmi teori tüm değişken-

leri ve yapısal sorunlarıyla belirli aydınlarımızın hedefi haline gelmiştir… 

Günümüzde, birçok öğreti sistemleri, ideoloji kalıpları Batıda ve Do-

ğu’da gözlediğimiz gibi, dogmatizmin salt mutlakıyetçiliği geleneğini sür-

dürememiş akılcı yorumların eleştirel etkisi altına girmiştir. 

Cumhuriyet sistemi, Osmanlı’nın altı yüzyıllık terki hayatı sonucu 

kendine özgü sosyolojik görüşleri, çağın dinamik kültür kalıpları ve değer-

ler sistemiyle bir yapılaşmanın içine girmiştir. Yeni bir Türkiye meydana 

getirmiştir. Artık, Yeni Osmanlılık gibi veya kendine özgü norm ve değer-

lerin ötesinde, gerçekçi atılımların, sosyolojik düşünce zihniyetinin analiz-

lerine açık bir arenaya dönüştürülmesi gerekmektedir. 

“Cumhuriyet İdeolojisi mi?” başlığı altında görüşlerimizi her türlü kog-

nisyonlar, hayal ürünlerinin ötesinde tarihsel sürecin gerçekçi oluşumları-

nı izleyerek, sistemin yerlilik kimliğini ortaya koymaya çalıştık. İlkin Res-

mi Teorinin dünya görüşü, toplumsal gerçekçiliğe yönelişi ve tarihsel kim-

liği hakkındaki ilkelerimizi tartışmaya açmış bulunuyoruz. Hepsi o kadar… 

Anahtar kelimeler: Cumhuriyet Sistemi, Atatürkçülük, Resmi Teori, 

Yeni Osmanlılık, Dogmatizm. 

Abstract 

Republican Ideology Is? 

The Republican system has pushed a line that vulnarable to criticism 

in recent years. The founder of the system has been directly excluded, 
                                                           
* Emekli Öğretim Üyesi. 
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Kemalism was returned into an empty concept. In brief, official theory 

now became a particular target of our intellectuals with all the variables 

and structural problems. 

Today, many teaching systems, patterns of ideology as we observe in 

the West and East was not able to continue the tradition of absolutism, 

has entered under the influence of critical commentary. 

Republican system, as a result of collapsing the Ottoman Empire after 

six centuries, had formed its own sociological views, and this system had 

entered a contruction with values system and dynamic cultural patterns. 

This case made up a new Turkey. Now, it is neccessary to think be-

yond, like the new Ottomanism or ideas which have own norms and valu-

es, it sould be converted into an area that opens realistic breakthroughs, 

sociological analysis of the mentality of thinking. 

We tried to reveal following the historical process beyond the formati-

on of a realistic dream products under the title of “Is it the ideology of the 

republic? Firstly, we have opened the discussion view world of the official 

teory, social reality orientation and our principles about the identity of the 

historical. 

Key words: Republican System, Kemalism, Official Theory, New Otto-

manism, Absolutism. 

1. Bir Sosyal Sistem Olarak Resmi Teori 

Resmî teori tartışması, kültür hayatımızda 1968’lerden sonra günde-
me gelmiştir. Özellikle, 1950’lerde başlayan demokratik parlamentarist 
oluşumlar, daha ziyade Cumhuriyet geleneğine biçim, açıklık ve boyut 
kazandırma eylemlerini güçlendirmiştir. Böylece, tek parti döneminin 
kredosunu oluşturan tüm kavramlar bu açık rejim döneminde yeniden 
yorumlanmaya, analiz edilmeye başlanmış ve tercih yolu olarak çok par-
tili bir dünya görüşü ve siyâsal bir yaklaşım biçimi tasvip görmüştür. El-
betteki, gelenekli kökleri bulunan resmî teori, bir grup Kemalistler tara-
fından tasvip görürken, bizzat Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir kısım ay-
dınları ile Marksist ortamın oluşturduğu yeni sol aydınları arasında tar-
tışmalara açık tutulmuştur. Böylece, S.N. Eisenstadt’ın “Ayrılma Mo-
dernleşmesi” diye belirlediği bir sürece doğru Türk toplum yapısı sürük-
lenmiştir. Türk aydını, cumhuriyet modelinin dar kalıpları arasından çı-
karak çoğulcu bir yenileşmeye yönelirken, artık tek partili rejimin nos-
taljisiyle yetinemezdi. 1946 ruhu bir silkiniş, bir yeniden canlanış idi. 
Bizzat, tek parti geleneğinin bir kısım temsilcileri, bu modele itirazda bu-
lunarak, demokratikleşme sürecine katılmışlardı. Cumhuriyet Halk Par-
tisi geleneği ise, kültür kodlarını koruyarak, sert yönelimleri benimse-
mişlerdir. 46 ve 50 seçimlerinde bir Aslan Köy faciası, sandıkların tahri-
bi, oyların yok edilmesi, tutuklamalar ve işkenceler bu radikal siyasal 
akışın çirkin yönlerini belirler. 
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Türk demokrasi geleneğinde, iki parti arasındaki çekişmeler, zıtlaş-
malar 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesini gündeme getirecek ve Demok-
rat Parti’nin ileri gelen kişileri Yassı Ada ve dar ağaçlarında son nefesle-
rini vereceklerdir. O halde, demokratikleşme modeli, tıpkı III. Selim, II. 
Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde örneklerine rastladığımız gibi, yenili-
ğe yönelen gruplarla ona karşı çıkanlar arasında derin yarılmalara sahne 
olmuştur. “Ayrılma modernleşmesi” kavramı, bir anlamda Türk toplumu-
nun yenileşme süreci karşısındaki ortak vaziyet alışının bir yansıması 
olsa gerek. Zira, benzer tipolojiyi Carter V. Findley, Osmanlı dönemi bü-
rokratik reform süreçleri için de kullanmaktadır.1 

Bu kültürel yarılmalar, 1968 kuşağının görüşlerine de yansıyacak, 
yeni ideolojik kutuplaşmaların oluşumunu sağlayacaktır. Bu dönem, 
Türk tarihinin eşine ender rastlanan ve sosyal hareketler sosyolojisine 
zengin malzemeler kazandıracak, sağ-sol ideolojilerin vuruştuğu kanlı 
bir tabloyu sahneye koyacaktır. Kır ve kent gerilla deneyimleri, cinayet-
ler, çeteleşmeler ve Marksizmin Küba, Vietnam, Kamboçya, Kuzey Kore, 
Çin ve Sovyetlerdeki tüm uygulama biçimleri ülkemiz coğrafyasında de-
neme alanına aktarılacaktır. Bu dönemin kredosu: “tek yol devrimdir” 
söylemine dayanır. İşçi, öğretmen, polis, gençlik, öğrenci, okullar ve üni-
versiteler parsellenmiş, sağ ve sol ideolojilerin egemenliği altına girmiştir. 
Büyük ölçüde üniversitelerden destek bulan bu akım taraftarları, Mark-
sizmi bir hayat felsefesi ve Türkiye jeo-politiği için bir tercih unsuru ola-
rak görmüşlerdir. Bu ideolojik tayfta, artık Kemalizm, bütün kültür kod-
larıyla terk edilmiş, hatta “gardrop Atatürkçülüğü” adı altında tezyif ko-
nusu bile edilmiştir. 

Bu oluşumda Halk Partisi, yeni vaziyet alışlar içine girmiş ve bizzat 
Parti yönetimi “Ortanın Solu” denilen bir yola sapmak suretiyle, tercih 
hakkını sosyalist sistemden yana kullanmıştır. Toplumdaki bu radikal 
dönüşümler, bu partiküler kabileleşmeler Kemalist sistemin yapısında 
ortaya çıkan en önemli yarılmaların başlangıcını teşkil etmiştir. 

Günümüzde, Partinin bir kısım yetkili kodamanları, Enternasyonal 
Sosyalizmin toplantılarında boy göstermekte, “Marksizm’in tarihin çöplü-
ğüne atılmış olmasına rağmen” çizgilerinde direnmekte, hâlâ yetkili ku-
rullarında birbirlerine “Yoldaş” hitabının yapılıp-yapılamayacağının kav-
gasını vermektedirler. Bir kesimi de, “tarihsel yanılgı” adı altında partisi-
ni terk etmiş, en liberal ve en özelleştirici noktalara yönelmekte bir beis 
görmemektedirler. 

Kemalist sistem, bu yarılmalar ve kopmalarla önemli ölçüde gücünü 
kaybetmiştir. Onun altı okta yerini alan “Milliyetçilik” ise adeta sulandı-
rılmıştır. Laiklik, bir din haline dönüştürülmeye çalışılmış, İslâm bir dini 
sistem olarak devreden çıkarılmıştır. Din bir sosyolojik fenomen olarak 
                                                           
1 Carter V. Finley, Osmanlı Devleti’nde Bürokratik Reform (1789-1992), s. 122. 

11



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4 

1950’lere kadar unutturulmuş, hatta bazı ortanın solu aydınlar tarafın-
dan “afyon” olarak telakki edilmiştir. İşte Kemalist sistemin, “Resmi Teo-
ri”ye dönüşmesi böyle bir ortam içinde değer kaybına uğramış, hatta 
Parti mirasının bu tarzda tezyif konusu haline getirilmesine sahip çık-
mamış, yer yer Türk Hümanizması adı altında destek bile vermiştir. 

Bu bölümde, resmi teori nedir? Ne tür bir felsefî görüşe sahiptir? Ger-
çekte, bir aldatmaca veya hayal ürünü müdür? Bu hususları tartışmak 
istiyorum. Kanımca, gerçek Atatürkçülük, onun her köşe başına heykel-
ciklerini dikmek, “Ebedi şef” ve “Anıt Kabir” ziyaretleri biçiminde yoğun 
fetiştik sembollerle hatırlamak yerine, düşüncelerine sahip çıkmak ve 
çağımızın dinamikleri içinde eleştirel bir zihniyetle yorumlamak, kitlelere 
mal etmek olmalı idi. Bizzat Atatürk’ün kendisi, “benim naçiz vücudum 
elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar 
kalacaktır” diyordu.x Keza, pozitivist bir felsefi düşünce sistemini benim-
semiş bulunan, Atatürk çizgisini de kesin bir biçimde ortaya koyuyordu 
ve ben, manevî miras olarak hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bı-
rakmıyorum. Benim manevî mirasım “ilim ve akıldır” görüşünü ileri sü-
rüyordu. 

Günümüzde, tüm akılcı ve dinamik düşünce sistemleri toplumlara 
yön vermekte, nesilleri kucaklamakta ve kanın damarda pıhtılaşmaması 
anlamında, hayatiyetlerini korumaktadırlar. Bir öğreti veya sosyo-kültü-
rel bir sistem olarak Kemalizm’de günümüz değişmeleri karşısında ne 
tür bir imtizaç meydana getirebilir? Hayatiyetini nasıl koruyabilir? Bun-
lar da akılcı, erdemli ve yeni bakış açılarıyla yorumlanmalıdır. Bu tür bir 
tutum yerine, sistem sadece eğilip-bükülmek suretiyle istenilen istika-
mete yönlendirildiği takdirde, dinamikliğini yitirir, siyasal bir ideoloji bi-
çiminde algılanmasına yol açabilir. Kemalizm, Türk toplumunun hayat 
hamlesini oluşturan ve Türk tarihinin geçmiş kültür ve değerler bütünü 
ile günümüz dinamikleri arasındaki sürekliliği sağlayan bir kimliğe sa-
hiptir. Bu niteliğinden ötürü, Kemalizm ideoloji değil bir sosyal sistemdir. 

Sistemlerin yaşayabilmeleri, kanlarını tazeleyerek yeni atılımlar yapa-
bilmeleri için bizzat sistemi ileri süren kadrolara yönelinmesi gerekir. 
Çünkü, sistemin kaynağı, bizzat sosyal aktörün fikirleridir. Bu nedenle, 
kitap raflarından alınarak, kitlelere sunulan düşüncelerin (ideoloji) öte-
sinde, doğrudan toplum dinamikleriyle yoğrulan bir düşünce ve aksiyon-
dur. Ben buna, “gelenekli yaklaşım” diyorum. Geleneğin kaynağı da, biz-
zat Mustafa Kemal ve dönemine ait görüş ve düşüncelerin hayata akta-
rılmasıdır. Resmî teorinin yeniden değerlendirilmesi, böyle bir gelenekli 
yaklaşım çerçevesinden hareket edilerek ele alınacaktır. 
                                                           
x Bilindiği üzere Nazi lideri Hitler’e “Führer”, faşizmin lideri Mussolini’ye “Duçe” deniliyordu. 
İsmet Paşa’ya da bu modaya uyularak “millî şef” unvanı verildi. “Atatürk ne olacaktır?” soru-
su karşısında, ona da “ebedî şef” unvanı verilmesi uygun görüldü. Böylece, “Cumhuriyet” 
ideali yüceltileceği yerde “şef” üretimine geçildi. 
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Bilindiği üzere, Kemalist sistem bir bunalım döneminin ürünüdür. 
Tamamıyla Mustafa Kemal’in idiomu, karakteri ve devrinin sosyo-kültü-
rel değerleriyle bütünleşmiş bir dokuyu temsil eder. Bu nedenle sistem, 
Osmanlı’ya bir protest ve radikalist bakış açısının izlerini taşır. Batılılaş-
ma ve modernleşme karşısında, adeta yumuşak bir kültür (soft culture) 
yaklaşımını temsil ederken, Osmanlı’ya yönelik tutum ve zihniyetinde 
ise, sert bir kültürün (hard culture) izlerini taşır. Dankward Rustow, an-
nesinin kabrinde bile “Osmanlı’ya olan sert tepkisi”nde bu protest kişilik 
yapısının olabileceğine dikkatimizi çekmektedir. 

Bu çerçeve içinde Kemalist sistem, bir yeniden diriliş (resurgency) ha-
reketidir. Osmanlı’dan gelen yönetim biçimi veya patrimonyal zihniyet, 
Cumhuriyet idealiyle yeni bir kimlik kazanacaktır. Keza, Osmanlı’nın 
asabiyeyi de (toplum dayanışmasını) devreden çıkararak, salt ümmetçilik 
idealine yönelmesi karşısında, ümmetçilerin 20. yüzyılın başlarındaki 
ihanetleri ve merkezi otoriteye karşı ayaklanmaları, Mustafa Kemal için 
acı, fakat ibret dolu tarihi dersleri gözler önüne serecek ve kuracağı mil-
let modelinin esaslarını, milliyetçilik kavramına dayandırmak suretiyle, 
ümmetten-millete geçişin yollarını arayacaktır. 

Kemalist sistemin temel felsefesi, Selçuklular ve Osmanlılardan beri 
sürüp gelen “Hanedan” ütopyasına son vermek suretiyle, “Türklüğe” dö-
nüşü gündeme getirmiş olmasıdır. Milliyetçilik, Fransız devrimi ile kısa 
zamanda Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu’da geniş çapta yankılar uyan-
dırmış, Osmanlı’ya karşı bağımsızlık savaşlarının başlatılmasına neden 
olmuştur. Artık, milliyetçilik çağı başlamıştır. Tıpkı, günümüzde küresel-
leşme sürecinin gündeme gelmesi ve bu gelişmeden tüm ülkelerinin etki-
lenmesi gibi. Osmanlı’da, ilkin Jön Türkler yolu ile yönlendirilen bu 
akım, Enderunî aydınların öncülüğünde topluma pompalanmış, yeni 
odak noktalarının belirmesine neden olmuştur. Batı toplumları kadar, 
Osmanlı toplum yapısında da etkinliğini duyurmaya başlayan bu akım 
taraftarları, merkezî otoriteyi, “hanedan” yönetimine karşı örgütlenmiş-
lerdir. İttihad ve Terakki, bu oluşumun bir ürünüdür. Mustafa Kemal de 
diğer İttihatçılar gibi, Fransız Devrimi’ni hazırlayan Batılı aydınların ya-
yınlarını yakından izlemektedir. Nitekim, bugün Anıt Kabir Müzesi’nde 
teşhir edilen kitapları yanında, Karlsbat’ta bulunduğu dönemlerde tut-
muş olduğu notlarında bu toplumsal etkileşimi yakından izlemek müm-
kündür. 1 Aralık 1921’de Büyük Millet Meclisi’nde şöyle konuşuyordu: 

“Efendiler, meşru nazariyeyi bulan (Jean Jacques Rousseau’nun 

Toplumsal Antlaşması adlı eserini milletvekillerine dağıtarak) en eski 

filozofların, bu nazariyeleri kurabilmek için çalıştıkları esasları tetkik 

ettim; bunlara nüfuz ettim. Jean Jacques Rousseau’yu baştan niha-

yete kadar okuyunuz. Ben okudum” 

diyordu. Böylece, Mustafa Kemal’in, Fransız Devrimi’ni hazırlayan önem-
li teorisyenleri de yakından izlediğine tanık olmaktayız. 
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Temelleri Lale Devri’nde atılan ve kültürel alana damgasını vuran bir 
diğer yenilik süreci de, Turquerie hareketidir. Osmanlı-Hollanda ve 
Fransız toplumları arasında başlatılan kültürel temaslar (akültürasyon) 
ve yenileşme hareketleri, Batıda Türk hayranlığını uyandırmıştır.xx Tan-
zimat’ı izleyen 1850’lerden sonra da, Türk Dili ve Edebiyatına, Türk Tari-
hine Batıda yeni yaklaşımlar belirmişti. Bu da, Türkoloji hareketlerini 
meydana getiriyordu. Hem Turquerie, hem de Türkoloji akımları Yeni 
Osmanlılar, Jön Türkler, nihayet onların siyasal örgütlenmesini oluştu-
ran İttihat ve Terakkiciler kadar Mustafa Kemal tarafından da sürekli 
olarak izlenmektedir. Ayrıca, 1912’de kurulan Türk Ocağı ile bağlantısını 
da yakından bilmekteyiz. Türk Ocağı yayınları ve düşünürleri hakkında 
geniş bilgi ve görüş sahibidir. Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Akçura ve Ziya Gö-
kalp bunlar arasında ilk akla gelenleridir. Bu nedenle, Gökalp’i “fikirleri-
nin babası olarak” kabul eder. Ayrıca, Selçuklu ve Osmanlı’dan beri dış-
lanan Türklük bilinci, Mustafa Kemal’de merkezî bir yer tutacaktır. Arap 
ve İran toplulukları kendi kavim şuurlarına (asabiye) bağlı kaldıkları hal-
de, Selçuklu ve Osmanlılar neden bu duygularını öldürmek istemişler? 
İslâm’ın ümmet ideali, hiçbir vakit aidiyet bilincini (community feeling) 
öldürmüyordu. Osmanlı neden böyle bir sapkınlık içine girmiştir? Ne-
den, Türklük kimliğini arka plâna atmıştı? Bütün bunlar için cevaplar 
aramaya çalışmış; bir yandan Türk Ocağı ve düşünürleri ile bağlarını ko-
parmamış, öte yanda Batıda ortaya çıkan Türkoloji hareketlerine merak 
sarmıştır. Örnek olarak, F. Lenormant’ın, Kalden’in İlkel Dili ve Turanlı 
Lehçeler (1875); H. Winkler’in, Ural-Altay Dilleri ve Gruplamaları (1885); 
A.H. Sayce’in, Hititler veya Unutulmuş Bir Topluluğun Hikâyesi (1888); A. 
C. Haddon’un, Milletin Göçü (1911); A.V. Edlinger’in, Türk Dilleri’nin Hint-
Avrupa Dilleriyle Olan Eski Bağlantıları (1912); F. Hommel’in, 200 Sümer-
Türk Kelimesinin Karşılaştırılması (1915) ve benzeri yayınlar bunlardan 
ilk akla gelenleridir.2 Bu yayınlar, Mustafa Kemal’in düşünce sistemini 
bir kimlik arayışına götürüyordu. Bu Türkler kimdi? Nereden geliyorlar-
dı? Anadolu’nun ilk sakinleri kimlerdi? Türklerle bu insanlar arasında 
bir bağlantı var mıydı? Bütün bunlar, Mustafa Kemal’in düşünce siste-
minde Fransız Devrimi’yle gündeme gelen “millet olma” sürecinin alt ya-
pısını oluşturan sorulardı. 

Cumhuriyet’in kuruluşu ile 1930’lardan itibaren ilkin Tarih Tetkik 
Cemiyeti, onu izleyen Dil ve Tetkik Cemiyeti kuruluşlarını hızlandırıyor-
du. Mustafa Kemal, kişiliğini ve mizacını (idiyonsyncracy) oluşturan gö-
rüşlerini artık uygulama alanına aktarma fırsatını buluyordu. Temel fel-
sefe olarak, bu iki kuruluş ile Anadolu’nun Asyatik kökenli Türk toplu-
                                                           
xx İlber Ortaylı; Osmanlı’nın 18. yüzyıldan itibaren Türk unsurunun askerî ve idarî alanda 
öne geçmeye başladığını, eski kozmopolit yapısını kaybettiğini ileri sürmektedir. 
2 Atatürk ve Türk Dili, s. 45, 1963. 
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luklarının kültür ve uygarlık alanı olduğunu, arkaik dilin de yine Türk-
çeden kaynaklandığı tezini ileri sürüyordu. 

O dönemde, Nazi Almanya’sından Türkiye’ye sığınan Landesberger ve 
Gütterbock gibi alanlarında tanınmış Sümerolog ve Hititologlar da artık 
köşkte, yanındadırlar. 1935’de Landesberger, Sümerlerin Türklüğünü 
ileri sürüyordu. Bütün bunlar, Mustafa Kemal’in kazanılmış deneyimine 
yeni kanıtlar getiren görüşler olarak beliriyordu. 

Zira, daha önceleri kazanılmış bilgileri giderek güçleniyordu. Mustafa 
Kemal dönemi Türk Dil Kurumu Başkanı Agop Dilaçar, bu hususta şöyle 
diyordu: 

“...Türk Milleti’nin eskiliğini doğrulayan ve Atatürk’ün üzerinde derin 

bir etki bırakan ilk kitaplardan biri Necip Asım’ın Türk Tarihi, Meşru-

tiyet yıllarında Türk Yurdu’nda yayımlanan bazı makaleleri; B. Carra 

de Vaux’nun 1911’deki Etrüsk Dili’nden; Ruşen Eşref’in 1930’da 

Atatürk’ün buyruğu ile Leon Cahun’den çevirdiği Fransa’da Ari Dille-

re Tekaddüm Eden Lehçenin Turani Menşei ve Sadri Maksudi’nin 

1931’de yayınlanan Türk Dili İçin adlı eserleri yanında, İngiliz arkeo-

loglarından Leonard Wolley’nin İngilizce aslı 1927’de, Fransızca çevi-

risi ise 1930 Haziran’ında yayınlanmış bulunan Sümerler adlı eserle-

ridir”. 

Batıda Etrüskler, Sümerler, Hititler, Asurlar vb. kavimler hakkında 
yayınlanan eserler ya orijinalinden veya çevirileri yolu ile Mustafa Kemal 
tarafından büyük bir titizlikle izleniyordu. Ayrıca, Türkoloji alanındaki 
otoritelerin, özelikle V.V. Radlov’un 4 ciltlik Türk Lehçeleri Sözlüğü (1888-
1911) ile E. Pekarskiy’nin yine 4 ciltlik Yakut Sözlüğü, Mustafa Kemal’in 
yanından ayırmadığı başvuru kitapları idi.3 

Gökalp’in yakın arkadaşı Moiz Kohen (Tekinalp)in yerinde ifadesiyle: 
“Türk milliyetçiliğinin birinci nazariyatçısı Ziya Gökalp”4 Mustafa Kemal’in 
“fikirlerinin babasıdır.” Kendisi öyle diyor. Gökalp İstanbul Fransız has-
tanesinde iken Mustafa Kemal’in çekmiş olduğu tel de bu dostane ilişkiyi 
belirleyecek niteliktedir: 

“Rahatsızlığınızı büyük üzüntüyle öğrendim. Sağlık ve esenlik haberi-

niz ülkece beklenmektedir. Bir an önce sağlığınıza kavuşmanız için 

Avrupa’da tedaviniz gerekiyorsa, istenen her şeyi üzerime alıyorum. 

Sağlığınız ve tedavinize ilişkin yazılı bilginizi bekler, sevgi dolu se-

lamlarımı belirtirim, efendim (21 Mart.1924).” 

Keza, ölümünde eşine yolladığı telgrafta da Mustafa Kemal aynen şöy-
le diyecektir: 
                                                           
3 Sadi Borak, “Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, s. 73-83, 
Cilt: IX, Sayı: 25, Kasım 1992. 
4 Jacob M. Landau, Tekinalp: Bir Türk Yurtseveri (1883-1961), s. 400, 1996. 
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“Değerli eşiniz Bay Ziya Gökalp’in tüm Türk Dünyası için çok acı bir 

kayıp olan sonsuz yokluğundan ileri gelen başsağlığı dileyen duygu-

larımı ve Türk ulusunun içtenlikle dolu üzüntüsünü size bildirir, Türk 

ulusu ve hükümetinin büyük düşünürün ailesine duyduğu sevecenli-

ği belirtirim.” 

Gökalp’in cenazesi devlet töreniyle kaldırılmış, cenaze merasimine 
Rusya, Bulgaristan, Fransa, Almanya ve İran’dan gelen temsilciler katıl-
mışlardır.5 Ne yazık ki, 24 Ekim 1999 günü, Ziya Gökalp’in ölümünün 
75. yıldönümü olmasına rağmen, ne Devlet Başkanımız ne de hükümet 
yetkilileri adını bile anmak lütfüne katlanmamışlardır. 

Gökalp, döneminin milliyetçilik ideolojisini, Türk tarihi ve kültürel ge-
lişimine dayalı, sosyolojinin akılcı metodolojisini de kullanmak suretiyle, 
sistemini kuruyordu. Tesanütçülük (solidarism), devletçilik, laiklik ve 
milliyetçilik gibi önemli kavramlar Gökalpçi düşüncenin temellerini oluş-
turur. Tekinalp’in kültür görüşü üzerine bir yorumda bulunan Landau, 
onun Gökalp’ten etkilendiğini belirttikten sonra dörtlü bir oluşuma yer 
vermektedir. Şöyle ki: 

“Avrupalı akademisyenler nedense Türklerin üstünlüğü ve ahlâkî de-

ğerlerini ortaya koyan bir Türk ruhunu ihmal etmişlerdir. Tekinalp, 

Türk ruhunun kesin çizgilerle belirginleşmesinde dört temel safhanın 

bulunduğunu kaydetmektedir. Bunlardan ilki, Ural-Altay steplerin-

den Mete ve Atilla adlı kahramanlarıyla binlerce yıl süre gelen atalar 

merhalesi; ikincisi, atalar ruhunun yapay bir etkinin gölgesi altında 

kaldığı İslâmiyet merhalesi. Bu aşamanın önemli ismi Namık Kemal’-

dir. Üçüncüsü, Meşrutiyet devri, 1908’den beri modern Türkiye’ye 

hayat veren dönem; Tekinalp, bu dönemin tek temsilcisi olarak Gö-

kalp’i göstermektedir. Dördüncüsü ise Kemalizm dönemidir. Bunun-

da en büyük temsilcisi Mustafa Kemal’dir”.6 

Landou’nun bu sıralamasında, Türk ruhunun kökenleri Ural-Altay 
teorisine bağlanmakta ve Mustafa Kemal’le düğümlenmektedir. Gökalp 
ise, üçüncü dönemin kilit şahsiyetidir. Bu dönemin aydınlarında ağırlıklı 
olarak din devreden çıkarılıyor, yerine sosyolojik anlamda millet olgusu 
geçiyordu. Ancak, İslâm Dini’ni, Gökalp, vatanseverlik duygusunu hare-
kete geçirici ve diğer Müslüman milletlerle işbirliği ve dayanışmanın te-
melini oluşturucu bir unsur olarak görürken7, Kemalist sistem onu dev-
reden çıkarmaktadır. 1930’da yayınlanan Medeni Bilgiler adlı kitapta Ke-
malist sistemin bakış açısı şöyledir: 
                                                           
5 Enver Behnan Şapolyo, Ziya Gökalp: İttihad-Terakki ve Meşrutiyet Tarihi, s. 229, 233, 
1974. 
6 J.M. Landau, a.g.e., s. 76, 1974. 
7 David Kushner, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu (1876-1908), s. 155, 1979. 
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“Din birliğinin de millet teşkilinde müessir olduğunu söyleyenler var-

dır. Fakat biz, bizim gözümüz önündeki Türk Milleti tablosunda bu-

nun aksini kabul etmekteyiz. Türkler İslâm Dini’ni kabul etmeden ev-

vel de büyük bir millet idi. Bu dini kabul ettikten sonra, bu din ne 

Arapların, ne aynı dinde bulunan Acemlerin ve ne de sairenin Türk-

lerle birleşip bir millet teşkil etmelerine tesir etmedi. Bilakis, Türk mil-

letinin milli bağlarını gevşetti; milli hislerini, milli heyecanlarını uyuş-

turdu. Bu pek tabii idi. Çünkü, Muhammed’in kurduğu dinin gayesi, 

bütün milliyetlerin fevkinde, şamil bir ümmet siyaseti idi”.8 

Dönemin pozitivist düşüncesi, genç aydınlar kadar, Mustafa Kemal’i 
de etkisi altına almıştır. 

Kemalist sistem, Fransız devrimiyle gündeme gelen millet gerçeğini 
ümmetin yerine ikame etmek suretiyle, ümmet politikasına son veriyor-
du. Hatta, Türk devletinin kuruluşunda etkin bir rol oynayan din de ar-
tık dışlanıyor ve devreden çıkarılıyordu. Bu oluşumda, Fransız pozitiviz-
mi ve lâiklik anlayışın derin izlerini gözlemek mümkündür. Artık, Türk 
milletinin teessüsünde: Siyasal varlıkta birlik, dil birliği, ırk ve menşe 
birliği, tarihi karabet (yakınlık-akrabalık), ahlakî karabet önemli yer tu-
tacaktır. Keza, millet tanımından da din unsuru tamamıyla dışlanacak-
tır. Millet, bundan böyle ortak dil, kültür ve mefkûre (ülkü) üzerinde 
yükselecektir. Bundan böyle, Gökalp’in: “Dili dilime, dini dinime uyan bir 
millettir” tanımında yer alan din, sosyal bir olgu olarak Kemalist sistem-
den dışlanacaktır. Bu husus, Gökalp sosyolojisiyle Kemalist modelin ilk 
ve önemli ayrılığıdır. Belki de Eisenstadt’ın “ayrılma modernleşmesi” diye 
belirlediği farklılaşma süreci, Gökalp’in ölümü ile başlamış bulunuyor-
du. 

Dini sistemi, devlet aracılığı ile kontrol altına alma geleneği, Türk tari-
hinde bir kültür kodu olsa gerek. Nitekim, I. Murat döneminde Ahiliğin 
düzenlenmesi, dini farklılaşmaların halk katlarındaki yansımalarının 
derviş tarikatlarına bağlanması, böylece daha etkin bir biçimde dinin 
devletçe denetim altına alınması girişimleri yanında, Yavuz Selim zama-
nında Safevi taraftarlarının ortadan kaldırılması biçimindeki sert önlem-
ler bu kategoride düşünülebilinir. Özellikle, 1826’da Yeniçeri Ocakları’-
nın kapatılması ve Bektaşi tekkelerinin başlarına Padişaha yakınlığı ile 
bilinen Melami (Sünni nitelikli) temsilcilerinin konulması da bu çizgide 
izlenen yönelimlerdir.9 

Batıdan kaynaklanan milliyetçilik hareketlerine, özellikle Almanya’da 
Fichte ve benzeri düşünürler yolu ile mistisizme kaydırılarak, manevî bir 
kimlik kazandırılıyordu. Kemalist sistemde bu bağlar koparılıyor, yerine 
                                                           
8 Medeni Bilgiler, s. 21-22. 
9 A. Afet İnan, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, TTK Yayınları, s. 20-21, 
1969. 
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dil, kültür ve tarih gerçeğine dayalı yeni manevî direnç noktaları geçirili-
yordu. Bunlardan milliyetçilik, manevî değerler sistemi olarak Kemalist 
modelin ana motifini oluşturacaktır. 

Kemalist sistemin bu çizgide ikili bir görünümü vardır. İlki, 1923-
1930’lar, ikincisi ise 1930’larda başlayan yenileşme hareketlerini kapsar. 
1930’lar -deyim yerinde ise- teoriden pratiğe veya kuvveden-fiile geçme, 
bir restorasyon dönemidir. Bu ikinci safhada, artık Gökalp yoktur. David 
Kushner’ın yerinde tespitiyle bu dönemde: “Laiklik ve Batıcılık, Türkçüle-
rin tasavvur ettikleri hudutları aşmıştır. Dini müesseseler kaldırılmış, İslâ-
mî hukuk sistemi okullardaki yerini kaybetmiştir. Ziya Gökalp’in görüşü-
nün aksine, İslam Dini artık resmen Türk kişiliğinin ve Türk kültürünün bir 
parçası olmaktan çıkmıştır”.10 Ancak, ilk Türkçülerden beri devam eden 
dil-tarih ve millet gerçeğine dayalı unsurlar, Kemalist sistemde nitelilik-
lerini sürdürmüşlerdir. Millet ve onun bir görüntüsü olan milliyetçilik 
kavramı yanında dil, kültür ve tarih bilinci gibi önemli olgular bu resto-
rasyon döneminde sistematik bir tarzda ele alınacak, ümmetten-millete 
geçilecektir. “Ulus-devlet” denilen sosyolojik olgu, Türk tarihinde ilk kez 
Kemalist sistemle gündeme gelecektir. Bu girişimin ilk adımını teşkil 
edecek olan Türk Tarih Tetkik Cemiyeti de 1930 yılında kurulacaktır. Bu 
Cemiyet, bizzat Mustafa Kemal’in öncülüğünde, devletçe desteklenerek 
“ilk Türkçülerin çizdikleri çizgileri takip edecektir”.11 

2. Türk Tarih Tezinin Oluşumu 

Türk Tarih Tetkik Cemiyeti, Mustafa Kemal’in başkanlığında, siste-
min felsefesini şu esaslara göre belirtiyordu: “Bu tarih, ırkın eskiliğinden, 
geçmişte ve günümüzdeki Avrupa ve Asya milletleriyle olan bağından, me-
deniyetin yayılmasında oynadığı rolünden ve Batı Asya’da ilk yerleştiği 
devirlerinden bahsetmiştir.” Böylece, 1930’larda gelişen resmî ve tarihî 
doktrin, Türklerin ilk kökenlerinin Anadolu’da kolonileştiğine işaret et-
miş, günümüzde de etkinliğini sürdürebilecek nitelikteki görüşlerin gün-
deme gelmesine yol açmıştır. Sistemin çatısı altına aldığı Hititler, Sümer-
ler, Kaldeliler, Lidyalılar, Frikyalılar, Kimmerler, Etrüskler gibi çok farklı 
topluluklar böylece tek merkeze bağlanacak, ancak hepsinin kökenleri 
de Asyatik olacaktır. 

Böylece 23 Nisan 1930 günü, Türk Ocakları’nın VI. Kurultayında 
Mustafa Kemal’in başkanlığında oluşturulan Türk Tarih heyetinde: Tev-
fik Bıyıkoğlu, Yusuf Akçura, Samih Rifat ve Dr. Reşit Galip belirli görev-
lere getirilmek suretiyle atanmaları yapılacaktır. Kemalist sistemin yapı 
taşını oluşturacak olan görüşler ve kararlar, Türk Tarihinin Ana Hatları 
adı altında, 1930 yılında yayınlanacaktır. Ancak, adı geçen kitap yüz 
                                                           
10 D. Kushner, a.g.e., s. 158. 
11 D. Kushner, a.g.e., s. 158. 
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adet olarak basılacaktır. 1931’de ise, bu oran 30 bin adete çıkarılacak, 
hatta orta ve lise tarih kitaplarının temel esasları bu görüş doğrultusun-
da öğrencilere sunulacaktır. 

Türk Tarih Tetkik Cemiyeti de, Gökalpçı geleneğin temsilcilerinden 
ibaretti. Hepsi Gökalp’in, Durkheim sosyolojisine dayalı toplumların aşi-
ret, kavim, ümmet döneminden, 

“millet’e geçişlerini belirleyen görüşlerini destekliyorlardı. Ancak, 

Cumhuriyet aydınları bu oluşum karşısında iki kategoriye ayrılmış-

lardı. Köprülü ve Günaltay grubu, Türklerin kökenlerini ve uygarlık 

hizmetlerini Selçukluları ve Orta Asya Türk devletlerine dayandırıyor-

lardı, bir kısımda Hitit, Sümer, Akad, Frikya, Lidya, Kapadokya, Et-

rüsk, Urartu ve benzeri topluluklara kadar uzatıyorlardı. İşte Resmî 

Teori, bu ikinci yolu izliyordu. Kemalist sistem, eski Türk medeniyeti-

ni esas alırken, hatta Yunan ve Batı ile irtibat kurarken, Türk kabul 

ettikleri Sümer, Eti ve Akadları da köprü olarak kullanıyordu”.12 

Böylece Mustafa Kemal, Orta Asya ile Anadolu arasında bir bütünleş-
meye giderek, aydınlar arası farklılaşan iki görüşün bütünleşmesini ger-
çekleştiriyordu. 

Kemalist sistemin felsefesini oluşturan Türk Tarihinin Ana Hatları’nda 
Sümerler önemli bir yer tutar. Kitap, Sümerlerin ilk yazıyı bulan bir 
Türk topluluğu olduğunu kayıt ediyordu. Sümerler de, öteki Türk kavim-
leri gibi Orta Asya’dan gelmiş ve Mezopotamya’ya yerleşmişlerdir.13 Res-
mi Teorinin bu husustaki ana fikri şöyle belirleniyordu: “Sümerler en bü-
yük Allahlarına Dingir ismini vermişlerdir. Bunun Tangrı, Tengri, Tanrı ke-
limesi olduğunu Sümer diliyle uğraşan bazı bilginler söylemişler ve hatta 
Sümerlerin Türk olduğuna daha birtakım kelimelerle beraber bunu delil 
olarak göstermişlerdir.” 

Resmi Teoriye göre, Etrüskler de Asyatik bir Türk kavmidir. İtalya’ya 
deniz yolu ile Lidya’dan gelmişlerdir. Lisanlarına gelince, bunun da Hint 
Avrupa lisanı olmadığı sabit olmuştur. Limni Adası’nda bulunan yazı ve 
eski Lidya lisanında yapılan incelemeler göstermiştir ki, Etrüsk lisanının 
Greklerden evvel Küçük Asya’da kullanılan lisanla münasebeti vardır. 
Kimmerler’e gelince (Teori, Kimreler tarzında belirtiyor), bunlar da Ana-
dolu’ya Kırım ve Trakya havalisinden M.Ö. 7. yüzyılda göç etmişlerdir. 
Hititler de Asyatik bir topluluktur. Asya kelimesi Eti lehçesince Assuva 
sözcüğünden çıkmıştır. Küçük Asya’nın ahalisi, Hitit ve benzeri isimlerle 
tanıttırılmış Türklerdir. Ve Mezopotamya’nın ilk otokton ahalisi de Sü-
merlerle ve Elamlarla akrabadırlar.14 
                                                           
12 Yümni Sezen, Hümanizm ve Atatürk Devrimleri, s. 188, 1997. 
13 Türk Tarihinin Ana Hatları, s. 156, 2. Basım, 1996. 
14 Türk Tarihinin Ana Hatları, s. 150-168, 191-201, 212, 213, 261-263. 
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Böylece, Resmî Teori bir diğer anlamda, “Türkiye Türkleri Teorisine” 
dönüşüyordu. Bir gazeteciyle yaptığı görüşmede Mustafa Kemal: “Bizim 
ilkemiz Asya ve Avrupa için de aynıdır. Her ikisinin de en iyi yönlerini ala-
cağız, fakat bağımsızlığımızı da koruyacağız. Her şeye yalnızca Türk çı-
karlarını göz önüne alarak, Türk görüş açısından bakacağız” diyordu.15 

Tarih tezi, aslında “millî devlet hüviyeti kazanmış modern bir toplumun 
kendine dönüşünü hazırlamak” amacını taşıyordu, ancak bir hayal ürü-
nü bir fantezi değildi. 1700’lerden beri gelişen Turquerie ve Türkoloji ça-
lışmaları bir Türk gerçeğini ortaya koyuyordu: Altı yüz yıllık Osmanlı 
Devleti, asabiyesini geri plana iterek, ütopik nitelikli bir ümmet ideoloji-
sinin içine girmiş, kimliğini ve millî benliğini silmişti. Ona, yeni bir kim-
lik ve ruh kazandırmak gerekiyordu. Bu da, Batıda gündeme gelen millî 
devletlerin kuruluşu idi. Millî devletler de, Batı’da gözlendiği üzere, millî 
dil, milli kültür ve milli tarih anlayışının bir ürünü idi. 

1880’lerden itibaren Batı’da Eujenik teoriler de ortaya çıkmış, üstün 
soy ve yetenekleri belirleyen ölçümler fiziksel antropolojinin araştırma 
alanına aktarılmıştı. Bu dönemde, Avrupalı antropologların, Türk aydın-
ları üzerinde önemli etkileri göz ardı edilemezdi. Birinci Türk Tarih Kong-
resi (1932) konuşmalarında kaynak olarak gösterilen Deniker, Quatrefa-
ges de Breaud, Topinard ve Vilklenoisy’nin adları burada zikredilebili-
nir.16 Böylece, “Tarih tezlerinin olgunlaşma çağı”, 1920’lerde bir dizi 
önemli çalışma yapan yeni bir bilim adamları kuşağına denk düşmekte-
dir. J. Comas ve A. Kansu’nun Melanges E. Pittard kitabında yer alan İs-
viçreli tarih yazarı Eugene Pittard, Kemalistlerin gözdesi olmuş, “Irklar 
ve Tarih” adlı eseri bu oluşumda kaynak rolünü oynamıştır. Artık, bu 
dönemde Eugenism yeni bir bilim dalı olarak Avrupa’yı ve Türk aydınla-
rını etkilemeye başlamıştır. Kemalist teorinin, Pittard’ın Eugenism gö-
rüşlerine yakınlık duymasının önemli bir nedeni de, Pittard’ın Türk Dün-
yası’nı iyi tanımış olmasıdır. Nitekim, 1931 yılında Pittard, Türklerin Av-
rupa’daki kötü imajını düzeltmeyi amaçlayan, Küçük Asya’ya Seyahat 
adlı bir kitap da yayınlamıştır. 1935’de Pittard, Atatürk’ün manevî kızı 
Ayşe Afetinan’la (ya da Afet İnan) ilişkiye geçer, sonra hızla büyük bir 
saygınlık elde eder. Hatta, 1937’de bizzat Mustafa Kemal tarafından İs-
tanbul’da toplanan İkinci Türk Tarih Kongresi’nin onur başkanlığına ge-
tirilir. Afet İnan, antropoloji dalındaki doktora tezini 1939’da Cenevre’de 
Pittard’ın yönetimi altında hazırlar.17 

E. Pittard, Türk göç dalgalarının Avrasya’yı işgal ettiklerini ve tüm 
neolitik uygarlıkları ilerlettiklerini kanıtlamak isteyenlere, yeni araştırma 
ufuklarını açıyordu. Böylece, uygarlıkların dinamikliği Brakisefal halkla-
                                                           
15 H.C. Armstrong, Bozkurt, s. 209, 4. Baskı, Şubat 1997. 
16 Ettienne Coupeaux, Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine, s. 32-33, 1998. 
17 Ettienne Coupeaux, a.g.e., s. 34. 

20



ORHAN TÜRKDOĞAN / CUMHURİYET İDEOLOJİSİ Mİ? 13 

rın göçüne bağlanıyor, Tarih Reformunun özü de, Pittard’ın Brakisefal 
Eugenisme teorisine göre yorumlanıyordu.18 Pittard’dan esinlenen ve ta-
rihin misyonunu oluşturan bu Brakisefal Eugenisme, Mustafa Kemal’in 
mizacı (idiomu) ve kişiliğine uygun düşüyordu. Mimar Sinan’ın mezarı-
nın açılması ve iskeletinin ölçülmesi yanında, bir de “Türk Tipi”nin oluş-
turulması bu Eugenist görüşlerin bir parçasını teşkil ediyordu. 

Resmi teorinin önemli bir sütununu oluşturan bu tarih tezinin, günü-
müz açısından bir değerlendirilmesi yapıldığı takdirde şöyle bir yaklaşımda 
bulunabiliriz: Teori ne ölçüde geçerlidir? Eleştirel yönleri neler olabilir? 
Bugün ne durumdadır? Bir kere, tarih tezine yönelik teori, Türklerin kö-
kenlerini Orta Asya’ya bağlamakla başarılı bir adım atmış sayılabilir. 

Çünkü, yedi yüz yıllık bir devlet, coğrafyaya dayalı bir vatan kavramı-
nı, bir millet kimliğini, hatta bir kültür varlığını geri plana itmiş; yöneti-
mi Enderun kökenlilere, militarist kadroyu da devşirme soylularının ege-
menliğine terk etmiştir. Bir Arap, bir İran topluluğu gibi asabiye (grup 
dayanışması) bilincine saygı duymamıştır. Oysa, 20. yüzyıl, millet gerçe-
ğinin, millet kimliğinin ortaya çıktığı bir yüzyıldır. Artık, Cumhuriyet Os-
manlı’dan intikal eden bir “ümmet” kimliği ile coğrafyası üzerinde cere-
yan eden bağımsızlık hareketlerine karşı koyamazdı. Çünkü, “Anasır-ı İs-
lâm” her yerde ayaklanmıştı. “Kavm-i necib” kabul ettiği Arabı da, 
“kavm-i sadıka” olarak düşündüğü Ermeni’si de İmparatorluğun coğraf-
yasını savaş alanına dönüştürmüşlerdi. Bu durum karşısında, Osmanlı 
hanedanı tarafından “Etrak” olarak kabul edilen Türk halkı ve aydını da 
“meşru müdafaa” ilkesine dayalı bir vaziyet alacaktı. Jön Türklerden be-
ri, milliyetçilik akımları Osmanlı aydınları arasında sistematik bir biçim-
de gelişiyordu. Mustafa Kemal, bir sosyal aktör olarak, bu akımın için-
deydi ve yandaşlarını yakından tanıyordu. 1920’lerin akımı, Ziya Gö-
kalp’in temsilciliğinde Milliyetçilik veya Türkçülük idi. 1930’lardan itiba-
ren Fuat Köprülü, Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Akçura gibi milliyetçi aydın-
ların yönetiminde ümmetçilikten milletleşme sürecine geçilmenin ilk 
adımları atılıyordu. Milletleşme veya (nation-building) denilen süreç de 
bu idi. Görülüyor ki, ulus-devlet sosyolojik bir gerçek idi ve Türk tarihin-
de bu oluşumun ilk uygulamaları da Resmi Teori tarafından bilim yönte-
miyle gerçekleştiriliyordu. 

Yukarıda belirtildiği üzere, dil-kültür ve tarih birliği, bu milletleşme 
olgusunun ana esaslarını belirliyordu. 1932’de kurulacak olan Dil-Tet-
kik Cemiyeti ile Tarih Tetkik Cemiyeti, millet-yapma (nation-building) ol-
gusunun alt yapısını hazırlıyordu. Resmi Teorinin önemli bir başarısıdır 
bu. Batının, 150-200 yıl önceleri, özellikle Rönesans ve Reform atılımla-
rıyla gerçekleştirdikleri “ulus-devlet” oluşumu, XX. yüzyılın ilk yarısında 
da, Kemalist sistemin girişimleriyle başlatılmış bulunuyordu. 
                                                           
18 Ettienne Coupeaux, a.g.e., s. 34. 
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Resmi Teorinin ikinci başarısını da, “eğer Türkler bir soy ve kültür hal-
kı ise, bu topluluğun tarihsel kökenleri nedir? Kimlerdir bu Türkler? Nere-
den gelmişlerdir?” biçimindeki soruların cevaplandırılmış olmasıdır. Os-
manlı’nın ümmet tipolojisinde, buna ait ipuçlarına çözüm bulmak müm-
kün değildir. Çünkü Osmanlı, benliğini, soyunu, kültür değerlerini ve 
coğrafyasını “aşırı-ümmetleşme” uğruna feda etmiştir. Oysa, gerçek an-
lamda İslam, “kavmini tanı, sev” kuralını getirmiştir. Keza, “insanlar ka-
vimler halinde yaratılmışlardır, kavimlerini tanımakla da suçlandırılamaz-
lar.” Bu durum, kendine dönüş, kendini arayış ve bir kurtuluş (resur-
gency) hareketidir. 

Resmi teori, “millet” ekseninde odaklaşmak suretiyle, Orta Asya’yı 
kaynak noktası olarak kabul ediyor, Türk Milleti’nin yaşadığı coğrafyayı 
da Asyatik insanların bir oluşumu biçiminde algılıyordu. M.Ö. Anadolu’-
ya gelmiş olan Hititler (Etiler), Sümerler, Etrüskler, Urartular, Kimmer-
ler, Guttiler vb. kavimler Turanî topluluklardır. Bunun için o dönemde 
Arminius Vambery, V. Thomsen (1893) ve Y. Nemet gibi ünlü tarihçi ve 
dilcilerin buluşları kaynak olarak kullanılıyordu. Ayrıca, 1935’den itiba-
ren Mustafa Kemal’in yanında ünlü Sümerolog Benno Landsberger ve 
Hititolog Hans Gütterbock gibi ünlü bilim adamları yer alıyordu. 

Görülüyor ki, “Tarih Tezi, Kemalist sistemin, yeni bir millî kimlik arayış 
içinde iken ve güçlü bir millî birlik kurmaya çalışırken başvurduğu yön-
temlerden biridir”.19 Tarih tezine dayalı bu yaklaşım, Osmanlı’dan beri 
sürüp gelen “Frenk meşrep” veya Toynbee’nin deyimiyle “Herodian” diye-
bileceğimiz bir Batılılaşma eğilimine, Erik J. Zürcher’in de yerinde tespi-
tiyle “Türklere, bilhassa genç kuşaklara, kimi zaman üstünlük duygusuna 
çok yaklaşan güçlü bir millî kimlik ve millî övünç duygusu aşılıyordu.” Bir 
anlamda tarih tezi, İslâmî sistemi devreden çıkaran ve köklere yönelen 
Kemalist modelin, aşırı Batılılaşma (Over Westernization) karşısındaki 
bilinçaltı telafi mekanizması (compensitaion) olarak da yorumlanabilir. 
Hatta bu durum, bir bakıma psikolojik bir dengeleme (ambivalance) sü-
reciyle de karşı karşıya bulunduğumuz anlamını taşıyabilir. 

Kemalist öğretinin analizini yaparken, sistemin, Mustafa Kemal’in mi-
zacı ve kişiliği ile örtüştüğünü açıklamıştık. Bu nedenle, hem Osmanlı 
hem de Cumhuriyete açılan iki dönem arası toplumsal bunalımlar ve fır-
tınalı yaşantılar, Mustafa Kemal gibi bir sosyal aktörün dünya görüşün-
de birtakım dalgalanmalara yol açmıştır. O dönemin elitist kadrosunda 
bu tür bunalımlara, toplum şartlarının meydana getirdiği kognisyon 
farklılaşmalarına rastlamamak mümkün değildir. Mustafa Kemal de or-
taya çıkan farklılıklar, daha ziyade “bir imparatorluk düzenine nasıl bir 
biçim verebilirim? Jön Türklerden beri ileri sürülen çeşitli aydın gruplar 
arasındaki görüş ayrılıklarından hangisi hakkında ülke çıkarlarına yöne-
                                                           
19 Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s. 278, 1995. 
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lik irade beyanında bulunabilirim” türünden, yaklaşımlardır. Dönemin 
sosyal olaylarına böyle bir bakış açısı, yukarıda da belirttiğimiz üzere, 
farklı düşünce sistemleri arasında yeni sentezler kurabilme, doğrudan 
Mustafa Kemal’in kişiliği (idiosyncnacy) ve yetiştiği kültürel çevre ile bağ-
lantılıdır. Zira, 1850’ler sonrası, Batı ile kültürel temasların yoğunlaşma-
sı, Yeni Osmanlılar, Jön Türkler ve İttihat-Terakki gibi örgütlerin ortaya 
çıkmasına, yeni bakış açılarının akımlarının belirmesine neden olmuş-
tur. İslâmcı, Batıcı ve Türkçü kamplaşmalardan çok önceleri, 1848’de 
özellikle de 1871 Komünü, Genç Türk aydınları arasında şiddetli tartış-
malara yol açıyordu.20 Hatta, bazı aydınlar Komünlerin etkisinde kalıyor-
lardı. Paris Komünü gibi enternasyonal hareketlerin giderek kök saldığı 
bir toplumsal ortamda, milliyetçiliğin gündeme gelmiş olması bir şans 
eseri sayılması gerek. 

3. Türk Hümanizması-Anadolu Uygarlıkları Karşıt Tezleri 

Milliyetçilik eksenine dayalı bir tarih felsefesi anlayışı, doğrudan doğ-
ruya Mustafa Kemal’in kendine özgü bu niteliklerinden kaynaklanır. 
Resmi Teori, bu nedenle Mustafa Kemal’in hayat hamlesinin önemli bir 
parçasını teşkil eder. İnsanlardan, belirli bir görüşe inanma hakkını elle-
rinden almak mümkün olamadığı gibi, “niçin böyle bir düşünce sistemine 
inandınız?” deme yetkisine de sahip değiliz. Önemli olan, bu inanç siste-
minin ülke çıkarları açısından yararlılığı üzerinde yürütülen tartışmala-
rın eleştirel bir zihniyetle ortaya konulması, bilimsel verilere dayalı ger-
çeklerin kamuoyuna sunulmasıdır. Resmi Teori üzerinde bu tür bir yak-
laşım, ne yazık ki bugüne değin büyük çapta ihmal edilmiş, çoğu kez ha-
yal ürünü sayılmış veya tezyif konusu olarak dışlanmıştır. 

Günümüzde, bir başka deyimle Cumhuriyetimizin 75. yılını kutlar-
ken, Resmi Teorinin ana eksenini teşkil eden Tarih Tezi ne durumdadır? 
Çağdaş gelişmelerin ışığında Teorinin geçerliliği hususunda neler söyle-
yebiliriz? Bütün bunlar, modern bilimsel verilerin sınırları içinde yeniden 
ele alınmalı ve kamuoyuna sunulmalıdır. Çünkü, “Akdeniz ve Mavi Teo-
ri” gibi akımlar yanında, “Türk Hümanizması” diye ileri sürülen Greko-
Latin ütopyalarının yandaşları, hâlâ “Anadolu Uygarlıkları” adı altında, 
Türk tarihinin kökenlerini saptırmaya çalışmaktadırlar. Bu görüş, Ana-
dolu’nun bir mozaik olduğunu, Türklerin de bu mozaiğin bir parçasını 
teşkil ettiğini savunuyordu. Benzeri düşünceler, 1920’lerde Anadolu 
Mecmuası’nda Mehmet Halil tarafından ileri sürülüyordu. Çoğu Enderun 
kökenli aydınlarımız tarafından benimsenen bu görüşler, Asyatik teze 
karşı çıkıyordu. Oysa Tarih Tezi, Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden ka-
vimlerin Türk oldukları görüşünden hareket eden bir modeli savunuyor-
du. 
                                                           
20 Murat Çulcu, Marjinal Tarih Tezleri, s. 245, 1995. 
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Buna göre, Sümerler, Hittitler (Etiler), Etrüskler, Asurlular, Kimmer-
ler, Guttiler ve benzerleri bu kategoride ele alınıyordu. Bu eğilim, hiç de 
romantizm ve hayal ürünü değildi. Temelinde, dönemin bilimsel verileri 
yanında, otoritelerin görüşlerine dayalı bir alt yapıya rastlıyoruz. Şöyle 
ki, 1925’te ilk kez Türkiye Antropolojik Araştırmalar Merkezi kuruluyor. 
Bu önemli bir başlangıçtır. Batıda, 19. yüzyılın sonlarına doğru gelişen 
antropoloji araştırmaları, böylece kısa bir süre sonra Türkiye’de de ku-
rumlaşmaya başlıyordu. Bugün, ülkemizin sadece birkaç üniversitesinin 
dışında, antropoloji ve etnoloji enstitülerine rastlanılmaması düşündü-
rücü olsa gerek. Oysa, Türk toplumunun kültürel yapısı ve organizasyo-
nu, yerleşim biçimleri ve etnik tabakalaşmasının bu bilim dalına hayatî 
bir ihtiyaç olduğunu bize göstermektedir. 

Türkiye Antropoloji Merkezi bir de Türk Antropoloji Mecmuası’nı ya-
yınlıyordu. 1935 yılında kurulan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 
Antropoloji ve Etnoloji bağımsız bir enstitü haline getirilmiştir. 1926 yılı-
nın Ekim ayında yayınlanan Türk Antropoloji Mecmuası’nın ikinci sayı-
sında, Nurettin ve Necket Eumer’in: “İstanbul’da Yaşayan Türk Irkının 
Karşılaştırmalı Mukayesesi”; yine 5. sayısında “Türk Irkının Antropoloji-
si”; 8. sayıda bizzat Eugene Pittard’ın: “Küçük Asya Türklerinin Antropo-
lojik Mütalaası ve Türk Irkının Menşei”; 9. sayıda Şevket Aziz’in: “Alelu-
mum Prognatisma ve Türk Kafalarının Prognatisması” gibi daha ziyade 
Batı’da da önemli bir akım olan Eugenisme’in yansımaları yer almakta-
dır. Mecmua, daha ileri sayılarında giderek, Eugenisme’in verilerinden 
de yararlanarak, “Türk Irkı ve Türk Tipi” üzerinde yoğunlaşacaktır. Örnek 
olarak, 1932 yılı 13-14. sayılarında Şevket Aziz’in: “Türk Irkı ve Türk Dili” 
adlı bir incelemesini burada hatırlatmak yeterli olacaktır. 

Kemalist Sistem hem Eugenisme hem de Türkoloji’ye yönelik araştır-
malarla “Türk ırkı” ve “Türk tipi”ni belirlemeye çalışıyordu. Bu oluşumun 
temeli batıdan kaynaklanıyordu. Bu akımlar orada kök salmaya başla-
mıştı. Teori, aslında Avrupalıların ırkçı ve ego-centric yapılarının bir yan-
sımasıdır. Ayrıca, Türk Tarih Tetkik ve Türk Dil Tetkik Cemiyetleri’nin 
düzenlemiş oldukları kongrelerde ele alınan bu tezlerde, dünya çapında 
bilim adamlarının bildirileriyle yeni boyutlar kazandırılıyordu. Aynı para-
lelde olmak üzere, 1924 yılında kurulan Türkoloji Enstitüsü’nün yayın 
organı olan Türkiyat Mecmuası da, daha ziyade tarihî, filolojik ve folklora 
yönelik alanlarda, alan araştırmalarını yürütüyordu. Türk Ocağı’nın da 
yerini, 1932 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin denetimindeki Halk Ev-
leri’ne terk etmesiyle, araştırma alanları daha da zenginleşiyordu. Halk 
Evleri, 1932-1950 yılları arasında, Türkiye genelinde (478) şubesiyle: 
“Anadolu toprağında yatan millî kültürü, halkla-aydın arasında bir köprü 
kurarak, yaygınlaştırmak ve medeniyet unsurlarını Cumhuriyet rejiminin 
kendine özgü milliyetçi düşüncesini felsefe olarak benimsemek” amacını 
taşıyordu… 
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Halk Evlerinin, faaliyette bulunduğu 18 yıl içindeki araştırma ve ya-
yınları, geniş çapta antropolojik ve sosyolojik verilere dayanmaktadır. 
Folklor çalışmaları, masallar, halk inanç ve hikâyeleri, etnografik nitelik-
li incelemeleri kuruluşun Ülkü adlı dergisinde yer alıyordu. Ülkü Dergi-
si’nin 1937’den sonraki genel sorumlusu da büyük Türkiyatçı Mehmet 
Fuat Köprülü’dür. Dergi; tarih, sosyoloji, köycülük, dil, felsefe ve edebi-
yat alanlarında zengin incelemeleri kapsıyordu. 

Bu sistematik ve yoğun çalışmalarla, artık Anadolu, Türk milliyetçili-
ğinin beşiği oluyordu. Arkeoloji, antropoloji, sosyoloji, etnoloji, lengüistik 
alanındaki bu sistematik çalışmalar, Anadolu kültür ve uygarlığının bu 
niteliğinin ortaya çıkması için adeta seferber kılınıyordu. Güneş-Dil Teo-
risi, Tarih-Tetkik Cemiyeti ve Dil-Tetkik Cemiyeti yanında yurt dışı ya-
bancı bilim adamları ile Fuat Köprülü, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, 
Şevket Aziz, Wolfram Eberhard, Hans Gütterbock ve Benno Landesber-
ger gibi önemli bir kadro Mustafa Kemal’in direktifinde bilimsel çalışma-
ları yürütüyorlardı.21 

Günümüzde, Tarih-Tetkik Cemiyeti’nin verileri incelendiğinde, Sü-
merler, Etrüskler ve Kimmerler’in Türklükleri hususunda elimizde bir 
hayli kaynakların bulunduğunu gözlemekteyiz. Hititlerin Türklüğü ise, 
bugün için kabul edilmesi güç bir görüştür. Zaten Mustafa Kemal de: 
“Hititlerin İndo-Cerman asıllı olduklarını bildiği halde, onları Türk saymış-
tır”22 tarzındaki dönemin yaygın görüşüne katılmıştır. Ayrıca, Şevket Aziz 
de, 1930 yılında Türk Antropoloji Mecmuası’nın 10. sayısında yayınla-
nan: “Hititlerin Kronolojik Tetkikatına Methal” adlı makalesinde “Hititlerin 
hangi ırka mensup oldukları hususunda ellerinde kesin bir bilgi bulunma-
dığını” belirtmektedir. Aynı şekilde, Resmi Teori’nin bir taraftarı olarak 
tanınan Halûk Cemil Tanju, “Orta-Asya Göçlerinde Tunçderililer” adlı 
1969 yılında yayınlanan bir eserinde “Hititlerin İndo-Avrupalı olduklarını 
anlıyoruz” görüşünü ileri sürüyordu.23 

Dünyanın tanınmış Sümeroloğu S.N. Kramer, Sümercenin Türkçeye 
benzer bir dil olduğunu belirtmiştir.24 Keza, Kramer birçok incelemele-
rinde Sümerlerin Orta Asya’daki bir yerlerden çıkıp Mezopotamya’ya gel-
miş olduklarını ileri sürmüştür.25 Samuel Noah Kramer (1897-1990)in 
“Tarih Sümer’de Başlar” adlı bu eseri, ilkin 1969’da olmak üzere 15 dilde 
yayınlanmış ve “Best Seller” unvanını almıştır. Bu dünyaca ünlü Süme-
rolog, 28 Eylül 1990 tarihinde Prof. Dr. Muazzez İlmiye Çığ’a yollamış ol-
duğu bir mektubunda aynen şu itirafta bulunuyordu: 
                                                           
21 Bahriye Üçok, Atatürk’ün İzinde Bir Arpa Boyu, s. 171, 1885. 
22 Afetinan, a.g.e., s. 25. 
23 Haluk Cemil Tanju, Orta Asya Göçlerinde Tunçderililer, s. 69, 1969; Hacı Halife, Düstür ul 
Amel, 1653. Zik. B. Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, s. 21, Çeviren: Metin Kıratlı, 1970. 
24 S.N. Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, TTK Yayınları, 1995. 
25 Samuel Noah Kramer, Erdem Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 16, Ocak 1999, s. 295-296. 
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“Gerçekten bu kitap (Tarih Sümer’de başları kastediyor) Sümerliler 

üzerine, Türkçeye benzeyen ve onun gibi eklemli olan bir dil konuş-

muş olmaları sadece imkân sınırları içinde bulunmakla kalmayıp, ay-

nı zamanda pekâlâ muhtemel de olan ve zamanımızdan altı-yedi bin 

yıl kadar önce Orta Asya’daki bir yerlerden çıkıp, Mezopotamya’ya 

gelmiş oldukları olanaklı bir kavim üzerine kaleme alınmıştır”.26 

Aynı şekilde, Türk Tarih Kongresi’nde (1937), Ön Asya Kadim Tarihi-
nin Esas Meseleleri adlı bildirisiyle yine dünyaca ünlü Benno Landsber-
ger şöyle diyordu: “Sümer dili yalnız fenomonolojik bakımdan değil, aynı 
zamanda tarihî bakımdan da bütün Asya boyunca uzanan dağlık havali-
de konuşulan geniş bir dil grubuna ait bulunuyor. Bu neviden olup, bugün 
yaşamakta bulunan biricik dil ailesi Türk dilleridir”.27 

Artık, Sümerlerin Türklüğü hakkında günümüzde geniş kaynaklara 
rastlamak mümkündür. Nitekim tanınmış Macar tarihçisi Laszlo Razony 
bunlardan ilk akla gelenlerinden biridir. Razony’a göre; “Yazılı tarihler-
den binlerce yıl önce Çin’de, Hindistan’da, Mezopotamya’da, Anadolu’da 
ve Orta Asya’da öyle kültür unsurlarına rastlanır ki, bunların hareket nok-
tasını Steppe (Bozkır) kültürlerinde aramak gerekir. Ancak, bu zamanlar-
da, onlara “Türk” denmiyordu”.28 Aynı şekilde, İstvan Fodor’da “Sümerler 
ve Macarlar Yahut Ural Halklarının Birbirleriyle Yakın Akrabalıkları Var 
mıdır?” adlı yeni bir makalesinde ilginç görüşler ileri sürüyordu.29 Fo-
dor’dan önce de, Andras Zakar tarafından geliştirilen: “Sümer Diline Dair” 
ve “Sümer, Ural-Altay Yakınlıkları” başlıklı incelemelerde bu benzerlikler 
ortaya konulmaktadır.30 Ancak, en yeni ve doyurucu bir araştırmayı Os-
man Nedim Tuna sunmuş bulunmaktadır. Tuna: “Zamanımızdan 5500 
yıl önce (M.Ö. 3500) Türk Dili’nin varlığı ispatlanmıştır” yargısını ileri sü-
rüyordu. (Tuna, Sümerlerle Türkler arasında dil bakımından tarihi bir il-
gi bulunduğu, bunu da her iki dilde ortak olan (168) kelime ile açıkla-
maktadır. Bu nedenle, Tuna’ya göre, “yaşayan dünya dilleri arasında en 
eski yazılı belgelere sahip olan dil, Türk Dilidir”.31 Tuna’nın tezine göre: 
“Türklerin en az M.Ö. 3500’lerde Anadolu’nun Doğu ve Güneydoğu bölge-
sinde bulundukları kanıtlanmıştır.” Hatta, bir Türkolog olarak Tuna’ya 
göre: “Türk dili, çivi yazılı Sümerce tabletlerdeki alıntı kelimelerdir”.32 
                                                           
26 S.N. Kramer, a.g.e., s. 295. 
27 Benno Landesberger, Türk Tarih Kongresi Zabıtları, TTK Yayınları, Cilt: 1, s. 335, 1979. 
28 Laszlo Rasony, Tarihte Türklük, s. 65, TKAE Yayınları, 1991. 
29 İstvan Fador, Are The Summerians and The Hungarians or The Uralic Peıple Related?, 
Current Antropology, n: 12, s. 215-225, 1971. 
30 Zahar Andreas, Sumerian-Ural-Altaic Affinities, Current Antropology, No: 12, s. 216-225, 
1971. 
31 Osman Nedim Tuna, Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi İle Türk Dili’nin Yaşı Meselesi, 
TTK Yayınları, 1990. 
32 O.N. Tuna, a.g.e., s. 49. 
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Sümerlerin Türklüğü hususunda Q. Vinkler, F. Hammel, B. Qrozni, 
V. Struve ve benzeri Batılı araştırmacılar da benzer görüşleri ileri sür-
müşlerdir. Günümüzde, dış Türklere mensup O. Süleymanov, B. Yusu-
fov ve Aydın Memdov da hemen hemen aynı çizgiyi izlemişlerdir. Hatta, 
geçen yıllar aramızdan ayrılan İ. Mızı Ulu da “Türklerin ana yurdunun Al-
tay Dağları’nda değil, Volga-Ural (İtil-Cayik) nehirleri arasında bulunduğu-
nu ve M.Ö. 3000 yılında Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Anadolu’-
ya geçtiklerini iddia etmiştir”.33 Keza, Vecihe Hatiboğlu da: “Türk tarihinin 
başlangıcının, Sümer tarihine kadar götürülebileceğini” ileri sürmüştür.34 
Bilindiği üzere, Sümercenin Türkçe olduğunu ilk kez 1925-1926 yılların-
da ileri süren Fritz Hommel olmuştur. Mustafa Kemal, bu çok önemli 
açıklamayı hemen benimsemiş, bu konunun ve buna benzer konuların 
bilim yöntemleriyle incelenmesi için de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni 
kurmuş ve bu fakülteye Batının ünlü Sümeroloğu B. Landsberger’i, Hito-
tolog Hans Güttürbock’u birer öğretim üyesi olarak adı geçen kürsülere 
yerleştirmiştir. Sümer ve Etrüsklerin Türklükleri bir başka lengüistikçi, 
Türkolog bilim adamımız Kâzım Mirşan tarafından da belgesel verilerle 
kanıtlanmıştır. Nitekim, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi’nin Şubat 
(2000) sayısında yer alan (Bir Türkolog: Kâzım Mirşan) adlı incelememiz-
de konu, ayrıntılı bir biçimde ortaya konulmuştur. 

Ancak, Sümerlerin Türklüğü tezi, günümüzde güçlü bir biçimde çok 
yönlü araştırmalarla kanıtlanmaya başlandığı bir dönemde, Cumhurbaş-
kanlığı başdanışmanı ve eski bir Kültür Bakanımız Bozkurt Güvenç, yine 
aynı bakanlık tarafından yayınlanan Türk Kimliği adlı bir eserinde aynen 
şöyle diyordu: “Türkçenin ölü dil itibariyle Sümerceye benzerliği üzerinde 
duranlar varsa da, sonuçları açısından önemli değildir. Mezopotamya ile 
Küçük Asya kültürlerini yaratanlar Türk soyundan gelmedikleri gibi, kül-
tür tarihi açısından böyle bir zorunlulukta yoktur”.35 Güvenç’e göre: “Hun-
ların da Moğol mu yoksa Türk mü oldukları henüz kesinleşmemiştir. Fakat 
Atilla’nın kimliği ya da Türklüğü hakkında çok şeyler bilmiyoruz.” Böyle-
ce, Türk Kimliği adlı kültür tarihimizin kaynaklarını belirleyen bu eserde: 
Hunlar, Avarlar, hatta Sakalar gibi önemli Türk topluluklarının tarihsel 
kökenlerine kuşku ile bakıldığına tanık olmaktayız. Yazar, böylece Orta 
Asya’dan Anadolu’ya göç eden muhtelif Türk topluluklarını, Sümerler-
den, Kimmerlerden, Etrüsklerden ve Guttilerden itibaren reddetmekte, 
yerine “Anadolu Uygarlıkları” diye bilenen bir teorinin hatırlatmasını 
yaptıktan sonra, şu sonuca varmaktadır: “Ekrem Akurgal’ın çeşitli veri-
lerle yineleyip anımsattığı gibi, Hititler kuşkusuz Türk değildi, ama biz 
Türkler, biraz Hitit, biraz Frikyalı, biraz Lidyalı, Kapadokyalıyız”.36 Gü-
                                                           
33 İsmail Mızı-Ulu, Merkezi Gafgaz’ın Etnik Tarihinin Köklerine Doğru, s. IX, 1993. 
34 Veciha Hatipoğlu, “Türk Tarihinin Başlangıcını Ararken”, Milliyet, 28 Eylül 1978. 
35 Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği: Kültür Tarihinin Kaynakları, s. 76-77, 88-89, 1993. 
36 B. Güvenç, a.g.e., s. 77. 
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venç’in, Türk tarihine Enderunî vari bu yaklaşımını biraz farklı kullan-
mak gerekirse şöyle diyebiliriz: “Anadolu, biraz Frigyalı, biraz Lidyalı, bi-
raz İyonyalı, biraz Grek, biraz da Asya’dan gelmiş bir topluluktur.” İşte, 
Kemalist sistemin tarih tezi, Kültür Bakanlığı desteğinde, Anadolu Uy-
garlıkları teorisine bu biçimde dönüştürülüyordu. Bu tezin bir yansıma-
sını da Bülent Ecevit’e ait: “Pülümür’ün Yaşsız Kadını” adlı bir şiirinde 
gözlüyoruz: “Bir asa vardı elinde. Bir solmuş krallığın, kadifeden harmoni-
si üzerinde. Bir Hititliydi o, bir Selçukluydu. Bir Ermeniydi, bir Kürt’tü, bir 
Türk.” 

Pülümür’ün Yaşsız Kadını’nda dile getirilen Doğu Anadolu’nun: “Hitit-
li, Ermeni, Kürt, Selçuklu ve Türk” tarzındaki yaklaşımı, Kemalist siste-
min Tarih ve Dil Tezine dayalı bir ulus-devlet modeline ters düşmekte-
dir.xxx Bu tür karşıt tezler, hiçbir kanıt göstermeden Sümerlerin, Hun ve 
Sakaların hatta Kürtlerin “Türklüklerine karşı çıkıyor, Anadolu’yu bir uy-
garlıklar mezarlığına çeviriyordu. Oysa, Sümerler kadar Hunların da Türk-
lükleri hakkında geniş kaynaklar elimizde bulunmaktadır. Ünlü Macar ta-
rihçisi Laszlo Rasony Hunların (Hiugn-nu) tarihe ilk defa adını yazdıran 
Türk kavmi” olduğunu bildiriyor.37 Keza, günümüz tarih yazarları da 
Hunların Türk halkları ailesinden olduklarına kesin gözü ile bakıyorlar-
dı.38 

Tarih tezinin bir diğer görüşü de Etrüsklerin Asyatik Türk topluluğu 
olduğu iddiası idi. Aslında bu görüşler, Pittard’ın yirminci yüzyılın başın-
da ileri sürdüğü Eugenisme teorisinden kaynaklanmaktadır. Çünkü, 
Eugenic teoriye göre, Brakisefaller Asyatiktir. Tarih tezinin özünü böyle 
bir göç olgusu oluşturmaktadır. Pittard, Brakisefallerin göçü ile ilgili ola-
rak aynen şöyle diyordu: “Etrüsklerin de kökenleri bilinmemektedir. Keyfi 
bir biçimde Lidyalı oldukları açıklanmaktadır. Antropoloji konusunda belge-
ler eksiktir. Bugün eski Lidya topraklarında yaşayan halkların ayrıntılı bir 
incelemesine girişilmelidir. Bugünkü Etruria ile yakınlıklar bulunabilir”.39 

E. Pittard, Eugenisme üzerine kurulu görüşlerine önemli bir destek 
de Resmi Teori’den geliyordu. 

“İlk aşama Ankara’da, Edebiyat Fakültesi çerçevesinde (1933) lisans 

ve doktora eğitimi yapan bağımsız bir antropoloji kürsüsünün tez el-

den kurulması oluyordu. Sonra, Kemalist iktidar, Pittard’ın 1924’ten 

beri istediği büyük ölçekli anketin gerçekleştirilmesine izin verdi. 

1937’de 40 bin Türk üzerinde Afet İnan’ın yönetiminde antropolojik 

ölçümler (türünün tek örneği) yapıldı”.40 
                                                           
xxx Ayrıntılı bilgi için bkz. Orhan Türkdoğan, Kemalist Sistem: Kültürel Boyutları, Alfa Yayın-
ları, İstanbul, 1999. 
37 Laszlo Rasony, a.g.e., s. 6. 
38 Bilge Umar, Türkiye Halkı’nın Ortaçağ Tarihi, s. 61, 1998-12-28. 
39 E. Pittard, Revue Turque D’Antropologie, No: 8, 1928 (Zik. E. Capeaux, a.g.e., s. 34). 
40 E. Copeaux, a.g.e., s. 35. 
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Resmi teori, bu verilerin ışığında, Etrüsklerle ilgili olarak tarihe şu şe-
kilde de damgasını vuracaktır: “Roma medeniyetinin kökü de Anadolu’da-
dır. Bunun temelini kuran Etrüskler, İtalya’ya Anadolu’dan geçmişlerdir”.41 
Ünlü tarihçi Mükrimin Halil Yinanç’ın kızı Adile Ayda’nın bizzat Kültür 
Bakanlığı tarafından yayınlanan, Etrüskler Türk mü idi? kitabı da, Kema-
list teorinin yeni verilerin ışığında bilimsel bir tahlilini kapsıyordu. Mir-
şan, adı geçen araştırmamızda Etrüsklerin Roma’nın kuruluşunda ve 
Greko-Latin alfabelerinin sistematiğindeki etkilerini kanıtlarıyla ortaya 
koymuştur. 

1988 yılında, Turgut Özal’ın “Anadoluculuğun bir başka biçimi” olarak 
takdim edilen: “Turquie en Europe” adlı bir kitabı da Paris’te yayınlanı-
yordu. Özal, bu kitabında: “Türklerin Anadolu’da kökleşmiş bir halk oldu-
ğunu ve Avrupa uygarlığını niteleyen şeyin Yunanistan’da değil, Anadolu’-
da olduğunu açıklamaya çalışıyordu.” Özal şöyle diyordu: “Bu toprak üs-
tünde bin yıldır yaşayan Türkler, tarih öncesinden beri burada birbirini iz-
leyen tüm uygarlıkların kültürünün mirasçısıdırlar. Anadolu kültürünün 
mirasıyla, Orta Asya’dan getirdikleri kültürün ve İslâm Dini’nin sentezini 
yapmışlardır”.42 Özal, Asya-Anadolu sürekliliğini açıkladıktan sonra Av-
rupalıların bakış açılarını eleştiriyor ve konuya farklı bir yaklaşım getiri-
yordu: 

“Siz (Avrupalılar) kendi uygarlığınızın çıkış yeri olarak, ilk kez çiçek-

lendiği Mezopotamya’yı, Anadolu’yu, Ege havzasını ve Roma’yı ka-

bul ediyorsunuz. Bizim de bu uygarlıkları en az sizin kadar sahiplen-

meye hakkımızı vardır, çünkü bizim toprağımızın uygarlıklarıdır. Tari-

himize dışarıdan değil, içerden bakılırsa, bu topraklarda Anadolu uy-

garlıklarının çıkışından beri yaşadığımız söylenebilir.” 

“Neolotik devrimi biz yaptık. Sümerliler de zaten Turani bir halktı. Ana-
dolu uygarlıklarını yaratanlar yerli halklardı”.43 Özal, bu açıklamaları ile 
Anadolucu tez adı altında adeta Resmi Teori’nin bir savunmasını günde-
me getiriyor ve akılcı bir yaklaşımla görüşlerini ileri sürüyordu. Ayrıca 
Özal, Avrupa’daki Türk adlı bu eseriyle de Halikarnas Balıkçısı ve Saba-
hattin Eyuboğlu gibi Anadolu ve Akdeniz kültürünü hareket noktası ola-
rak kabul eden Yeni Anadoluculardan da ayrılıyordu. Özal’a göre: “İtal-
ya’nın uygarlaşmasını sağlayan yüksek kültür de yine Etrüsklere ait olu-
yordu.” 

Son yıllarda, Kanada Üniversitesi’nde görevli Polat Kaya’nın Etrüsk 
zarındaki Türkçe sayıları açıklaması, konuya yeni boyutlar kazandırmış-
tır. Tuskanya Zarı olarak da bilinen Etrüsk zarındaki numara isimleri-
nin, Türk dillerindeki numaralara yakın olduğunu gözlemekteyiz. Özel-
                                                           
41 Orta Mektep Tarihi Kitabı I, s. 25, 1934. 
42 Turgut Özal, La Turque En Europe, Paris, 1988. 
43 T. Özal, a.g.e., s. 242. 
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likle, bu numaralar Çuvaş, Bulgar, Tatar, Başkurt ve Kırgız Türkçeleriyle 
en yakın olanıdır.44 Polat Kaya, Etrüsk Zarı hususundaki araştırmalarını 
yeni belgelerle açıklamaya devam etmektedir. 

Haluk Cemil Tanju’nun Tunçderililer adlı bir eseri de: “Etrüsklerin 
M.Ö. 750 tarihinde bile Türk olduklarının bilindiği” kaydını ortaya koy-
maktadır.45 Bu ve benzeri yeni kaynaklar, 1930 yılında yayınlanan ve 
resmi teorinin bir el kitabı niteliğinde bulunan Türk Tarihi’nin Ana Hatla-
rı adlı kitapta: “Şu muhakkak ki, Etrüskler, Lidya’dan yahut Küçük As-
ya’nın batısından gelmişlerdir. (...) Limni Adası’nda bulunan yazı ve eski 
Lidya lisanında yapılan incelemeler göstermiştir ki, Etrüsk lisanının Grek-
lerden evvel Küçük Asya’da kullanılan lisanla münasebeti vardır” kaydına 
rastlıyoruz.46 Hatta, antik çağ tarihçisi Katon da eski İtalya’nın tamamen 
Etrüsklere ait olduğunu iddia ediyordu. Yeni bulgular, Etrüskler hakkın-
daki Resmi Teori’nin haklılıklarını en kesin kanıtlarıyla kamuoyuna sun-
mak. 

Türk Tarihi’nin Ana Hatları veya Resmi Teori’nin savunmasını içeren 
yayında Kimmerlerin de Türklükleri iddia ediliyordu. Buna göre: “Anado-
lu’ya Kırım ve Trakya havalisinden geçen bu Çit (Skyt) Türkleri, yani Kim-
merler (Cimmeriens) Sakarya ile Kızılırmak arasında Paflagonya havalisi-
ni merkez edinmişlerdir”.47 

Günümüzde yeni bulgular Kimmerlerle de ilgili birtakım kaynak araş-
tırmalara ışık tutmaktadır. Nitekim, Taner Tarhan, hem bir arkeolog 
hem de bir tarihçi olarak hazırlamış olduğu doçentlik tezinde, M.Ö. 
1900-1700 yılları arasında Anadolu’yu içine alan yörede hakimiyetlerine 
tanık olduğumuz Kimmerlerin Türklüklerini kanıtlarıyla açıklamış bu-
lunmaktadır.48 

Görüldüğü üzere, Resmi Teori’nin tarih tezi üzerinde, günümüz bilim 
verilerinin ışığı altında yürüttüğümüz yeniden gözden geçirmeler, teori-
deki isabet payının ne kadar güçlü olduğunu bizlere açıklamaktadır. 
Anadolu’muz, en az M.Ö. 5000-6000 yıllarında Etrüsklerin, daha sonra-
ları M.Ö. 3500 yıllarında ilkin Sümerler ve Kimmerler, daha sonraki dö-
nemlerde de Gud veya Guttilerin hâkimiyetine geçmiş bir tarihsel yapı-
laşmaya sahiptir. Etrüsk, Sümer ve Guti dilleri de, tıpkı Türk Dili gibi, 
bitişken (agglutinate) diller kategorisine girmektedir. Aynı şekilde, Benno 
Landsberger, 1937 Tarih Kurultayı’nda İ.Ö. 2500 yıllarında yaşayan Gud 
veya Kutların Türk asıllı olabileceği hususundaki görüşlerini şöyle açıklı-
                                                           
44 Polat Kaya, “Etrüsk Zarındaki Türkçe İsimler”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 
142-143, Ekim/Kasım 1998. 
45 H.C. Tanju, a.g.e., s. 72. 
46 Türk Tarihinin Ana Hatları, s. 261-263, İkinci Baskı, 1996. 
47 Türk Tarihinin Ana Hatları, s. 212-213. 
48 Taner Tarhan, Eski Çağda Kimmerler Problemi, 8. Türk Tarih Kongresi Zabıtları, TTK Ya-
yınları, Cilt: 1, s. 335, 1979. 
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yordu: “Bu Gutium yahut Kutium milletinin adının Akatça nispet eki olan 
kısmını çizersek, Kut kalır. Eğer çok önemli olan belirtiler bizi aldatmıyor-
sa, tarihte Türklerle en yakın bir surette münasebetleri olan, hatta belki 
de ayniyet (özdeşlik) gösteren kabile budur”.49 

Anadolu’nun Türklüğü üzerinde daha sonraları Tahsin Özgüç, Afif 
Erzen, Emin Bilgiç, Baki Öğün, Taner Tarhan, Veli Sevin ve Oktay Beli 
gibi tarihçi ve arkeologların sistematik araştırmalarına tanık olmaktayız. 
Anadolu, bu verilerin ışığında M.Ö. 3000 yılında, yani tunç çağında yo-
ğun bir iskâna sahne olmuştur. Daha sonraları, Hurri diye bilinen Ural-
Altay kökenli kavimlerin de belirlenmesiyle, Van Gölü’nden itibaren Kızılır-
mak ve Yeşilırmak’ın Karadeniz’e kadar uzanan bir coğrafya parçasıyla 
karşılaşıyoruz.50 Keza, Afif Erzen de: Urartu ve Hurri kültür benzerliğine 
dikkatimizi çekmiştir.51 

Kısacası Anadolu, M.Ö. 3500 yıllarından M.S. 4. yüzyıllara kadar 
Balkanlar’dan Kuzey Karadeniz ve Mezopotamya yöresine uzanan Sü-
merler, Kimmerler, Sabirler, Peçenekler, Kuman-Kıpçak ve Oğuzlar gibi 
Asyatik Türk kavimlerinin yerleşimi altında oluşmuştur. Bu hususta, 
gerçekçi bir tespite “Anadolu Uygarlıkları” teorisyeni arkeolog Ekrem 
Akurgal’da da rastlıyoruz. Akurgal, bu görüşlerini şöyle açıklıyordu: 

“Türk kültürünün özünü bugün için bile Orta Asya’da yaşaya gelen 

değerler oluşturur. Türklerin dillerinden başka özellikle efsaneleri, tö-

releri ve âdetleri de Orta Asya kökenlidir. Bunlara, dönemlerinin bi-

rer Türk buluşu olan yoğurt, pastırma, bulgur, tarhana gibi konserve 

türündeki somut kültür ürünlerini de eklemek gerekir. Selçuk küm-

betleri, Türk çadırlarının taşa aktarılmasından ortaya çıkmıştır. Kısa-

ca söylemek gerekirse, o gün yaşamakta olan Türk halk sanatlarının 

büyük bir bölümü Türklerin ilk yurtlarından getirdikleri miras olup, 

bunlar uygarlığımızın en özgün yanıdır”.52 

Akurgal’ın bu yorumu, hiç değilse Anadolu’da yaşayan asgari 1600 
yıllık kültürel sürekliliği göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Ancak, 
Anadolu Uygarlıkları veya Greko-Latin metamitleri, zaman zaman bu 
sistemi bozarak, Batı Anadolu’da M.Ö. 680-334 tarihleri arasında yaşa-
mış olan Lidya ve Frigya krallıklarına Türk kültür değerlerini mal etmeyi 
bir alışkanlık haline getiren bir kısım “Çağdaş Hellenist” aydınlarımız 
için bir hareket noktasını teşkil etmiştir. Türk Hümanistleri olarak da bi-
linen bu kadro, her nedense Asyatik Türk kavimleri ve Mezopotamya 
                                                           
49 B. Landesberger, Türk Tarih Kongresi Zabıtları, TTK Yayınları, s. 105, 1943. 
50 Muhammed Beşir Aşan, “Van Yöresi Üzerine Yapılan Tarih Araştırmaları ve Bazı Düşün-
celer”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 87, s. 147-169, Aralık 1993. 
51 Afif Erzen, Doğu Anadolu ve Urartular, 1986. 
52 Ekrem Akurgal, “Türkiye’nin Kültür Sorunları”, Belleten, Cilt: VI, Sayı: 182, Nisan 1982, 
s. 261-269. 

31



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 24 

kültür çevresi yansımaları hakkında en ufak bir görüş beyan etmezler. 
Hatta Ege’nin zeybek kılığını, Türk giysilerinden ziyade Yunan kültür 
çevresine dayandıran yorumlar, bunun Peçeneklerin kılıklarıyla bir ben-
zerliği, Bizans tarihçilerinin kayıtlarına rağmen olabileceğini düşünmek 
bile istemezler.53 

Resmi Teori’nin son görüşü Hititler (Etiler)le ilgilidir. Türk Tarihinin 
Ana Hatları, M.Ö. 2000 yıllarda Anadolu’nun batı kıyılarını göstermek 
için Eti yazılarının kullanıldığını belirtmektedir. Küçük Asya ahalisi, Hi-
titler benzeri adlarla tanıttırılmış Türklerdir. Bunlar, tarihten evvel Orta 
Asya yaylasından batıya gerçekleşen göçlerle, buralara gelmişlerdir. Ve 
Mezopotamya’nın ilk otokton ahalisi olan Sümerlerle, İran’ın batısına ilk 
yerleşen Elamlarla akrabadırlar. Etiler’in esas dilleri de Elamca ve Sü-
merce gibi Türkçedir.54 

Resmi Teori’de, “Hitit çağı, tarih yazımı açısından, Anadolu’nun siyasi 
birliğinin sağlandığı kutsal bir dönemi temsil etmektedir.” Ancak, bazı ya-
zarlar, yukarıda belirttiğimiz üzere, “Atatürk’ün Hititlerin İndo-Cermen 
asıllı olduklarını bildiği halde, onları Türk saydığını” iddia etmişlerdir.55 
Keza, Tanju’da “Hititlerin İndo-Avrupalı oldukları” görüşünü taşıyordu.56 

Bazı batılı düşünürler, Resmi Teori’nin oluşumunda dış Türklerin, 
özellikle Yusuf Akçura’nın geniş etkisi bulunduğu görüşündedirler: 

“Mustafa Kemal, bağımsız fikirlere sahip olması nedeniyle, Akçura’-

ya büyük değer veriyor ve kültürel sorunlarda onu bir danışman ola-

rak mütalaa ediyordu. (...) Hayatının sonlarında bir millî tarih görüşü 

yaratılması çalışmalarında Akçura, çok önemli bir rol oynadı. 1931’-

de, daha sonra Türk Tarih Kurumu’na dönüşecek olan, Türk Tarih-

Tetkik Cemiyeti’nin kuruluşuna katıldı ve ertesi yıl bu cemiyetin baş-

kanlığına getirildi. (1932) Türk tarihinin genel hatlarının belirlenmesi-

ne katkıda bulundu ve 1932’de Ankara’da toplanan ilk Türk Tarih 

Kongresi’ne başkanlık etti. Bu kongre, yeni millî tarih anlayışının da 

ilk büyük tezahürü oldu. Hatta Akçura, bu cemiyetin başkanı olarak, 

resmî bir tarih görüşü hazırlama çalışmalarının sorumlularından bi-

riydi. Bu görüşe göre, Türkler Orta Asya kökenli beyaz Ari bir toplum 

olarak tanımlanıyor, Asya ve Afrika’ya yayılarak medeniyet götür-

dükleri belirtiliyordu. Bu görüş açısına göre, Hitit ve Sümerler de 

Türk olarak mütalaa ediliyor ve Türklerin antik çağdan beri Anado-

lu’da hüküm sürdükleri belirtiliyordu”.57 
                                                           
53 Mehmet Eröz, Hıristiyanlaşan Türkler, s. 26, TKAE, 1983. 
54 Türk Tarihinin Ana Hatları, s. 191-193. 
55 B. Üçok, a.g.e., s. 171. 
56 H.C. Tanju, a.g.e., s. 69. 
57 Fançois Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri: Yusuf Akçura (1876-1935), Tarih Vakfı 
Türk Yayınları, Türkiye Araştırmaları Dizisi, 4. Basım, İstanbul 2005. 
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Resmi Teori, Kızılderililerin de Asyatik bir ırk olduğunu tartışmaya 
açmıştır. Zaman zaman bu konu, Tarih-Tetkik Cemiyeti’nde gündeme 
getirilmiş, konu üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Yansımaları, 1960’lı 
yıllarda yeniden gündeme getirilmiş ve bilim adamları tarafından konu 
üzerinde ciddiyetle tartışılmıştır. Kızılderililerin kesin bir biçimde Asyatik 
oldukları ve Bering boğazından geçtikleri, Amerikalı ünlü antropologlar-
dan aktarılmak suretiyle desteklenmiştir. Nitekim, Ralph L. Beals ve 
Harry Hoijer’in kaleme almış oldukları Antropolojiye Giriş adlı kitapların-
da, Kızılderililerin Bering Boğazı yolu ile Amerika kıtasına geçtikleri ke-
sin olarak açıklanmıştır.58 Bu bilim adamlarına göre, Asyatik kökenli üç 
dil grubu ile karşı karşıyayız. Bunlar, sırasıyla: 1) Türk veya Altay Dil 
Ailesi (Türkler, Tatarlar, Kırgızlar ve diğerleri), 2) Mongoliyan Dil Ailesi, 
3) Tunguz-Mançu Dil Ailesi.59 

Artık, Amerika Birleşik Devletleri birçok etnik grupları eritme potası 
(melting-pot) adı verdikleri bir cihazda erittikten sonra, tüm gerçekleri 
açıklamak durumunda kalmışlardır. Avrupa’nın doğusundan itibaren 
Kızılderililerin Bering Boğazı yolu ile olduğu kadar, Kafkaslar üzerinden 
de Batı Avrupa’ya, oradan da Amerika’ya uzandıkları ileri sürülmektedir. 
Nitekim, ünlü antropolog Ralph Linton, Kızılderililerin (Ankara’dan Ko-
re’ye kadar uzanan bir alana yani Anadölü diye belirlediği bir yöreden) 
geldiklerini açıklamaktadır. Görülüyor ki, (Anadölü) önemli bir kültür 
kuşağıdır ve Linton’a göre, bugünkü Anadolu’muz ile Orta Asya’yı birleş-
tiren bir özelliği temsil etmektedir. Linton, Sümerlerin de bu kültür ku-
şağından geldikleri kanısındadır.60 

Kızılderililerin kaynaklarının Asyatik olduğu hususunda ilk araştırma 
Hrdliçka tarafından 1925 yılında başlatılmıştır.61 Keza, Amerikan Doğal 
Tarih Müzesinin Antropoloji Müzesi Bölümü yöneticisi ünlü antropolog 
Clarc Wissler, Kızılderililerin Tarihi adı altında geniş kapsamlı bir araştır-
ma yayınladı. Bu eserinde Wissler, Kızılderililerin kesin olarak Asyatik kö-
kenli olduklarını ve patates, tütün, mısır, kakao vb. nesneleri Amerika kı-
tasına taşıdıklarını açıklamıştır.62 Wissler’in 1965 yılında yayınlanan bu 
eserinden (The American İndian: Man And Culture) sonra Kızılderililer 
üzerinde incelemeler, geniş çapta antropolog ve sosyologları meşgul etmiş-
tir. Özellikle, Ethel G. Stewart’ın Dene ve Na-Dene Kızılderililerin Göçü adlı 
eseri de, bu toplulukların tamamıyla Türklüklerini göstermektedir.63 
                                                           
58 R.L. Beals and Harry Hoijer, An Inroduction to Antropology, İkinci Baskı, s. 181, 1959. 
59 R.L. Beals and H. Hoijer, a.g.e., s. 570. 
60 R. Linton, Tree of Culture, Vintage. 
61 W. Levine, Ethnic Origins of the Peoples of Near Asia (zik. Tanju, a.g.e., s. 71-72). 
62 Clarck Wissler, Kızılderililerin Tarihi, 1996. 
63 Osman Nedim Tuna, yapmış olduğu son araştırmalarında “Kızılderili Dilinde 400 Türkçe 
Kelime”, Zaman Gazetesi, 1 Ekim 1998. Yazar Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi Adlı Ese-
rinde bu miktarın 168 olduğunu ileri sürüyordu. 
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Resmi Teori’nin önemli görüşünü belirleyen Tarih Tezinin günümüz-
deki durumu budur. Sümerler, Kimmerler, Etrüskler, Guttiler, Hurriler, 
Hunlar-Hititler dışında hemen hepsinin giderek Asyatik “ahali” oldukla-
rı, “Türk” soylarını temsil ettikleri açıklık kazanmaktadır. Bazı Enderuni 
aydınlarımızın Peter Andrews’dan kaynaklanan 47 etnik grup görüşünü, 
hiçbir eleştiriye tabi tutmadan, ülkemizi bir etnik mozaik biçiminde de-
ğerlendirmeleri, eğer gaflet değilse, büyük bir yanılgıdır. Millî bir devletin 
amacı, sürekli farklılıklar meydana getirmek değil, farklılıklarda birliği 
sağlamak olmalıdır. Amerikan sosyolojisinin temel hareket noktası, etnik 
veya azınlıkları “eritme potasında” erittikten sonra, Amerikanizm simgesi 
altında bütünleştirmektir. ABD sosyolojisinde hâkim görüş “ortak bir dil 
ve paylaşılmış anayasal değerler” etrafında insanların birlikteliğidir. 
Brzenzinski’ye göre, böyle ortak bir paylaşmanın geliştirilmemesi halin-
de, bu farklılaşmalar yıkıcı ve hatta bölücü olabilir. Brzenzinski, akıllı 
bir devlet, farklılıklar yaratmak suretiyle, ülkede birliği ve uyumu boza-
maz. 

Resmi Teori, görüldüğü üzere bir ırk yaratma peşinde değildir, aksine 
Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde unutulmuş 
olan “kavmini tanıma” ve “onu sevme” duygusunu yeniden ortaya koy-
mak gibi bir misyonla yüklüdür. Kavmini tanıma ve kavmini sevme anla-
mında kimlik duygusu (asabiyye), Araplar ve İranlılarda çok güçlü oldu-
ğu halde, Türk kavimleri yanlış bir İslâmlaşma süreci içinde (ümmet), 
benliklerini unutarak erimişlerdir. Ancak, Osmanlı bunun kefaretini, 20. 
yüzyılın başında, yine ümmet ideolojisi içinde yetişen toplulukların, mil-
liyet duygusuna dayalı bir bilinçlenme atılımı ile Balkanlar’da, Orta Do-
ğu’da, Arabistan ve Kuzey Afrika’da yürütülen bağımsızlık savaşları so-
nucu, onu yenilgiye uğratan “kavm-i necib” ve “kavm-i sadıka”ları karşı-
sında ağır bir biçimde ödemiştir. 

Kısa süre içinde, kendine dönüş, milli şuurun uyanışı Osmanlı elitist-
lerinde de başlamış, hatta genç aydınlar örgütlenerek, yönetimi ele geçir-
mek suretiyle devleti teslim almışlardır. İttihatçı aydınların inanç siste-
mi, artık “ümmet” değil, “milliyetçilik” oluyordu. Milliyetçilik ise, 20. yüz-
yılın bir gerçeğidir, tıpkı günümüzde Bilgi Çağını insanlığın kabullenmesi 
gibi. Kemalist Sistemde yeni bir ruh ve dinamizma ile tarih sahnesine çı-
kıyordu. İlk felsefesi, ümmet’ten millet’e geçmek suretiyle devletin kuru-
luşunu yeni baştan sağlamaktı. Bu restorasyon dönemi, deyim yerinde 
ise pozitivist ve akla dayalı bir aydınlanma felsefesine yönelikti. Sahasın-
da yetişmiş bir çekirdek kadro ile millet yapma (nation-building) sürecini 
başlatıyordu. Bunun içinde iki yönelimi hareket noktası olarak benimsi-
yordu. Bunlardan biri, Tarih-Tetkik Cemiyeti, öteki de Dil-Tetkik Cemi-
yeti idi. Her iki yönelişin hedefi, millî devlet kavramının teşkili idi. Ortak 
dil ve tarih şuurunda birleşme, ulus-devlet oluşumunun çimentosunu 
teşkil edecekti. 
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Günümüzde, Doğu ve Güneydoğu toplum yapısı, mezra-zoma-yaylak 
ve kışlak gibi iğreti yerleşim birimleri yanında, aşiret-kabile yapısallaş-
maları, PKK ve Hizbullah türü kanlı terör ve gerilla örgütleriyle, ülkemiz-
de milletleşme sürecinin gerçekleşebildiği iddia edilemez. Resmî Teori 
eleştirilebilinir; ancak izlediği yol, amaç ve yöntemleri hususunda başka 
çözüm yolları üretilmediği sürece, ileri sürülecek her türlü görüş ve dü-
şünceler sonuçsuz kalmaya mahkûmdur. Globalleşen bir dünyada, hâlâ 
millet altı diyebileceğimiz bir kabile-aşiret yaşantısını sürdürmemiz ko-
lay anlaşılır bir durum değildir. Resmî Teori’nin önemli bir eğilimi, Ana-
dolu coğrafyası üzerinde yaşayan tüm insanlarımızı ortak bir paydada 
birleştirmeyi ve bütünleştirmeyi gerçekleştirmekti. 

Resmî Teori’nin ikinci sütunu, Türk Dil ve Tetkik Cemiyeti’dir. Bu da, 
1932’de gündeme gelmiştir. Tarih tezi gibi, Dil tezi de milletleşme süre-
cinin bir parçasını oluşturur. Dil ve kültür birliği, Kemalist sistemin mil-
let olgusunu belirler. Buna göre millet, dil ve kültürde birliktir. Ümmet, 
fonksiyonel olarak bir role sahip bulunmaması nedeniyle, din de tanım-
dan çıkarılmıştır. Kemalist sistemdeki bu boşluk, 1960’lar sonrası dol-
durulmaya çalışılmışsa da, hâlâ dinin toplumsal yapısallaşmada bir eti-
kal değerler sistemi olduğu tezi geçerliliğini koruyamamaktadır. 

Değerlendirme ve Genel Sonuç 

Kemalist Sistem, döneminin Türkoloji hareketleri, Turquerie yönelim-
leri ve milliyetçi akımlarının etkisi altında, kendi öğretisinin temel yapı 
taşlarını oluşturmaya çalışıyordu. Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu-
ları, bugün rasyonel olarak yorumlayamayacağımız bir hata yapmışlar, 
resmi dili Farsça, yönetimi de Farisilere teslim etmişler, kendi öz halkını 
da reaya (köylü) konumuna getirmişlerdir. Türkçe, sadece halkın konuş-
tuğu bir dil olmuş, yönetici sınıf ve Türk aydınları ise Farsça yazıp, Fars-
ça konuşmuşlardır. Bu bir acı tablodur. Hem ana dilin terk edilerek bir 
yabancı dilin hâkimiyeti altına girilmesi, hem de yönetimin (bürokrasi) 
yine yabancı unsurlara teslim edilmesi Türk tarihinde önemli bir top-
lumsal gerginliğin belirmesine sahne olmuştur. Bir milletin edebiyatı, 
kültür ve sanatı tümü ile yabancı bir topluluğun kültürel etkisi altında 
kalması demek, millî şuurun silinmesi, benliğinin unutulması demektir. 
Benzeri hatayı, Osmanlı da yapmış, dili Türkçeleştirmekle beraber, tıpkı 
İran ve Anadolu Selçukluları gibi, devşirme çocuklarını Enderun okulla-
rında yetiştirmek suretiyle, yönetimi bunların eline teslim etmiştir. 

Soyuna mensup olanlardan bu hakları esirgemiştir. Hatta, askeri sınıfı 
da Yeniçeri Ocağı adı altında yine bu devşirme çocuklarına terk edilmiştir. 
Böylece, bir imparatorluğun hem askerî sınıfı, hem de bürokrasisi gibi (yö-
netici kadrosu) iki stratejik sektörü, aslen Türk olmayan “avdeti” dediği 
“dönmelere” teslim etmiştir. Yönetici sınıf ve Osmanlı aydın kadroları, İs-
lâm kültür çevresinin etkisiyle Arapça ve imparatorluk geleneği nedeniyle 
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de Farsçanın güçlü etkisi altında kalarak “Osmanlıca” denilen bir halita 
(karışım)nın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Osmanlıca, yazılan fakat konu-
şulmayan bir dil olmakla beraber, halk dilinden ayrılıyordu. Böylece, Türk 
kültür tarihinde halk dili ve aydın dili olmak üzere ikili bir yapı ortaya çık-
mış oluyordu. Bu tarihsel bir gerginliktir. Halk ile aydın kitleler arasındaki 
kopukluk, bütünleşmeyi ve birlikteliği hiçbir zaman sağlayamamıştır. 

Kemalist sistemin temel çizgisi, bu kopukluğu da gidermek ve bütün-
leşmeyi sağlamak idi. Bunun içinde, tıpkı Türk Tarih tezinde gözlendiği 
gibi orijinal kaynaklara giderek, dilde yeniden yapılanmayı ortaya koy-
mak idi. Gökalp’ten beri ileri sürülen görüşler, bu noktada düğümleni-
yordu. Gökalp, “Halka Doğru” makalesinde: “Türk aydınının kozmopolit 
okullarda yetiştiğini, Enderun kökenli olduğunu, bu nedenle de millî de-
ğerlere yabancılaştığını, halktan koptuğunu” söylüyordu. Aydının amacı, 
halka giderek halkla bütünleşmek ve bu kopukluğu gidermek olmalı idi. 

Güneş Dil Teorisi bu amaçla ileri sürülmüştür. Buna göre, bütün uy-
garlıklar Türklerden ve bütün diller de Türkçeden kaynaklanıyordu. Tıp-
kı, Türk-Tarih Tezi gibi Türk dili de Asyatik kökenli idi. Dilin, yani sözle 
anlaşma yolunun insanlarda nasıl başlayıp geliştiğini anlatan bu teoriye 
göre, insanoğlu içgüdüleriyle hareket eden basit bir hayvan olmaktan 
kurtulup, düşünür bir yaratık olmaya başladığı vakit, kafasında ilk yer 
alan düşünce, varlıkların içinde onu en çok ilgilendiren, onun günlük 
hayat ve hareketleri üzerinde etkin ve hâkim bir rol oynayan “güneş” ol-
muştur. Bir defa sıcaklığı ile en iyilikçi bir varlık olan güneş, ayrıca ışığı 
ile de insana, muhtaç olduğu her şeyi edinmek imkânını veriyordu. Şu 
halde, güneş her şeydi ve her şey güneş demekti. İşte böylece, güneş fik-
ri insan kafasında geniş ve çok yönlü bir kavram hali aldığı gibi, bu kav-
ramın ilk ses işareti olan ve en sade ve tabi olmak üzere “aa” (ağ) şeklin-
de olması lazım gelen de çok anlamlı bir kelime olmuştur. Zamanla in-
san kafasındaki bu geniş kavramın türlü yönleri daha çok belli olmaya 
ve yavaş yavaş her biri ayrı bir varlık kazanmaya başlayınca, ilk kelime-
den de daha az sade, yeni yeni ses işaretleri doğmaya başlamış ve böyle-
likle, tıpkı hayatın ilk belirdiği tek hücreden sayısız canlılar türediği gibi, 
güneşin insana telkin ettiği ilk kavram ve kelimeden de sayısız başka 
kavram ve kelimeler meydana gelmiştir ve yeryüzünde hayvan ve bitki-
lerde nasıl sonsuz bir çeşitlenme olmuşsa, ana dilden de öylece, birtakım 
tabii etmenlerin etkisi altında, türlü diller türemiştir.64 

1936’da ileri sürülen bu teoriye göre, tüm diller Türkçe kökenlidir. Bu 
durum öteki diller arasında da benzerlikler kurmak suretiyle uygarlıkla-
rın bir kaynaktan doğduğunu açıklayacaktır. Böylece, Kemalist sistemde 
Türk Tarih Tezi ile Türk Dil Tezi bütüncül bir konuma gelmiş oluyor. 
1935’de, her iki tezin, temelde aynı kökenden kaynaklandığı açıklanma-
                                                           
64 Türk Dil Kurumu Sözlüğü, “Güneş Dil Teorisi Maddesi”, s. 50, 1941. 
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ya çalışılacaktır. Bu tarihte, Türk Dil Kurumu da faaliyete geçmiştir. Teo-
riyi ileri sürenler arasında Yusuf Akçura, Abdülkadir İnan ve Hasan Re-
şit Tankut gibi önemli temsilciler görev almıştır. Bunlardan Hasan Reşit 
Tankut, Halk Evleri kurulduktan sonra Halk Evleri’nin bünyesinde yü-
rütülen etnolojik araştırmalara rehberlik etmiş, hatta Güneydoğuya gi-
derek Kürtçe üzerinde incelemeler yapmış ve Kürtçe ile Türkçe arasında-
ki benzeşime dikkatlerimizi çekmiştir. 

Güneş Dil Teorisi, 1936 yılı Ağustos ayında Üçüncü Dil Kurultayı’nda 
kamuoyunun dikkatlerine sunulmuştur. Yukarıda belirlendiği üzere ilk 
doğal dil, ilk insanların doğayı yansılayan seslerinden doğmuştur. Bu in-
sanların içinde bir dilin gerekliliğini ilk hissedenler de Türkler olmuş ve 
ilk sözcüklerini yani “aa” biçimindeki hayret dolu haykırışlarını güneşi 
anlatmak için türetmişlerdir. İşte tüm dünya dilleri, Orta Asya halkları-
nın göçleri sayesinde, bu anadilden çıkmıştır. Orta Çağa kadar uzandığı 
hususunda bilgi sahibiyiz. Batıda bu alanda biri monogeniste, öteki de 
polygeniste olmak üzere iki teori dikkatlerimizi çekmektedir. Avrupa fel-
sefesinde, doğal ya da Tanrı tarafından verilmiş tek bir ilk dilin varlığına 
inanan tek köktenciler (monogeniste) ile farklı birçok dilin aynı anda do-
ğuşu tezini savunan çok köktenciler (polygeniste) arasındaki tartışmala-
rın Plato dönemine kadar uzandığı bilinmektedir. Ernest Renan, Dilin 
Kökeni adlı eserinde bu tartışmaların ana hatlarını çizmektedir. Ancak 
tek bir dil düşüncesi 1850’lerden sonra hızla gerilemiştir. E. Copeax’ya 
göre, 1920 ve 1930’larda, Avrupa’da dilin kökeni sorununa sadece anıla-
rı tazelemek için dönüldüğü hatırlatılmaktadır. 

Kemalist sistemde, bu gelenekten yararlanarak, tek-köktenci (mono-
geniste) eğilimi benimsemek suretiyle konuyu Asyatik kökenli bir odak 
noktasına dönüştürmüştür. Bu çerçevede, Kemalist sistem -Batı türü bir 
kültür etkileşimi yerine öz kaynaklara yönelik eğilimlere itibar etmekte-
dir. Hem Tarih Tezi, hem de Dil Tezi Resmî Teori’nin “kendine dönüş” 
(resurguncy) felsefesinin bir yansımasıdır. Bir ütopya değil, aksine ulus-
devlet oluşumunun hayat hamlelerini teşkil eder. 
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TÜRKLER İLE İLGİLİ POLİTİKALARI 
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Öz 

Atatürk’ün Türk kimliği, Türk kültürü ve Türk milleti ile ilgili uzak gö-

rüşlülüğü duygusallıktan uzak, akla dayalı ve temelde bilimsel gerçeklere 

göre oluşturulmuş ve bugün olduğu gibi ilerde de geçerliğini yitirmeyecek 

olan siyasetini meydana getirmiştir. Dış Türklere yönelik stratejik öngörü-

sünün temelinde dilde ve kültürde birlik siyaseti bulunmaktadır. Balkan-

lar, Kafkasya, Türkistan ve Sibirya’da yaşayan Türklerle ilgili dil, tarih 

ve kültür köprüsü oluşturmanın arayışına girmiştir. Bu politika ışığında 

Türk kültürü ve dili, tarihi, gelenek ve görenekleri ile ilgili çağdaş ve bilimsel 

araştırmalar yapılmasını isteyerek Türk kültürünün gelecek nesillere sağ-

lam ve eksiksiz bir şekilde intikaline çalışmıştır. Bu uygulamaların Türk 

dünyasına aktarılması, ortak kültür değerlerinin gün yüzüne çıkarılması ve 

benimsenmesi ile birlikte kültür ve dil birliğinin gerçekleşeceğine inanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Atatürk, Türk Dünyası, Dış Türkler. 

Abstract 

Ataturk’s Policies Related to Turks in the Soviet Region 

Ataturk’s far-sightedness about Turkish identity, Turkish culture and 

Turkish nation was away from sentimentalism but established based on 

rational and scientific facts that gave rise to today’s politics which will 

never lose the validity in the future. The basis of a strategic prediction in-

tended for the foreign Turks was the policy of language and culture alli-

ance. He endeavored to create a bridge of language, history and culture 

related to the Turks living in the Balkans, the Caucasus, Turkestan and 
                                                           
* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Doktora 
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Siberia. In the light of this policy, a robust and substantial transfer of Tur-

kish culture to next generations was fulfilled by requesting the contempo-

rary and scientific researches related to Turkish culture and language, 

history, customs and traditions. It was believed that the unity of culture 

and language would occur together with the transfer of these applications 

to the Turkish world, the reveal and the adoption of common culture values. 

Key words: Ataturk, Turkish World, Foreign Turks. 

Giriş 

Bu çalışmanın amacı Mustafa Kemal Atatürk’ün Sovyet Türkleri ile il-
gili politikalarını belgeleriyle birlikte ortaya koymaktır. Yapılmak istenen, 
Atatürk’ün Türk Dünyası ve Türk birliği ile ilgili ne tür tespitleri ve öngö-
rüleri olduğunu ortaya koyup bu tespit ve öngörüler çerçevesinde hangi 
politikalara karar verdiğini ve bu politikaları hayata geçirirken ne gibi 
stratejiler uyguladığını kendi konuşma ve yazılarına dayanarak ortaya 
koymaya çalışmaktır. Araştırmada ana kaynak olarak “Nutuk” ve “TBMM 
Gizli Celse Zabıtları” ile “Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri” kullanılmış olup 
bizzat Atatürk tarafından yapılmış konuşmalar ya da yazılı belgeler ol-
masına dikkat edilmiştir. 

Bir Türk birliği kurma çalışmaları Balkan Savaşları sırasında ortaya 
atılarak tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmaları yürüten iki kanattan 
birisi siyasi birlik fikrini diğeri ise dilde ve kültürde birlik fikrini savun-
maktaydı. Siyasi birliği savunanlar, Rusya çatısı altında yaşayan Türkle-
rin de bu birliğe dahil edilmesini isterken diğer grup sadece dilde ve kül-
türde bir birliktelikten yana tavır sergilemekteydiler. Siyasi birliği savu-
nanlar I. Dünya savaşının da yarattığı uygun ortamda Enver Paşa etra-
fında toplanmışlardı. Ancak Mustafa Kemal siyasi birliği hayalcilik ola-
rak nitelemiş dilde ve kültürde birliktelikten yana olmuştur. 

Mustafa Kemal Atatürk, Türk kültürünün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
önemli yapı taşlarından biri olduğunu düşünerek, milli kültürün her 
alanda var olması gerektiğine inanmaktaydı. Bu inanç gereği 1934 yılın-
da TBMM’nin açılış konuşmasında, Türk tarihinin sağlam temeller üzeri-
ne oturtularak araştırılması, öğrenilmesi ve Türk diline gereken değerin 
verilmesi için çalışıldığını ifade etmiştir.1 

XVIII. yüzyıldan itibaren bir bilim olarak Batı’da doğup gelişen Türk-
lük araştırmaları2 Osmanlı Devleti’nin parçalanmaya başladığı son dö-
                                                           
1 Mustafa Talas, “Atatürk Dönemi Kültür Politikaları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 182, s. 36, Eylül-Ekim 2009. 
2 Bu çalışmaların temelinde oryantalizm bulunmaktadır. Oryantalizm Doğu dillerinin, 
inançlarının ve tarihinin incelenmesinin yanı sıra Batı’nın Doğu’ya hakim olmak amacıyla 
başlattığı keşif hareketinin bir ifadesi olarak tanımlanmaktadır. Bkz. Edward W. Said, Or-
yantalizm (Doğu Bilim): Sömürgeciliğin Keşif Kolu, Çev. Nezih Uzel, Zafer Matbaası, s. 13-32, 
İstanbul, 1982. 
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nemlerinde milliyetçi hareketlerin etkisiyle Türk aydınlarını etkilemiştir. 
Türklük anlayışının ortaya çıkıp gelişmesi Türkoloji araştırmalarına 
önem kazandırmıştır. Özellikle Batı’da Türk tarihi ve kültürü hakkında 
yapılan yanlış araştırmalar, Rusya’dan gelen Türk aydınların da deste-
ğiyle düzeltilmeye çalışılmıştır. Bu araştırma ve çalışmaların yapılması 
için Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Atatürk’ün kültür politikaları 
çerçevesinde 12 Kasım 1924’te İstanbul Darülfünunu’na bağlı olarak, ta-
rihçi Prof. Dr. M. Fuat Köprülü tarafından, ilk resmi kurum olan Türki-
yat Enstitüsü kurulmuştur. Enstitü’nün kuruluş amacı Türk tarihini, 
dilini, edebiyatını coğrafyasını ve etnografyasını araştırarak bunlar hak-
kında yayınlar yapmaktı.3 Türkiyat Enstitüsü bünyesinde çalışan bilim 
adamları içinde en önemlisi V.V. Barthold idi. Türk hükümetinin daveti 
üzerine Aralık 1925 tarihinde Türkiye’ye gelen Barthold 5 ay Türkiye’de 
kalarak çeşitli çalışmalara katılmış, Darülfünun’da dersler vermiş, kü-
tüphanelerde el yazmalarını incelemiş ve Türkiyat Enstitüsü’nde konfe-
ranslar vermiştir. Bu konferanslar 1927 yılında “Orta Asya Türk Tarihi 
Hakkında Dersler” adıyla yayınlanmıştır.4 Enstitü’nün ortaya koyduğu 
bir diğer önemli çalışma ise “Türkiyat Mecmuası” isimli dergidir. Dergide 
yerli ve yabancı birçok bilim adamının çalışmaları, makaleleri, Türkoloji 
ile ilgili bilgi ve haberler yayınlanmaktaydı. Ancak bunlardan daha da 
önemlisi dergi etrafında bütün Türk dünyasının fikir adamlarının top-
lanmış olmasıydı. Türkiyat Enstitüsü’nün gerçekleştirmiş olduğu tüm 
bu faaliyetler Mustafa Kemal Atatürk’ün belirtmiş olduğu dilde ve fikirde 
birlik ilkesinin hayata geçirilmiş biçimiydi. Nitekim Mustafa Kemal, Türk 
dünyası ile ilgili nasıl bir birliktelik kurulması gerektiğini Nutuk’ta kendi 
kaleminden şu şekilde açıklamıştır: 

“Baylar, Meclisin açıldığı ilk günlerde, Meclise, içinde bulunduğu-

muz durumu ve koşulları açıklayarak izlenmesini ve uygulamasını 

doğru düşüncelerimi bildirdim. Bu düşüncelerin başlıcası, Türkiye’-

nin Türk ulusunun izlemesi gereken siyasal ilke ile ilgili idi. 

Bilirsiniz ki, Osmanlılar zamanında çeşitli siyasal yöntemler tutul-

muştu ve tutuluyordu. Ben, bu siyasal yöntemlerden hiçbirinin, yeni 

Türkiye devletinin yönetimi olamayacağı kanısına varmıştım. Bunu, 

Meclis’e anlatmaya çalıştım. Bu konu üzerinde, daha sonra da çalı-

şılmıştır. Bu konu ile ilgili olarak önceden ve sonraları, söylediklerimin 

temel noktaları, burada hep birlikte anımsamayı yararlı bulurum. 

Baylar, bilirsiniz ki, hayat demek, savaşım ve çarpışma demektir. 

Hayatta başarı, yüzde yüz savaşımda başarı kazanmakla elde edi-

lir. Bu da manen ve maddeten güce, erke dayanan bir iştir. Bir de, 
                                                           
3 Sevim İlgürel, “Türkiyat Enstitüsü”, Türk Kültürü Dergisi, S. 158, s. 39, Aralık, 1975. 
4 Mahad Sofiev Mahmudoğlu, “Sovyet Kültürünün Türkiye Üzerindeki Olumlu Etkileri”, 
Toplumsal Tarih, Yay. Haz. Mete Tunçay, S. 48, s. 32, Aralık, 1997. 
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insanların uğraştığı bütün sorunlar, karşılaştığı bütün tehlikeler, elde 

ettiği başarılar, toplumca yapılan genel bir savaşımın dalgaları için-

den doğa gelmiştir. Doğu uluslarının Batı uluslarına saldırısı tarihin 

belli başlı bir evresidir. Doğu ulusları arasında Türklerin başta ve en 

güçlü olduğu biliniyor. Gerçekten Türkler, Müslümanlıktan önce ve 

sonra Avrupa içlerine girmişler, saldırılar yapmışlar ve yayılmışlar-

dır. Batıya saldıran ve İspanya’ya girip Fransa sınırlarına değin ya-

yılan Araplar da vardır. Ama baylar, her saldırıya, her zaman bir 

karşı saldırı düşünmek gerekir. Karşı saldırıya uğranılabileceğini dü-

şünmeden ve ona karşı güvenilir önlem bulmadan saldırıya geçenle-

rin sonu, yenilgi ve bozgundur yok olmaktır. 

Batının Araplara karşı saldırısı, Endülüs’te acı ve ders alınmaya 

değer bir tarihsel yıkım ile başladı, ama orada bitmedi. Kovalama, 

Afrika kuzeyinde sürüp gitti. Attila’nın, Fransa ve Batı Roma toprak-

larına da genişletilmiş olan imparatorluğunu anımsadıktan sonra, 

Selçuk Devleti’nin yıkıntısı üzerinde kurulan Osmanlı Devleti’nin İs-

tanbul’da Doğu Roma İmparatorluğu’nun taç ve tahtını ele geçirdiği 

çağlara gözlerimizi çevirelim. Osmanlı Padişahları içinde Almanya’yı, 

Batı Roma’yı ele geçirerek çok büyük bir imparatorluk kurmaya giriş-

miş bulunanlar vardı. Yine, bu padişahlardan biri, bütün İslam dün-

yasını bir merkeze bağlayarak yönetmeyi düşündü. Bu amaçla Suri-

ye’yi, Mısır’ı ele geçirdi. “Halife” sanını takındı. Başka bir padişah da 

hem Avrupa’yı ele geçirmek, hem İslam dünyasını buyruğu ve yöneti-

mi altına almak amacını güttü. Batının sürüp giden karşı saldırısı, İs-

lam dünyasının tedirginliği ve ayaklanması ve böyle bütün dünyayı 

ele geçirme istek ve tasarılarının tek sınır içine aldığı çeşitli soydan 

insanların geçimsizlikleri, en sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nu da 

benzerleri gibi, tarihin bağrına gömdü. 

Baylar, dış siyasanın en çok ilgili bulunduğu ve dayandığı temel, 

devletin iç örgütüdür. Dış siyasa, iç örgütle uyarlı olmak gerekir. Batı-

da ve Doğuda, yaratılışı, kültürü ve ülküsü başka başka olan ve bir-

birleriyle bağdaşamayan toplulukları tek sınır içine almış bir devletin 

iç örgütü, elbette temelsiz ve çürük olur. Bu durumda dış siyasası da 

köklü ve sağlam olamaz. Böyle bir devletin, iç örgütü özellikle ulusal 

olmaktan uzak olduğu gibi, siyasal yöntemi de ulusal olamaz. Buna 

göre Osmanlı Devleti’nin siyasası ulusal değil; ancak, kişisel, bulanık 

ve kararsız idi. 

Değişik ulusları ortak ve genel bir ad altında toplamak ve bu deği-

şik ulus topluluklarını eşit haklar ve koşullar altında bulundurarak 

güçlü bir devlet kurmak, parlak ve çekici bir siyasal görüştür. Ama, 

aldatıcıdır. Dahası, hiçbir sınır tanımayarak, dünyadaki bütün Türk-

leri de bir devlet olarak birleştirmek, ulaşılamayacak bir amaçtır. Bu, 

yüzyılların ve yüzyıllarca yaşamakta olan insanların çok acı, çok 

kanlı olaylar ile ortaya koyduğu bir gerçektir. 
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İslamcılık ve Turancılık siyasasının başarı kazandığına ve dünyayı 

uygulama alanı yapabildiğine tarihte rastlanılmamaktadır. Soy ayrı-

mı gözetmeksizin, bütün insanlığı kapsayan tek bir dünya devleti 

kurma hırslarının sonuçları da tarihte yazılıdır. İstilacı olmak heves-

leri, konumuzun dışındadır. İnsanlara her türlü özel duygularını ve 

bağlantılarını unutturup, onları kardeşlik ve tam eşitlik içinde birleşti-

rerek, insancı bir devlet meydana getirme kuramının da kendisine 

özgü koşulları vardır. 

Bizim açık ve uygulanabilirlik gördüğümüz siyasal yöntem, “ulusal 

siyasadır”. Dünyanın bu günkü temel koşulları ve yüzyılların kafa-

larda ve karakterlerde yerleştirdiği gerçekler karşısında hayalperest 

olmak kadar büyük yanılgı olamaz. Tarihin dediği budur; bilimin, ak-

lın, mantığın dediği budur. 

Ulusumuzun güçlü, mutlu ve sağlam bir düzen içinde yaşayabilme-

si için, devletin bütünüyle ulusal bir siyasa gütmesi ve bu siyasanın 

iç örgütlerimize tam uyumlu ve dayalı olması gereklidir. Ulusal siya-

sa demekle anlatmak istediğim şudur: Ulusal sınırlarımız içinde, her 

şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı koruyup ulusun 

ve ülkenin gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak; gelişigü-

zel, ulaşılamayacak istekler peşinde ulusu uğraştırmamak ve zarara 

sokmamak; uygarlık dünyasının uygarca ve insanca davranışını ve 

karşılıklı dostluğunu beklemektir”.5 

Atatürk’e göre Türk dünyası ile ortak bir kültür kurmanın en önemli 
basamağını dil konusu oluşturmaktaydı. Dil meselesi Tanzimat döne-
minden beri tartışıla gelen ve ciddi fikir ayrılıklarına sebep olan bir ko-
nuydu. Bu dönemde geri kalmışlığın sebepleri arasında, kullanılan Arap 
alfabesi gösterilmiş ve bazı değişikliklerin yapılması gerektiği öne sürül-
müştür. Tanzimat dönemi aydınlarının dil konusundaki ortak özelliği 
Arap alfabesinin ıslah edilmesi ve Latin alfabesine karşı çıkmaları ol-
muşken, Meşrutiyet döneminde, harflerin ıslah edilmesini savunanların 
karşısında, Latin alfabesini isteyenler ortaya çıkmıştır. Bu yıllarda ülke-
de Türkçülük hareketinin ortaya çıkmasının sonucu olarak Latin alfabe-
sinin kullanılması gerektiğini savunanlar olmuştur. Latin harflerinin ev-
renselleşmiş olması ve özellikle Tanzimat’tan sonra Osmanlı topraklarına 
sızması birçok Osmanlı aydınını alfabe değişikliği konusunda düşünme-
ye sevk etmiştir. Yakut Türklerinin 1918’de ve Azerbaycan’ın 1922’de La-
tin alfabesine geçişinin Türkiye’de önemli yankıları olmuştur.6 Alfabe ko-
nusu cumhuriyet döneminde ilk kez 1923’te İzmir İktisat Kongresi’nde 
gündeme getirilmiştir. Ancak kongre başkanı Kazım Karabekir “Latin 
harflerinin kabulü meselesi, Avrupalılarca bizi bölmek ve İslam aleminden 
                                                           
5 Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, TTK Basımevi, s. 583-587, Ankara, 2010. 
6 M. Şakir Ülkütaşır, Atatürk ve Harf Devrimi, TDK, s. 42, Ankara, 2000. 
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koparmak için atılan bir nifak tohumudur” diyerek öneriyi reddetmiştir.7 
Henüz Cumhuriyetin ilk günlerinde yaşanan bu olay üzerine Latin alfa-
besini savunanlar harekete geçerek meseleyi, Cumhuriyet, Hakimiyet-i 
Milliye, İçtihat gibi gazetelerde dile getirerek Kazım Karabekir’i sert bir 
dille eleştirmişlerdir. 

Türkiye’deki bu hareketlilik özellikle Sovyet Rusya tarafından dikkatle 
takip edilmekteydi. Çünkü Şubat 1926’da Bakü’de toplanan Bakü Ulus-
lararası Türkoloji Konferansı’nın ana konusu Türklerin Latin alfabesini 
alıp almayacaklarıydı. Kongreden çıkan sonuç Latin alfabesinin kabul 
edileceği yönündeydi. Türkiye’de 1926 yılı zihinlerde, harf inkılâbının ya-
pılacağı yıl algısını yaratmış, dünyada ve Türk toplumunda buna kesin 
gözüyle bakılmış olmasına rağmen 1925 yılında çıkan Şeyh Said ayak-
lanması ve 1926’da Atatürk’e yapılmaya çalışılan suikast sebebiyle Tür-
kiye’deki harf inkılabı 3 Kasım 1928’de yürürlüğe girebilmiştir.8 Ancak 
Atatürk’ün bu yolu tercih etmesiyle birlikte Sovyetler Birliği, Türk dün-
yası ile Türkiye arasında bir dil birliğinin gerçekleşmesinin kendi çıkar-
ları açısından çok tehlikeli olduğunu düşünüp Rus idaresinde yaşayan 
Türklere 1927-1930 yılları arasında Latin alfabesi yerine Arap alfabesini 
ve Türkiye 1928’de Latin alfabesine geçtikten sonra ise Kiril alfabesine 
geçmelerini zorunlu kılarak Atatürk’ün dilde birlik projesini uygulana-
maz hale getirmeye çalışmıştır. Yusuf Akçura, Sadri Maksudi Arsal ve 
Ahmet Ağaoğlu gibi Türk dünyasının önemli fikir adamları Birinci Dünya 
Savaşı sırasında Türkler arasında birlik fikrinin siyasi yönünü savun-
muş olmakla birlikte, Sovyetler Birliği’nin, alfabe değişikliği sebebiyle 
Türk dünyasında yarattıkları dil ve kültür kopukluğunun farkına varıp 
daha sonra Mustafa Kemal’in yanında yer alarak öncelikle dil, tarih ve 
kültür birliğinin sağlanması yönündeki çalışmalara katılmışlardır. 

Bununla birlikte Atatürk takip ettiği dış politikada Türkiye dışındaki 
Türklerle ilgili gelişmeleri takip ederek ilgisini canlı tutmuştur. 1920 yılın-
da TBMM’de yapılan gizli celsede Rusya’ya gidecek ilmi heyete katılacak 
mebus ve bunların görevleri hakkında verdiği bilgiler bu konuyu ne kadar 
önemsediğine dair iyi bir örnektir. Bu heyet görünürde ilmi çalışmalar 
yapmak için görevlendirilmiş olmakla birlikte asıl vazifesi Rusya Türkleri 
ile ilgili araştırmalar yapmak ve gizlice teşkilatlanmalarına destek vermek-
ti. Atatürk konuşmasında bu konu hakkında şu açıklamaları yapmıştır: 

“Arkadaşlar, malumu âliniz olduğu veçhile Rusya’ya bir sefaret he-

yeti gönderiyoruz. Bu heyeti sefaret esasen malum olan ve mazbut 

olan kadrosu dâhilindedir. Fakat Rusya’da ve Rusya ile temasta na-

mütenahi İslam kütleleri vardır. Bu İslam kütleleri içinde bizim ifa 
                                                           
7 Gündüz Ökçün, Türk İktisat Kongresi 1923 İzmir, Haberler-Belgeler-Yorumlar, Siyasal Bil-
giler Fakültesi Yayınları, s. 318-320, Ankara, 1981. 
8 Bilal N. Şimşir, Türk Yazı Devrimi, TTK, s. 82, Ankara, 1992. 
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edebileceğimiz birtakım hususi, mahrem ve fevkalade vazaifimiz var-

dır. Bittabi bu vazaifin mahiyeti ilan edilerek oraya memur, heyet 

gönderilemez. Sırf bu vazaifi mahsusayı ifa ettirebilmek, takip ettire-

bilmek, icabında izhar edilebilmek üzere heyet sefaretin kadrosuna 

heyeti ilmiye namiyle bir heyet ilave edilmiştir. Heyeti ilmiye denildiği 

zaman manasından istidlal edildiği gibi, oraya yalnız tetkikat-ı ilmiye 

yapacak değildir. İfade ettiğim gibi vazaifi mahsusa ifa edecektir. Bu 

vazaifi mahsusayı ifa etmek üzere Hükümet Heyeti Vekileniz ve ora-

ya reis olarak memur ettiğiniz zat bittabi birtakım nikatı nazardan 

bazı zevatı intihap etmiştir. Bu zevatı Heyeti Aliyeniz azasından inti-

hap eder. Heyeti Aliyenizin haricinden de intihap edebilir. Nitekim 

birçok memurlarımız vardır. Şimdi Heyeti Aliyeniz meyanından bu 

vazaifi mahsusayı ifa etmek üzere intihabı düşünülen zevatın intiha-

bı düşünülmek ve bu vazifelere izam edilebilmeleri için bittabi kendi-

lerine vazifeleri devam ettiği müddetçe mezuniyet verilmek lazımdır, 

mesele gayet basittir. Bunu başka şekilde bast ve temhid edersek 

Heyeti Aliyenizi temsil etmek üzere Heyeti Aliyeniz namına tetkikatta 

bulunmak üzere bir heyet gönderiliyor. Bittabi hükümetin teklif ettiği 

bir tarzda olamaz. Heyeti Umumiye intihab eder ve bu suretle münta-

hab olan aza arkadaşlarımız gider. Fakat bu gidecek olan zevat bu 

mahiyette değildir. Onun için gerek ait olan vekaletin gerek oraya gi-

decek olan sefirle arkadaşlık etmeleri itibariyle intihab edilmiş arka-

daşlardır. İsimleri cümlenizce malumdur. Tekrar okuyayım efendim. 

Tevfik Rüştü Bey, İsmail Suphi Bey, Besim Atalay Bey. Bunlar Heye-

ti Aliyenizi temsil etmek üzere gidecek heyet değildir. Oradaki sefiri 

kebirin tahtı riyasetinde ve ferakatında icrayı vazife edeceklerdir. 

Mezuniyet ita buyurmazsanız gidemezler. Mezuniyet ita buyurulsun 

ve gitsinler vazifeyi ifa etsinler”.9 

Ayrıca, yukarıda adı geçen sefaret heyetiyle birlikte gizli görevle Rus-
ya’ya gönderilenler arasında bulunan İsmail Suphi Bey Atatürk’ün em-
riyle bir süre sonra Türkistan’a geçmiştir. Temmuz 1921 yılında Komü-
nist Parti üyesi kılığında Buhara’ya varan İsmail Suphi Bey’in görevi 
Türkistan Milli Birliği’ni kurmak için Türkistan Türkleri arasında arabu-
luculuk yapmaktı. İsmail Suphi Bey ilk olarak Özbekler ile Tacikler ara-
sında devam eden anlaşmazlıkları çözüme kavuşturarak bir Ortak Komi-
te kurulmasını teklif etmiş ve komite başkanlığına o sırada Buhara’da 
bulunan Zeki Velidi Togan seçilmiştir. Zeki Velidi Togan hatıralarında bu 
konuyu şu şekilde aktarmıştır: 

“Temmuz’da Ankara Büyük Millet Meclisi azası İsmail Suphi Bey 

Buhara’ya gelmişti. O resmen, güya Komünist Partisi taraftarı bir 
                                                           
9 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. 1, s. 153, Ankara, 1985. 

45



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 8 

Türk mebusu olarak seyahat ediyordu. Bu cihetten Türkistan’da ser-

best gezmek imkânını elde etmişti. Hatta Hive’ye bile gidip geldi. Fa-

kat kendisi Mustafa Kemal Paşa tarafından vazifelendirilmişti. Bu 

zat Buhara’da iken benimle birkaç defa görüştükten sonra benim ri-

camı kabul ederek o zaman birbirleriyle rakip durumda olan Özbek 

ve Tacik zümreleriyle görüştü. Türkistan Milli Birliği’nin yani Müşte-

rek Komite’nin kurulmasının bir çıkmaza uğramış olmasından endişe 

duydu. Taraftarların bir akşam bir yerde toplanmalarını teklif etti. 30 

Temmuz akşamı Mirza Abdülkadir’in evinde toplandık. İsmail Suphi 

Bey önce taraflarla konuşarak Müşterek Komite riyasetine beni inti-

hap etmelerini teklif etmiş, onun bu teklifi kabul edilmişti. Akşam top-

lantısında güzel bir nutuk söyledi. Aynı teklifi yaptı. İttifakla kabul 

ettiler. Merkez Komite’nin diğer azaları da orada intihap edildi. Bu-

nunla ben Ağustos’ta Türkistan Milli Birliği’nin yani Müşterek Komi-

te’nin reisi sıfatıyla faaliyete geçtim. Bu kritik günlerde yani Türkiye’-

den Mustafa Kemal Paşa tarafından gönderilen bu mebusun Kazak 

Alaş-Orda mümessillerinin, bilhassa Dinşe’nin ve Afgan Sefiri Abdul-

resul Han’ın Türkistan için bir milli mücadele merkezi kurulmasında 

kat’i ve nihai tesirleri oldu”.10 

Türkiye ile Buhara arasındaki ilişkiler bununla da sınırlı kalmamıştır. 
Buharalılar Anadolu’daki mücadeleye destek vermiş ve gelişmeleri yakın-
dan takip etmiştir. 1921 yılında Buhara’dan Ankara’ya iki kişilik elçilik 
heyeti gelmişti. Heyettekilerden biri Türkiye’de tahsil görmüş Recep Bey 
ve diğeri maslahatgüzar Naziri Bey idi. Heyet, Atatürk tarafından Çanka-
ya Köşkü’nde kabul edilmiş, Türkistan ve Rusya’daki durum hakkında 
geniş bilgi vermişti. Bu görüşme sonrasında Mustafa Kemal 7 Ocak 1921 
tarihinde TBMM kürsüsünden şu konuşmayı yapmıştır: 

“Muhterem arkadaşlar, 

Türkistanlı kardeşlerimiz Sakarya Zaferi münasebetiyle bize üç kı-

lıç ve bir de Kur’an-ı Kerim göndermişler. Türk milleti adına kendileri-

ne teşekkür ederim. Bu mukaddes kitabı Türk milletine hediye ediyo-

rum. Bu üç muazzezlerden birini ben aldım, ikincisini Batı Cephesi 

Kumandanı olarak İsmet Paşa’ya verdim. Üçüncüsünü de İzmir fati-

hine saklıyorum. Bu kılıç İzmir’e ilk giren kumandanın beline takıla-

caktır”.11 

Bu iki kılıcı Atatürk ve İsmet Paşa 26 Ağustos 1922 taarruzunda bel-
lerine takmış ve bu şekilde Akşehir’de fotoğraf çektirmişlerdir. Büyük ta-
arruz ile birlikte Türk orduları 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir’e girerek İz-
                                                           
10 Zeki Velidi Togan, Hatıralar, Türkistan ve Diğer Müslüman Doğu Türklerinin Milli Varlık ve 
Kültür Mücadeleleri, Hikmet Gazetecilik, s. 375, İstanbul, 1969. 
11 Enver Behnan Şapolyo, “Atatürk ve Üç Kılıç”, Türk Kültürü Dergisi, S. 37, s. 86, Kasım, 1965.   
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mir’i düşman işgalinden kurtarmış ve İzmir’e ilk giren süvari müfrezesi-
nin başında bulunan Şeref Bey’e İzmir Fatihi unvanı verilmiştir. 

Buhara ile Türkiye arasındaki münasebetler milli mücadele dönemin-
de Buhara Cumhuriyeti’nden yapılan para yardımı ile devam etmiştir. 
Bu yıllarda Türkiye ile Rusya, karşılıklı yardım prensibini benimseyerek 
dostluk ve dayanışmayı esas alan ilişkiler kurmuşlardır. Dayanışma ve 
işbirliğini zorunlu kılan neden ortak düşman olan Batılı devletlere karşı 
güç birliği tesis etmek idi.12 İstiklal Savaşı sırasında para ve silah sıkıntı-
sı çeken Mustafa Kemal, yardım konusunu görüşmek üzere Ali Kemal 
Tengirşenk başkanlığında bir heyeti Lenin ve Stalin ile görüşmek üzere 
Rusya’ya göndermiştir. Türk heyetini kabul eden Lenin ve Stalin, Rus-
ya’nın Türkiye’ye yardım etme imkânının olmadığını ancak Buhara 
Cumhuriyeti kendi hazinesinden bir miktar parayı yardım olarak verme-
yi kabul ederse Rusya’nın bu yardımları Türkiye’ye ulaşmasında aracılık 
edebileceğini söylemişlerdir. O sırada Moskova’da bulunan Buhara heye-
tine durum aktarılmış ve Buhara Cumhurbaşkanı Osman Hoca (Kocaoğ-
lu) bu yardımı yapabileceklerini bildirmiştir. Sonuç olarak Buhara hazi-
nesinden 100 milyon altın, trenlere yüklenerek Moskova’ya gönderilir. 
Yardımın yapıldığı dönemde bir altın Ruble 59 kuruş etmekteydi. 100 
milyon Ruble altın, 59 milyon TL yapmaktaydı. Ancak Rusya bu mikta-
rın sadece 10 milyon Ruble tutarındaki kısmını Türkiye’ye yollamıştır.13 

Atatürk’ün Türk dünyası ile yakından ilgilendiğini ortaya koyan ör-
neklerden bir diğeri, Türk dünyasını ilgilendiren ittifakların kurulması-
dır. Atatürk’ün çabaları ile oluşturulan Balkan Antantı 9 Şubat 1934’de 
Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya arasında imzalanmıştır. 
Antlaşma imzalanmadan yıllar önce, 25 Ekim 1931’de Ankara’da gerçek-
leştirilen II. Balkan Konferansı sırasında üyelere yaptığı konuşmadır: 

“…Hanımlar ve Efendiler! 

Balkan milletlerinin birliğine çalışan, kıymetli delegelerin karşısın-

da bulunmaktan ve onları sevgiyle selamlamaktan duyduğum mutlu-

luk çok büyüktür. Balkan milletleri: Arnavutluk, Bulgaristan, Roman-

ya, Yunanistan, Yugoslavya ve Türkiye gibi bugün bağımsız siyasal 

varlıklar olarak bulunuyorlar. Bütün bu devletlerin sahipleri olan mil-

letler yüzyıllarca beraber yaşamışlardır. Denebilir ki, Türkiye Cum-

huriyeti içinde olduğu halde son yüzyıllarda kurulan bugünkü Bal-

kan devletleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun yavaş yavaş parçalanma-

sının ve sonunda tarihe gömülmesinin sonucudur. 
                                                           
12 Levent Aksu, “Milli Mücadele Yıllarında Sağlanan İç ve Dış Yardımlar”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 169, s. 113-114, Temmuz-Ağustos, 2007. 
13 Timur Kocaoğlu, “Buhara Cumhurbaşkanı Osman Hoca (Kocaoğlu) ve İstiklal Savaşı Sı-
rasında Türkiye’ye Altın Yardımı Meselesi”, Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu Bildirileri, 
Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi, Yayın No: 2, s. 423, Kayseri, 
1996. 
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Bu yüzden Balkan milletlerinin yüzyılları içine alan ortak bir Tarihi 

vardır. Bu tarihin üzücü anıları varsa, onlara sahip olmak da bütün 

milletler için ortaktır. Türklerin payı ise daha az acı olmamıştır. 

İşte siz, saygıdeğer Balkan milletleri temsilcileri, geçmişin karışık 

duygu ve hesaplarının üstüne çıkarak derin kardeşlik temelleri kura-

cak ve geniş birlik ufukları açacaksınız. Göz ardı edilmiş ve unutul-

muş büyük gerçekleri ortaya koyacaksınız. 

Saygıdeğer milletlerin delegeleri! 

Balkan milletleri sosyal ve siyasal ne tavır gösterirlerse göstersin-

ler, onların Orta Asya’dan gelmiş aynı kandan, yakın soylardan or-

tak ataları olduğunu unutmamak gerekir. 

Karadeniz’in kuzey ve güney yollarıyla, binlerce yıllar deniz dalga-

ları gibi birbiri ardınca gelip Balkanlar’da yerleşmiş olan insan kitle-

leri, başka başka adlar taşımış olmalarına rağmen gerçekte bir tek 

beşikten çıkan ve damarlarında aynı kan dolaşan kardeş kavimler-

den başka bir şey değillerdir. 

Görüyorsunuz ki, Balkan milletleri yakın geçmişten çok, uzak ve 

derin geçmişin kırılmaz çelik halkalarıyla birbirine pekâlâ bağlanabi-

lir. Bin bir türlü insani isteklerle, dini ayrılıklarla, bazı tarihi olayların 

bıraktığı dargın izlerle, geçmiş zamanlarda gevşetilmiş, hatta unuttu-

rulmuş olan gerçek bağların diriltilmesinin gerekli ve yararlı olduğu, 

yeni insanca devire girdik. 

Bir an için bütün bu geçmişe gömülmüş olan anılardan vazgeçsek 

bile, bugünün gerçekleri Balkan milletlerinin, devrin saygıya ve uy-

maya zorunlu bıraktığı yepyeni durumlar ve kurallar geniş bir anla-

yış altında birleşmelerindeki yararın büyük olduğunu göstermekte-

dir. Balkan birliğinin temeli ve amacı, karşılıklı siyasal bağımsız var-

lığa saygı ile dikkat ederek iktisadi alanda, kültür ve uygarlık yolun-

da işbirliği yapmak olunca, böyle bir eserin bütün uygar insanlık ta-

rafından övgüyle karşılanacağına şüphe edilmez…”14 

Bu konuşmayı yaptıktan birkaç yıl sonra kurulan Balkan Antantı ile 
Atatürk Türk nüfuzunu Balkanlar’da devam ettirmek istemiş ve ayrıca 
Osmanlı İmparatorluğu çatısı altında yüzyıllarca yaşamış olan Balkan 
milletleri arasındaki Türklerin emniyetini güvence altına almayı amaçla-
mıştır. Aynı şekilde İran ve Afgan liderlerine de seslenerek Sadabad Paktı 
için uygun ortamı yaratmaya çalışmıştır. 20 Mayıs 1928 tarihinde Anka-
ra Palas’ta Afganistan Kralı Emanullah ve Kraliçesi Süreyya onuruna ve-
rilen ziyafette yaptığı konuşmada Atatürk Afgan milleti ile Orta Asya 
Türkleri arasındaki ortak geçmişten bahsederek Afganistan ile Türkiye 
arasındaki yakınlığa dikkat çekmiştir. Atatürk’ün Afgan Kralına göster-
                                                           
14 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (1906-1938), Atatürk Araştırma Merkezi, s. 789-791, An-
kara, 2006. 
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diği bu yakınlık İran Şahı Pehlevi’nin dikkatini çekerek Türkiye’ye gelme-
sini sağlamıştır. Rıza Şah Pehlevi, Atatürk ile yaptığı görüşmede ülkesi-
nin geleceği için Türkiye’yi örnek alacağını söylemiş ve Atatürk Şah’a ce-
vap olarak binlerce sene geçmişe dayanan Türk-İran dostluğunun bun-
dan sonra daha sıkı bir işbirliği şeklinde devam edeceğini belirtmiştir. 
Bu görüşmeden birkaç yıl sonra ise Sadabad Paktı kurulmuştur. 

Mustafa Kemal Atatürk Türk dünyası ile olan ilişkilerini ülkenin için-
de bulunduğu en zor zamanlarda dahi koparmadığını, dış Türklerin so-
runlarıyla yakından ilgilenmeye gayret gösterdiğini o zamanlarda yapılan 
birçok görüşme ve konuşmalarında açıkça görebiliyoruz. 14 Ekim 1921’-
de Azerbaycan elçisi İbrahim Abilof, Mustafa Kemal Atatürk’e Azerbay-
can’dan getirdiği güven mektubunu takdim ederken Gazi Mustafa Ke-
mal’in, Azerbaycan elçisine söyledikleri bu konuda dikkat çekicidir: 

“Saygıdeğer temsilci hazretleri, 

Azeri Türklerinin ve Sosyal Azerbaycan Şura Hükümeti’nin kardeş-

lik selamına Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun ordusu adına yüce 

şahsınız aracılığıyla yine kardeşçe karşılık vermekle mutluyuz. Tür-

kiye halkı, Türkiye Büyük Millet meclisi ve onun ordusu, Azerbaycan-

lıların ve temsilcisi olduğunuz hükümetin hakkımızda gösterdiği iç-

tenlikten mutludur. İşgal düşüncesi ile açılmış olan Dünya Savaşı’nı 

sona erdiren galipler, önerdikleri barış şartları ile vatan topraklarımı-

zı, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü elimizden almaya, yüzyıllardan be-

ri İslam’ın ve Türklüğün fedakâr koruyucusu olan milletimizi esir de-

recesine indirmeye kalkıştılar. İki yıldır Rumeli ve Anadolu’da görü-

len hareketlerimiz bu zorbaca saldırıya karşı koymaktan ve her varlı-

ğın yaratılıştan sahip olduğu kendini savunma hakkını kullanmasın-

dan başka bir şey değildir. Milli sınırlarımız içinde özgür ve bağımsız 

yaşamak istiyoruz. Bu haklı ve kanuni amacımızı kazanmak için uğ-

raşıyoruz. Şu kutsal savaşta milletimiz, İslam’ın kurtuluşuna, dünya-

da zulüm görmüş ve haksızlığa uğramış olanların rahatlığının artırıl-

masına hizmet etmekle övünmektedir. Milletimiz bu gerçeğin kardeş 

Azerbaycan’ın temsilcisi tarafından onaylandığını duymakla büyük 

mutluluk duyar. Rumeli ve Anadolu halkı, Azeri kardeşlerinin kalbi-

nin, kendi kalbi gibi çarptığını bilirler. Bunun için getirdiğiniz selam 

hediyesinin ne kadar derin ve yüce bir duygunun eseri olduğunu bilir 

ve bu selamı alırken Azeri Türklerinin de bir daha esarete düşmeme-

lerini haklarının ayaklar altına alınmamasını istemektedirler. Azeri 

Türklerinin dertleri kendi dertlerimiz ve sevinçleri kendi sevinçlerimiz 

gibi olduğu için onların dileklerine ulaşmaları, özgür ve bağımsız ola-

rak yaşamaları bizi çok sevindirir. Türk’ün mutluluğu ve haksızlığa 

uğramışların kurtuluşu yolunda Azerbaycan Türklerinin de, kanını 

dökmeye hazır bulunduklarına dair açıklamalarınız işgalcilere karşı 

Türk’ün ve haksızlığa uğramışların gücünü artıran çok değerli bir 
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sözdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümetinin, iki kardeş mil-

let arasındaki bağ ve ilginin daha sağlam ve dayanıklı bir şekle ko-

nulmasına bütün gücüyle çalışacağını ve bu konuda size gereken bü-

tün yardımları yapacağını arz ederim. 

Saygıdeğer temsilci hazretleri, kardeş Azerilerin belirttikleri içten 

sözlerden çok fazla duygulandığımı bir daha söyleyerek ve ordumu-

zun başarısı adına ortaya koyduğunuz dileklere karşı içten teşekkür-

lerimin kabulünü rica ederim”.15 

Sonuç 

Devletler milletlerin teşkilatlanmış biçimleridirler. Devletlerin yapıla-
rında milletlerin özellikleri belirleyici olmaktadır, çünkü devletler millet-
lerin omuzlarında yükselirler. Milletler ve devletlerarası ilişkilerde ise be-
lirleyici olan güçtür. Bir devlet varlığını sürdürmek ve dünya milletleri 
üzerinde etki yaratmak istiyorsa güçlü olmak zorundadır. Mustafa Ke-
mal Atatürk, ülkesini güçlü ve etkili kılmak için en zor dönemlerde dahi 
milletler arası ilişkilere özen göstermiştir. Atatürk dönemi Türk dış poli-
tikası bu hedefe ulaşmayı amaçlamıştır. Hedefe ulaşmak için kullanılan 
ilkeler, gerçekçilik, bağımsızlık, barışçılık, güvenlik, batıcılık ve akılcılık 
şeklinde sıralanabilir. 

Atatürk Türkiye’si ideolojik dogmalara, ön yargılara değil, aklı ve bili-
mi esas alan biz çizgi üzerine oturtulmuştur. Ortaya koyduğu hedef ve il-
keler çerçevesinde bir “ortak akıl” yaratmış ve devletin politikasını buna 
göre şekillendirmiştir. Türkiye dışındaki Türklerle tesis etmek istediği 
ilişkilerin temelinde bu anlayış yatmaktadır. Fetihçi ve irredantist politi-
kaları bir kenara bırakmış, bağımsız ve tarafsız bir siyaset izlemeye ça-
lışmıştır. Her ne kadar Enver Paşa’nın görüşlerini gerçekçi bulmasa da 
ana vatan Orta Asya ile ilgili çalışmaları yakından takip edip, SSCB sı-
nırlarında yaşayan Türkler başta olmak üzere tüm dünya Türkleri ile ya-
kından ilgilenmiş en uzaktaki Yakut, Kırgız, Çuvaş Türklerinin dil konu-
larına dahi yönelmiştir. 

“Türkiye dışında kalmış olan Türkler ilkin kültür meseleleriyle ilgilen-

melidirler. Nitekim biz Türklük davasını böyle bir müspet ölçüde ele 

almış bulunuyoruz. Büyük Türk tarihine, Türk dilinin kaynaklarına, 

zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz. Baykal öte-

sindeki Yakut Türklerinin dil ve kültürlerini bile ihmal etmiyoruz” 

derken Atatürk, meydana getirdiği ortak aklın somut bir örneğini vermiş 
oluyordu. 

Kurtuluş Savaşı yıllarında Azerbaycan ve Buhara’dan gelen yardımlar 
ve kurulan ilişkileri, cumhuriyetin ilanından sonra da devam ettirmeye 
                                                           
15 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (1906-1938), Atatürk Araştırma Merkezi, s. 251, Ankara, 
2006. 
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çalışmıştır. Dış Türklerle birlikte herhangi bir birliktelik kurmanın tek 
yolunun güçlü bir Türkiye yaratmakla mümkün olacağını fark etmiş, 
güçlü bir Türkiye için ise dış Türklerle olan bağların kuvvetlendirilmesi 
gerektiğine inanmış ve özellikle ortak bir dil ve kültür yaratılması için 
uğraş sarf etmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Azerbaycan Sovyet Sosya-
list Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği ile kurulan ilişkilerden rahatsız olan 
çevrelere 

“Bunu iyi anlamalı ve değerlendirmeliyiz. Bu ilişkilerde çok dikkatli 

davrandığımızın altını çizmeliyim. Bizim esas ilişkilerimiz, Türk kar-

deşlerimizin yaşadığı Azerbaycan ve Buhara Hanlığı ile kurulmuştur. 

Doğal olarak onların dostu ve müttefiki olan Sovyet Rusya ile de iyi 

ilişkiler içinde olmamız, günümüz şartlarına göre bizim çıkarımızadır”  

demiştir. Bu durum O’nun Türk dünyası hakkındaki tutumunu açık bir 
şekilde ortaya koymaktadır. Bu konuyla ilgili olarak Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Cumhuriyet’in onuncu yılı kutlamalarında Ankara’daki Zira-
at Bankası Lokali’nde yaptığı, Türk milletine öğüt niteliğindeki konuşma 
konuyu tamamen özetlemektedir. 

“Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefiki-

mizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kim-

se bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi tıpkı Avusturya-Macaris-

tan gibi parçalanabilir ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu mil-

letler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye kavuşabilir. 

İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostumuzun 

idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sa-

hip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup bekle-

mek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? 

Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür, inanç bir köprü-

dür, tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tari-

himizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların (dış Türklerin) bize yaklaşma-

sını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli”.16 
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Öz 

Prof. Dr. Mustafa Münif Paşa, Dr. İhsan Sami ve Prof. Dr. Saim Ali Dil-

emre İstanbullu üç hekimdir. 

Mustafa Münif Paşa tarafından yazılan Yüz Sene Yaşamak İçin adlı 

eser Münif Paşa’nın uzun yaşamağa ait prensiplerinden ve bazı yorum-

lardan söz eder. Dr. İhsan Sami’nin yazdığı Balık Yağı ile ilgili kitap balık 

yağı hakkında bazı bilgiler verir. Ayrıca Prof. Dr. Saim Ali Dilemre’nin 

yazdığı Uykusuzluk ve Tedavisi adlı kitap da yazarın bu konudaki dü-

şüncelerini bildirir. 

Anahtar kelimeler: İstanbul, Üç Ünlü Hekim, Tıp Tarihi, Uykusuz-

luk, Balık Yağı. 

Abstract 

The Three Famous Hakim (Mustafa Munih Pasha, İhsan Sami, 

Saim Ali Dilemre) of Istanbul and Their Work and Comment 

Prof. Dr. Mustafa Münif Pasha, Dr. İhsan Sami and Prof. Dr. Saim Ali 

Dilemre are three famous physicians from Istanbul. 

How to Live Hundred Years written by Mustafa Münif Pasha menti-

ons his principles with regard to the long life and some comments. The 

book written by Dr. İhsan Sami on cod liver oil also mentions some infor-

mation about cod liver oil. Moreover, the book named Sleeplessness and 

Its Treatment written by Prof. Dr. Saim Ali Dilemre also gives his thoughts 

with regard to the sleeplessness and its treatment. 

Key words: İstanbul, Three Famous Physicians, History of Medicine, 

Sleeplessness, Cod Oil. 
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1. Prof. Dr. Mustafa Münif Paşa’nın “Yüz Sene Yaşamak İçin” Adlı 
    Kitabından Bazı Örnekler ve Türk Tıp Tarihindeki Yeri 

Prof. Dr. Mustafa Münif Paşa (1855-1937), 1855’de İstanbul’da doğdu. 
1879’da tıbbiyeyi 78 numaralı diploma ile birinci olarak bitirdi ve sıra-
sıyla teşrih (anatomi) ve biyoloji doçentliklerinde bulundu. Daha sonra 
ebelik profesörü oldu. Ünlü tıp hocalarından Nureddin Paşa’nın yanında 
yetişmiş bulunan Münif Paşa, Eyüp semtinde de uzun süre hekimlik 
yaptı. Kendisi o kadar fedakâr bir hekimdi ki hocalık yaparken de Eyüp’-
te haftada bir kere hasta bakmıştır. 

1909’da Eczacılık okulunun müdürlüğüne tayin edilen Mustafa Münif 
Paşa, dişçilik ve ebelik okullarının açılmasında da büyük görevler yaptı. 
1915’de emekli olduktan sonra çeşitli liselerde halk sağlığı hocalığında 
bulundu. Bu arada eski eserler müzesi idare meclisi başkanlığına getirildi. 

Altı çocuğu olan Münif Paşa, antika meraklısı olarak çok sayıda antik 
eser biriktirdi. Çok okuyan ve yazan Münif Paşa, çeşitli eserler yazdı. Ba-
sılmış eserleri arasında Da’-ül-haf, Mir’at-ül-ayn, Muhtıra-i Kemal, Hıfzı-
sıhhat-i Basar, Kolera Risalesi, Yüz Sene Yaşamak İçin adlı kitapları var-
dır. Emraz-ı Zühreviyye, Hıfzısıhhat-i Etfal, Mecelle-i Emraz-ı Nisa, Emraz-
ı Hariciyye, Emraz-ı Müstevliyye, Körlüğün Esbabı ve Tedbir-i Tahaffuziye-
si, Fenn-i Kibale Dersleri, Tıbb-ı Nebevi, Ameli Aile Hıfzısıhhası, İlm-i Veza-
if-i Tıbbi, Kamus-u Felsefe, Kendi Kendinin Hekimi gibi eserleri ise basıl-
mıştır.1 

Mustafa Münif Paşa’nın basılmış eserlerinden olan Yüz Sene Yaşamak 
İçin adlı kitap, çok önemlidir. Bu eser, özel kitaplığımızda olup 58 sahife-
dir ve ufak bir kitapçıktır.2 Bugün çeşitli kütüphanelerimizde bulunan ve 
Edeb Matbaası’nda 1915 yılında bazı Fransızca kitaplardan yararlanıla-
rak da hazırlanan bu kitapta bugünkü tıp konularını önemli 22 sağlık 
kuralı vardır ve bunlar günümüzde modern tıptaki halk sağlığı bilgileri-
nin hemen hemen aynısıdırlar. Bu tebliğde 1915’deki bu sağlık kaidele-
rinden kısa özetler verilmekte ve bazı sonuçlara varılmaktadır. Kitabın 
ön kapağında 3 yılanın iç içe geçtiği bir şekil vardır. 3 yılanlı bu şekil, bir 
günün 8 saatinin dinlenmeye, 8 saatinin uykuya, 8 saatinin çalışmaya 
ayrıldığını gösterir ki bu durum sağlığı belirtmekte ve dolayısıyla yılanla 
simgelenmektedir. 

Yüz Sene Yaşamak İçin isimli kitabın yazarı Münif Paşa’ya göre, 22 
kurala uygun bir hayat yaşayanlar, kendileri için 100 yıllık bir ömrü 
sağlamış olurlar. Yazar, önsözde: “Servet ve nimetin başı sıhhattir” diye 
yazar ve pratik olarak uygulanacak olan 22 kaidenin hayat için önemli 
birer emir olduğunu bildirir. Yazar, eserin hacminin küçük olduğunu da 
belirtmekte ve “Çünkü hem pahalı, hem okunması müşkül ve hem de neti-
                                                           
1 Mazhar Osman Uzman, Mustafa Münif, C. 19, S. 54, s. 12-13, İstanbul Seririyatı, 1937. 
2 Mustafa Münif Paşa, Yüz Sene Yaşamak İçin, Edeb Matbaası, s. 1-58, İstanbul, 1915. 
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ce çıkarmak zordur. Büyük kitaplar okunmaz” diye söz etmektedir. Yine 
Münif Paşa, bu emirlerinin çocuklar için çok önemli olduğunu belirtir. 

Eserin 7. sahifesinde: “Hastalığımız ekseriya kendi hatalarımızın neti-
cesidir. Çünkü gerek cehalet, adem-i ihtiyat veya sû-i i’tiyâd ile hastalığa 
kapıyı açarız. Bilhassa cehalet ile” diye yazılıdır. Nitekim bugünkü mo-
dern tıpta da bu görüşler vardır. Zifir, ter, balgam ve idrarın insan için 
zehirli olduğunu belirten Münif Paşa, beslenme konusunda da şöyle ya-
zar: “İnsan noksan surette beslenemez. Eğer noksan beslenirse soğuk al-
gınlığına, mikrobik hastalıklara daha çabuk yakalanır.” Münif Paşa’nın 
şu sözleri de çok ünlüdür: “Hastalık kendi başına gelmez. Onu kabule 
hazırlandığımız zaman gelir”.3 

Prof. Dr. Mustafa Münif Paşa’nın insan sağlığını korumak için ileri 
sürdüğü 22 kural şunlardır:  

1- Düzenli hayat,  
2- İntizam, 
3- Yıkanma, 
4- Temizlik, 
5- Dayanıklılık,  
6- Elbise Seçimi, 
7- Mukavemet,  
8- Noktası Noktasına İcra (tatbik), 
9- Nezafet,  
10- Ziya (ışık), 
11- Tazelik, Yenilik,  
12- Muafiyet,  
13- Dikkatli Gıda Seçmek, 
14- Korunma,  
15- Çiğneme,  
16- İ’ti-dâl,  
17- Yemek Yeme Usulü,  
18- Perhiz,  
19- Korunma,  
20- Hava Yenilenmesi,  
21-22- Emri yerine getiren 100 sene yaşar. 
Mustafa Münif Paşa’nın yüz yıl yaşamak için koyduğu kuralları sıra 

ile incelersek bugünkü tıpta da bunların geçerli olduğunu görürüz.4 
Birinci emirde, Mustafa Münif Paşa, şöyle yazmaktadır: “Üç def’a se-

kiz saati dolduracaksın. Çalışma, uyku, dinlenme.” Yazar bu konuda, 
“yorgunluğu gidermek için açık hava oyunları, el işleri yapmak gerekir. 
Çocuklar için uyku ve eğlence zamanları, çocuk ne kadar küçük olursa o 
                                                           
3 Mustafa Münif Paşa, Not 2’de a.g.e., s. 7. 
4 Sıtkı Velicangil, Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı, s. 102-108, İstanbul, 1973. 
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kadar uzun olmalıdır. İşsizlik, çalışmaktan ziyade vücudu yıpratır” de-
mektedir. 

Mustafa Münif Paşa, ikinci kuralında: “Erken kalkacaksın, erken yata-
caksın” demektedir. Nitekim onun bu konudaki şu sözleri önemlidir: 
“Geceyi gündüz yapmak, iki kat yorgunluğu, sür’atle kansızlığı, vaktinden 
evvel ihtiyarlığı mucibolur. Sabah erken kalkmak, sabah havasından ya-
rarlanmayı sağlar. Geç kalkmak, insanı hastalıklı ve tembel yapar. Uyku-
suz geçirilen geceler ömrü kısaltır.” Münif Paşa’nın bu sözleri, bugünkü 
tıpta da geçerlidir. 

Prof. Dr. Mustafa Münif Paşa’nın üçüncü emri yıkanma ile ilgili olup 
kitapta: “Her sabah baştan ayağa kadar çarçabuk yıkanacaksın” diye 
yazılıdır. Yine aynı kitapta: “Her on beş günde bir defa 34 ve 35 dereceli 
hararetli bir hamamda yıkanmalıdır. Ayrıca vücudun hava ve ışık ile te-
ması sağlanmalıdır. Bu durum cild için gereklidir” diye yazılıdır. 

Mustafa Münif Paşa’nın dördüncü emrinde, dişlerin, ağzın, kulakla-
rın, tırnakların ve saçların iyi temizlenmesi gerektiği bildirilmektedir. Ki-
tapta ağız kirli olursa mikropların üreyeceği ve bazı hastalıkların olacağı 
yazılıdır. Münif Paşa, her yemekten sonra ağzın tüy bir kürdanla temiz-
lenmesini, bir fırça ile fırçalanmasını, her altı ayda bir, diş hekimine gi-
dilmesini bildirmektedir. Ayrıca yazar, kitabında, alkollü pamukla kulak-
ları silmek gerektiğini yazar. Eserde saçların her sabah seyrek bir tarak-
la taranması, daha sonra sert bir fırça ile fırçalanması bildirilir. Saçların 
gürleşmesi için zeytinyağı veya tatlı bademyağı kullanılmalıdır. Tırnaklar 
kısa kesilmelidir. Mustafa Münif Paşa, mikroplar hakkında: “Ağız, mik-
ropların cennetidir” diye yazar. 

Mustafa Münif Paşa’nın beşinci emri: “Soğuktan, sıcaktan korkmaya-
caksın, lakin soğuk almaktan korkacaksın” diye yazılıdır. Bu konuda, ki-
tapta cereyanlı havada durulmaması, yağmurlu havada durmayıp yü-
rünmesi, ıslanmış elbise altına bir tabaka kalın kağıt konması, terli iken 
ılık bir sıvı içilmesi (çay gibi), soğuk suyun yavaş yavaş yudumlanması, 
açık havada dolaşılması, soğuk suya alışılması, yazın soğuk su banyosu 
yapılması gerektiği yazılıdır. Yazara göre, yemekten hemen sonra banyo-
ya girmemelidir. Deniz banyoları ise 10-15 dakika olmalıdır. Yine yazara 
göre, ayaklar daima sıcak olmalı, kuru tertemiz çorap ve kuru ayakkabı 
giymelidir. Ayaklar gece yatmadan önce soğuk suda yıkanmalıdır. Ve 
sert bir peşkir ile oğuşturularak kurulanmalıdır. Yazın, ayakları kuvvet-
lendirmek için çorap giymemelidir. Münif Paşa’nın şu sözleri soğuk ve sı-
cak hakkında bir fikir verir: “Sıcak, zayıflatır, gevşetir. Soğuk, kuvvetlen-
dirir, yorulmaya alıştırır”.5 

Dr. Münif Paşa’nın altıncı emrinde: “Temiz çamaşırla bol, hafif elbise 
giyeceksin” diye yazar. İç çamaşırı pamuktan yapılmış olmalı, romatiz-
                                                           
5 Mustafa Münif Paşa, Not 2’de a.g.e., s. 10-22. 
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ması olanlar fanila da giymelidir. Sıcak tutacak elbise yünden yapılmış 
olmalı, koyu renkte bulunmalıdır. Yün iplik, yaz ve kış için uygundur. 
Sıcakta pamuk veya keten elbise de giyilebilir. Elbiseler bol olmalıdır. Gi-
yilen başlıkların hafif ve yumuşak olması gerekir. Geniş ve uzun ayakka-
bılar kullanmalıdır. Islak toprakta lastik ayakkabı, köylerde tahta kun-
dura giymelidir. Mustafa Münif Paşa, yürürken terlenmemesi ve bunun 
için yağmur dışında su geçirmez elbiseler giyilmemesi, boyna ipek atkı 
sarılmaması gerektiğini belirtmektedir. Yazar: “İlkbaharda pek çabuk so-
yunma, sonbaharda hemen kışlıklar giyme, nisanda üstünden bir iplik bi-
le çıkarma” diye yazmaktadır. Ayrıca üç günde bir çamaşır değiştirilmesi, 
elbiselerin tozlarının alınması gerekmektedir. 

Mustafa Münif Paşa, yedinci emrinde: “Sık sık idmanlarla büyük bir 
kuvvet elde edeceksin” diye yazar ve jimnastiğin, kanı harekete getirdiği-
ni, insanı mikroplara karşı koruduğunu, yorgunluğa karşı dayanıklılık 
oluşturduğunu bildirir. Kürek çekmek, kaymak, gezmek ve açık havada-
ki bazı oyunlar (tenis) önemlidir. Ancak en önemli spor, jimnastik olup 
her sabah on beş dakika yapmalıdır. Yazara göre, beden eğitimi şekilleri 
her yaşa göre değişir. 

Prof. Dr. Münif Paşa, bu eserinde her şeyin belli bir saatte yapılmasın-
dan söz etmektedir. Yazar, bu konuyla ilgili olarak sekizinci kuralında: 
“Her gün abdeste çıkmayı itiyad et. Sabahları kahvaltıdan sonra abdest-
haneye git” diye bildirir. Bağırsakların çalışması için aç karnına bir bar-
dak serin su içilmesi veya portakal, üzüm gibi meyveler yenilmesi önem-
lidir. Bu ünlü hekim bu konuda şöyle yazar: “Kahvaltıyı biraz bolca ye. 
Francala, yazın yeşil sebze, meyve, kışın fındık, kuru erik, bal, pasta ve 
pandispanya ye. Sabah ve ikindi kahvaltılarında tereyağı, yoğurt veya ta-
ze peynir ye.” Prof. Dr. Münif Paşa’nın şu sözleri çok ünlüdür: “Ayağını 
sıcak tut, başını serin. Mideni doldurma, düşünme derin.” 

Dr. Münif Paşa, dokuzuncu sağlık kuralında ise tozların bezlerle sili-
nerek giderilmesini, toplanan tozların yakılmasını, yere tükürülmemesini 
önerir. Yine aynı hekim, onuncu sağlık kuralında, oturulan evin bütün 
kısımlarının havalandırılmasını ve güneşlendirilmesini tavsiye eder. Mus-
tafa Münif Paşa, bu konuda şöyle yazar: “Güneşin ve havanın girmediği 
yere hastalık girer.” 

Yazar, on birinci emrinde, saf bir hava teneffüs edilmesinin sağlıklı bir 
ömür için gerekli olduğunu bildirir. Ünlü hekim, bu konuda: “Fasıd (bozuk) 
hava yavaş yavaş, gizli gizli, fakat emin bir surette zehirler” demektedir. 

Dr. Münif Paşa, salgın hastalıklardan korunmanın en iyi yolunun bü-
tün hayvanlardan uzak durmak olduğunu önemle belirtmektedir. Nite-
kim yazar, bu eserinde, bazı hayvanların bazı hastalıkları geçirdiğini bil-
dirmektedir. On ikinci emir, bu konuyla ilgilidir. 

Yazarın on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci emirleri, beslenme ile 
ilgilidir. Dr. Münif Paşa, gıdaların dikkatle seçilmesi gerektiğini yazmak-
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tadır. Çok yaşamak isteyenler, eti az yemelidirler. Asla alkol kullanma-
malı, çay ve kahve az içilmelidir. Esmer ekmek, çorba veya yemek içinde 
pirinç, buğday, arpa, mısır unları, patates, kuru sebzeler, taze sebzeler, 
salatalar, yumurta, peynir, süt, tatlılaşmış taze meyveler yenmelidir. Mü-
nif Paşa: “İştiha verici besinler vücudu yorar ve yıpratır” diye yazar. Ayrı-
ca besinler, iyi çiğnenmeli, yemek sırasında su içmemeli, baharlı, tuzlu 
yemekler yenmemelidir. Bu arada sofradan aç olarak kalkmalıdır. Münif 
Paşa’ya göre: “Boğaz düşkünlüğü, kılıçtan ziyade öldürür.” 

Münif Paşa’nın on altıncı emri, saf suyun yudum yudum içilmesi ile 
ilgilidir. Yazara göre, beş dakikada içilen beş yudum su, birden içilen 
büyük bir bardak sudan daha çok susuzluğu giderir. O, bu konuda şöy-
le yazar: “Susuzluğun en güzel panzehiri sade sudur.” 

Münif Paşa, günde üç defa yemek yenmesini, akşamki yemeğin az ol-
masını bildirir. Onun bu konu ile ilgili on yedinci ve on sekizinci emrine, 
ağır işlerde çalışanlar ile çocukların günde dört defa yemek yemeleri ge-
rektiğini yazar. Ayrıca akşam yemeklerinde asla et ve balık olmamalıdır. 
Yazara göre: “Sofraya ne kadar çok yemek konursa o kadar çok ilaç al-
mak gerekir.” 

Dr. Münif Paşa, on dokuzuncu emrinde, alkollü içkilerin ve tütünün 
insan için zararlı olduğunu ve kullanılmaması gerektiğini bildirir. Yazara 
göre, gerekirse şekerli kahve içmelidir. Münif Paşa, bu konuda: “Ayyaş-
ların evladının ve ahvadının ne olduğuna bak” diye yazar. 

Prof. Dr. Münif Paşa, yirminci kuralında, gece hava alarak uyumanın 
gerekli olduğunu bildirir. Hafif yatak kıyafetleri (pamuklu sade gecelik) 
ile hava alan bir odada ve rahat bir yatakta (demir veya bakır karyola, 
bir şilte, madeni somya) yatılması ve odada fazla eşya bulunmaması ge-
rekir. 

Eserin yirmi birinci emrinde, hastalanan insanın derhal tedavi olması 
gerektiği yazılıdır.6 

Yine aynı kitabın yirmi ikinci kuralında, bu kurallara dikkat edilirse, 
istisna olanlar dışında 100 yıl yaşanabileceği bildirilmektedir. Mustafa 
Münif Paşa’ya göre: “İnsan ölmez, kendini öldürür.” 

Mustafa Münif Paşa’nın bu değerli eserinin 48. sahifesinden itibaren 
beden eğitimi hareketleri ile ilgili ekler vardır.7 53. sahifede ise bazı ya-
bancı ülkelerdeki jimnastik hareketlerine ait bilgiler ve bunlarla ilgili şe-
killer bulunmaktadır.8 

Prof. Dr. Mustafa Münif Paşa, yakın tarihimizin önemli hekimlerinden 
biridir. Onun Yüz Sene Yaşamak İçin isimli eseri, uzun yaşamının sağlık 
kurallarına dikkat etmekle olabileceğini belirten bir kitaptır. Böylece bu 
                                                           
6 Mustafa Münif Paşa, Not 2’de a.g.e., s. 23-47. 
7 Mustafa Münif Paşa, Not 2’de a.g.e., s. 48-52. 
8 Mustafa Münif Paşa, Not 2’de a.g.e., s. 53-58. 
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kitap, bugünün halk sağlığı kurallarını da taşıması yönünden zamanı 
için modern bir tıp kitabıdır.9,10 

2. Dr. İhsan Sami’nin Balık Yağı Adlı Kitabından Bazı Örnekler ve 
    Türk Tıp Tarihindeki Yeri 

Balık yağı ile ilgili eserin yazarı olan Dr. İhsan Sami (Garan) (1882-
1944) 1882’de İstanbul’da doğdu. Babası Hasan Sami Bey subaydı. İlk 
tahsilini Mekteb-i Edeb’de, orta tahsili Soğukçeşme Askeri Rüştiyesinde 
ve Kuleli Askeri İdadisinde tamamlayan Dr. İhsan Sami, 1904’de Askeri 
Tıbbiyeden mezun oldu. Daha sonra Gülhane Askeri Tatbikat Mektebin-
de staj yapan Dr. İhsan Sami, bir süre Erzincan, Kötek karantina doktor-
luğunda ve sonra Dokuzuncu Ordu Merkez Hastanesi bakteriyologlu-
ğunda bulundu. 1911’de İzmir, Samsun ve Bursa kolera salgınını incele-
di. 1911’de Tıp Fakültesine müderris muavini (doçent) olan Dr. İhsan Sa-
mi, 1912 Balkan Harbinde Edirne, Dimetoka ve Marmara Ereğlisi bakte-
riyologluğunda bulundu. 1913’de bakteriyolojihane aşı1ar şenliğine ge-
len Dr. İhsan Sami 1925’de fakülteden ayrıldı. Daha sonra Paris Pasteur 
Enstitüsünde 6 ay incelemelerde bulundu. 1928’de ise Bakteriyojihane-
deki resmi görevinden ayrıldı. Daha sonra İstanbul’da Divan Yolunda 
bakteriyoloji laboratuarını açtı. Uzun yıllar bu laboratuarı idare eden Dr. 
İhsan Sami; Türk Tıp Encümeni, Türk Hekimleri Dostluk ve Yardım Cemi-
yeti, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti gibi derneklerin idare heyetinde bulun-
du. Ayrıca İstanbul, Eminönü kazası, Çocuk Esirgeme Kurumunun Baş-
kanlığı’nı yaptı. Böylece bu görevde çocuk yuvası, çocuk dispanseri, ço-
cuk hamamı ve aşevi gibi kuruluşların açılmasını sağladı. 

Çalışkan, yardımsever bir kimse olan ve ilmi çalışmalara önem veren 
Dr. İhsan Sami’nin bakteriyoloji alanında hazırladığı Gonokok Aşısı, Stafi-
lokok Aşısı, Karışık Tifo Aşısı gibi aşılar, o dönemin çok değerli müstah-
zarlarıydı. 1944 yılında vefat eden Dr. İhsan Sami, İstanbul’da Merkez 
Efendi mezarlığında gömülüdür.11 

Dr. İhsan Sami’nin tıp alanında yazdığı bazı kitapları vardır. Bunlar-
dan Balık Yağı ile ilgili kitap, Haydarpaşa’da Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye 
Matbaası’nda 1909’da basılmış olup 21 sahifedir.12 Kitap 11 bahis (kı-
sım)den ibarettir. Bu bahisleri şöyle sıralayabiliriz: Birinci bahis balık 
yağının tarihçesinden, ikinci bahis balık yağının lüzumundan, üçüncü 
bahis gıda-i balık yağından, dördüncü bahis devâ-i balık yağının hazmın-
dan, yedinci bahis balık yağının miktarından, sekizinci bahis balık yağı-
                                                           
9 A.H. Yaşaroğlu, “Prof. Dr. Mustafa Münif Paşa”, Poliklinik Mecmuası, C. 4, s. 361, 1937. 
10 W. Hudson, The Theory and Practice of Public Health, s. 105, London, 1975. 
11 Ekrem Kadri Unat, Osmanlı İmparatorluğunda Bakteriyoloji ve Viroloji, Çeltüt Matbaacılık, 
s. 55-75, İstanbul, 1970. 
12 İhsan Sami, Balık Yağını Nasıl İçmelidir?, Mekatib-i Tıbbiye-i Askeriye Matbaası, s. 1-21, 
İstanbul, 1909. 
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nın içilme zamanından, dokuzuncu bahis balık yağını içme zorlukların-
dan, onuncu bahis balık yağına alışmaktan, on birinci bahis balık yağı-
nın tesirlerinden söz eder. 

Kitabın birinci bahsinde, balık yağının tarihçesinden söz edilir. Balık 
yağı, 18. yüzyılda İzlanda sahi1lerindeki Morino balıklarının Ağustos ve 
Eylül aylarında avlanmasıyla elde edilirdi. Bunun için bu balıkların ka-
raciğerleri büyük fıçılara konur ve bir süre sonra yağı, fıçının üstünde 
yüzerdi. Balıkçılar bu yağı açlıklarını bastırmak için içerlerdi. Böylece 
faydalı tesirleri görülen balık yağı, zayıf, çelimsiz ve veremli balıkçı ço-
cukları arasında kullanıldı. Bundan başka bu madde, fabrikalarda ma-
kineleri yağlamak ve derileri yumuşatmak için kullanıldı. Balık yağı böy-
lece İzlanda’dan bütün ülkelere yayıldı. İhsan Sami, bu bahisde, o dö-
nemlerde bozuk balık yağma karşı hiçbir tedbir alınmadığını belirtmek-
tedir. Ancak zamanla hava ve su ile bozulduğu anlaşılan balık yağı, kuru 
ve ışıktan uzak renkli şişelerde korunmağa başlandı. 

Kitabın ikinci bahsinde, balık yağının insan vücudu için gerekli bir 
madde olduğu anlatılır. Dr. İhsan Sami, birçok kimsenin balık yağını 
içerken tiksindiğini, ancak bazı şartlar yerine getirilirse balık yağına alı-
şılabileceğini yazmaktadır. 

Kitabın üçüncü bahsinde, balık yağının besin değerinden söz edilir. 
Balık karaciğerinden elde edilen balık yağında çeşitli gıdaî maddeler var-
dır. Balık yağı, fosfatları, mağnesyum ve sodyum tuzlarını taşır ve ayrıca 
yağın bir kilogramında 10-20 mg iyot bulunur. İhsan Sami, balık yağının 
en kolay sindirilen bir yağ olduğunu bildirmektedir. Yağın özellikle ve-
remliler için çok gerekli olduğu bilinir. 

Eserde balık yağının bazı özellikleri şöyle anlatılır: “Balık yağı sıvı ol-
duğu için mide ve barsak üzerine kolayca ve ince tabaka halinde yayıla-
rak mide ve barsak sıvılarıyla parçalanıp subye haline gelir ve kana karı-
şır.” Kitapta karaciğeri bozuk olanlara mutlaka balık yağı verilmesi ge-
rektiği belirtilmektedir. Kitabın dördüncü bahsinde, balık yağının iştah 
açıcı ve kuvvet verici bir deva olduğundan söz edilir. Ayrıca Dr. İhsan Sa-
mi, kitabında, ülkemizde 20. yüzyıl başlarında içinde çok az balık yağı, 
fazla oranda gliserin ve fosfat bileşikleri bulunan ve balık yağı subyesi 
adı verilen bazı hulâsaların balık yağının yerini tutmadığını yazmaktadır. 
Ancak balık yağına alıştırılmak istenen bir kimseye, önce bu subyeler-
den verilebilir. 

Kitabın beşinci bahsinde, balık yağının cinslerinden söz edilmekte-
dir. Ekşimiş balık yağı bozuk ve iyi değildir. Beyaz balık yağı, saf, renk-
siz ve en pahalı yağdır. Bunun buhar ile tasfiye edilmiş şeklinde tesirli 
maddeler azdır. Seri balık yağı ise en kullanışlı olan cinstir. Esmer ba-
lık yağı tesiri en az olan yağdır. Dr. İhsan Sami, iyi cins balık yağı satan 
eczacıların kötü cins satanlardan daha çok kazandıklarını belirtmekte-
dir. 
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Kitabın altıncı bahsinde balık yağının sindiriminden söz edilmektedir. 
Hekimler, sabahları birer çorba kaşığı balık yağı alınmasını bildirmekte-
dirler. Balık yağının başlangıçtaki miktarı ve ne zaman alınacağı gibi ko-
nular ve alınmasında görülen zorluklar, hastalar için bir problem olmak-
tadır. Balık yağı, başlangıçta sabahları birer çorba kaşığı olarak alınma-
lıdır. Ancak herkesin balık yağına tahammülü farklıdır. Bazı kimseler is-
teyerek, bazıları tiksinerek içmektedirler. Bu yağa en çabuk alışanlar ço-
cuklar olup sabahları bir ufak kahve kaşığı verilmelidir. Dr. İhsan Sami, 
4-13 yaş arası çocukların bu yağı iyi sindirdiklerini bildirmektedir. Dr. 
İhsan Sami’ye göre herkes çocukluğunda balık yağı içmelidir. Böylece bu 
yağı içen sağlıklı çocuklar da daha dayanıklı olurlar ve mikroplarla mü-
cadeleye hazır hale gelirler.13 

Yedinci bahisde balık yağının miktarı üzerinde durulmaktadır. Yağın 
alınma miktarı her sabah bir çorba kaşığı olup, tadından hoşlanmayan-
lar başlangıçta günde bir kahve kaşığı (3-4 gr) içmelidirler. Dr. İhsan Sa-
mi, bazı hastalara, özellikle genç kızlara balık yağını içmemeleri konu-
sunda telkin yapıldığını belirtmektedir. Ancak hekimlerin mutlaka has-
taya balık yağını alıştırmaları gerekmektedir. Hastalar arasında “Balık 
yağını hiç görmek istemem, hemen gönlüm bulanır” veya “Balık yağı işti-
hayı keser, bir şey yedirmez ve daima lezzeti ağızdan, kokusu da burun-
dan çıkmaz” sözleri yaygındır. 

Kitabın sekizinci bahsinde: “Balık yağını sabahleyin aç karnına içmeli-
dir, üzerine biraz süt, sütlü kahve veya çikolatalı kahve alınmalıdır. Bu 
usul en iyisidir” diye yazılıdır. Yatmadan önce balık yağı içilirse üzerine 
çiçek sulu veya sıcak süt alınır. Böylece uykuda iken hazmı kolaylaşır. 
Balık yağı, yemek zamanında da alınabilir. Yemekten önce alınırsa haz-
mı uzun olur. Ancak iştihayı kapayabilir ve mide bulantısı yapabilir. Ye-
mekten sonra alınan balık yağı yemeklerle karışır ve azar azar sindirilir. 
Ancak kitapta balık yağını en iyi içme zamanının sabahları aç karnına 
olduğu yazılıdır. 

Kitabın dokuzuncu bahsinde ise balık yağının zor içilen bir madde ol-
duğu yazılıdır. Ancak hastaya bu yağın önemli bir madde olduğu, tedavi 
değerlerinin yüksekliği ve yerine başka bir madde verilemeyeceği, za-
manla alışılabileceği anlatılırsa kolayca kullanılması sağlanır. Dr. İhsan 
Sami, kitabında; “Yağın kokusu ve lezzeti içimine en büyük manidir” diye 
yazar. Bu nedenle balık yağının lezzetini ve kokusunu gidermek için bazı 
tedbirler alınmalıdır. Bunun için balık yağı bira ile içilebilir. Ayrıca, balık 
yağını içtikten sonra üzerine nane şekeri, çikolata, portakal veya limon 
yenebilir. Bundan başka tuz yalamak, bir parça ekmek veya bir yudum 
su içmek de tadını giderebilir. Balık yağı içmeden önce bir yudum Mala-
ga şarabı alınırsa fena tada engel olur. Diğer bir tedbir de balık yağını iç-
                                                           
13 İhsan Sami, Not 12’de a.g.e., s. 1-13. 
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tikten sonra sütlü kahve, ekmek, tereyağı ve bal v.s. ile kahvaltı yapıl-
masıdır. Bundan başka üstü kapalı uzun bazı özel kaşıklar vardır ki iki-
ye bölünmüşlerdir. İkili kısmın bir tarafına yağ, öbür tarafına da şurup 
konularak içilirse hem yağın lezzeti ve kokusu duyulmaz, hem de şurup 
ağızda tatlı bir lezzet bırakır. Bütün bunlardan başka, balık yağını yu-
murta ile mayonez yapmak ve kâselere taksim etmek, balık yağının kap-
süllere koyarak kullanmak gibi usuller de uygulanmaktadır. Bu arada 
balık yağının bulunduğu şişenin ağzını dudaklar arasına koyup yudum-
la içmek de bir diğer içme metodudur. Ancak bunların yanında daha ba-
sit bir usul var ki o da yağı yarım bardak su, soğuk çay veya kahve üze-
rine koyarak içmektir. Çok oranda yağ kullanacak olanlar ise bardakla 
içip üzerine lezzeti giderici bir şey yemelidirler. 

Dr. İhsan Sami, balık yağını içtikten sonra geğirme ve mide bulantısı 
olabileceğini yazmaktadır. Bunların giderilmesi için yağın miktarı azaltı-
lır. Yağı yemek sırasında almak da bu belirtileri giderir. Bu arada yağın 
içilmesinden sonra karbonat verilmesi de önemlidir. Bütün bunlara rağ-
men balık yağı yine tiksinti ve bulantı yapıyorsa 3-4 kaşık yağ, yumurta 
sarısı ve sütle karıştırılır ve gece yatarken lavman yapılır. Dr. İhsan Sa-
mi, bu yolla balık yağından yararlanmanın az olduğunu yazmaktadır. 

Bu kitabın onuncu bahsinde balık yağma alışma usullerinden söz 
edilmektedir. Balık yağının alınacak miktarı hekim tarafından belirtilme-
lidir. Ancak balık yağına başlama miktarı, bir çorba kaşığıdır. Soğuk 
mevsimlerde yağa daha çabuk alışılır. Özellikle çok sıcak aylarda yağın 
alınmaması gerekir. 

Kitabın on birinci bahsine gelince, bu kısımda balık yağının ne gibi 
hastalıklara iyi geldiği yazılıdır. Dr. İhsan Sami balık yağının iştihayı art-
tırdığını, vücudu kuvvetlendirdiğini, soğuk algınlığını giderdiğini belirt-
mektedir. Ayrıca, diş çıkaran çocuklara, frengililere, romatizmalılara, ve-
remlilere verilmektedir.14 

İhsan Sami’nin balık yağı ile ilgili olarak yazdığı bu bilgiler bugün mo-
dern tıpta bilinmektedir. Nitekim balık yağının içinde A ve D vitaminleri 
vardır ve bunlar büyümeyi ve gelişmeyi sağlarlar.15 

3. Dr. Saim Ali Dilemre’nin Uykusuzluk ve Tedavisi  
    Adlı Kitabından Bazı Örnekler ve Türk Tıp Tarihindeki Yeri 

Uykusuzluk ile ilgili eserin yazarı olan Dr. Saim Ali (Dilemre) (1880-
1954) 1880’de İstanbul’da doğdu. Babası Karslı Ali Rıza Efendi, tüccardı. 
Saim Ali (Dilemre), Soğukçeşme Rüştiyesi’nde okuduktan sonra askeri 
tıbbiyeye geçti ve oradan 1903 yılında mezun oldu. Daha sonra Alman-
ya’ya giderek Giessen Üniversitesi’nde bir süre öğrenim gördü. Türkiye’-
                                                           
14 İhsan Sami, Not 12’de a.g.e., s. 14-21. 
15 Turhan Baytop, Hayvani Droglar, Hüsnütabiat Matbaası, s. 50-100, İstanbul, 1953. 
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ye döndükten sonra İstanbul Tıp Fakültesi’nde Marazî Teşrih (Patolojik 
Anatomi) asistanlığına atandı. Uzun yıllar Prof. Dr. Hamdi Suad’ın yanın-
da asistanlık yapan Dr. Saim Ali, daha sonra profesör oldu. Morg müdür-
lüğü de yapan Saim Ali, Adli Tıp Ordinaryüs Profesörlüğünde de bulun-
du. Ayrıca patoloji ve bakteriyoloji ihtisasından dolayı 4 kere iki yıl süre 
ile kolera ve veba salgınlarına karşı mücadele etti. Balkan Savaşı’nda fa-
kültenin görevlendirmesi ile sağlık hizmetlerini yürüten Dr. Dilemre, 
Trakya ve Çanakkale’de ise orduya tifo aşısı uygulanmasını sağladı. Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde genel dilbilgisi dersleri de okutan Dr. Dil-
emre, beşinci seçim döneminde (1935-1940) milletvekili seçildi ve dil ku-
rumu üyeliği de yaptı. Dr. Dilemre, dil meseleleri üzerinde de durarak bu 
konuda bazı kitaplar yazdı. Birçok eseri bulunan Dr. Dilemre, 1954 yılı-
nın Şubat ayında vefat etti. 

Dr. Saim Ali Dilemre’nin kitapları arasında Marazî Teşrih (1928), Uyku-
suzluk ve Tedavisi (1928), Böbrek Hastalıkları, Başağrıları, Kinder Garten 
(Almancadan tercüme), Diabet ve Şiryan Tasallüpleri, Adli Tıp gibi eserler 
vardır. Ayrıca Türk Dili konularında, Hint-Avrupa Ekleri ve Türkçe, Türk-
Kalt Meselesi (1936), Güneş-Dil Teorisi (1936), Dil Coğrafyası (1937), Ge-
nel Dil Bilgisi (1939-1942, 2 cilt) ve Dil Devrimi İçin (1949) adlarında bazı 
kitapları bulunur.16 

Dr. Saim Ali Dilemre’nin uykusuzluk ile ilgili kitabı Tanin Matbaa-
sı’nda 1910’da basılmış olup 109 sahifedir. Kitapta; uykusuzlukla ilgili 
bir giriş kısmı vardır. Daha sonra rüya, uykusuzluğun çeşitleri, uyku-
suzluğun sebepleri, yorgunluklar, sürmenaj, tembellik, keyif verici mad-
deler, uykuyu kaçıran semptomlar, çocuklarda uykusuzluk, ihtiyarların 
uykusuzluğu, uykusuzluktan sakınmanın yolları, uykusuzluğun tedavi-
si, ilaç ile tedavi gibi konular ele alınmaktadır.17 

Kitabın giriş kısmında uykusuzluğun tanımı yapılmaktadır. Dr. Dilem-
re, bu kısımda, kitabın esas konusunun, vücut veya fikir rahatsızlıkla-
rından meydana gelen uykusuzluk olmadığını, hiçbir nedene dayanma-
yan ve gerçek uykusuzluk tipi olduğunu belirtmektedir. Dr. Dilemre, bu 
konuda: “Herhalde esasi uykusuzluk (gerçek uykusuzluk) için birçok çare-
ler ve uyku ilaçları vardır; birçok sahifede bu uykusuzluk neden geliyor, 
bunu tetkik ile bu ilaç ve çarelerden hangisinin muvafık olduğunu tavsiye 
etmek icab eder” diye yazmaktadır. Dr. Dilemre’ye göre, uyku, en büyük 
ihtiyaçtır. Yazar, bu konuda: “Bir adam ne kadar dayanıklı olsa, gündüz 
çalıştıktan sonra gece uyumalıdır” demektedir. Kitapta devamlı uyumak-
tan kaçan insanların uykusuzluk hastalığına yakalandıkları belirtilmek-
tedir. 
                                                           
16 Elli veya Daha Fazla Sene Tababet Hayatı Yaşamış Meslektaşların Tabib ve Türk Hekimle-
ri Dostluk ve Yardım Cemiyetinin Seçtiği Şeyhületibba ve Şeref Başkanlığı Unvanlarının Tevci-
hi Merasimi Hatırası, Işıl Matbaası, s. 5-10, İstanbul, 1953. 
17 Saim Ali Dilemre, Uykusuzluk ve Tedavisi, Tanin Matbaası, s. 1-109, 1910. 
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Dr. Dilemre, kitabında, uyku ve yorgunluk kavramlarından da söz et-
mektedir. Uyku, hâlet-i vicdaniye (uyanıklık)nin fevkalade azalması veya 
geçici olarak kalkmasıdır. Hâlet-i vicdaniye ise kendine malik olmaktır. 
Dr. Dilemre: “Beyin faaliyetleri bulunursa kendimize mâlik oluruz” diye 
söz eder. Uyku, çok fazla çalışınca da azalmaktadır. Yazar kitabında, uy-
ku ve uyanıklık durumlarında vücutta meydana gelen biyolojik olaylar-
dan uzun uzun söz etmektedir. Dilemre kitabında: “Uykuda ruhumuzdan 
başka bütün uzuvlar istirahat ederler, sadece teneffüs ve kan deveranı 
durmaksızın devam eder, fakat bunlarda da ağırlaşma vardır” diye yaz-
maktadır. 

Bir insanın en derin uyku zamanı uyuduktan bir saat sonra başlar ve 
ikinci saat süresince devam eder ve sabaha kadar düzenli bir şekilde 
azalır. En hafif uyku dördüncü ve beşinci saat esasıdır. Aşağı yukarı 7 
saatlik bir uyku süresini tamamlamak gerekir. 

Dr. Saim Ali’ye göre, fikrî yorgunluklar, uykuyu kaçırmakta ve insanı 
uykusuzluğa yöneltmektedir. Yazar kitabında, rüya konusundan da söz 
eder. Derin uykuya varan bir kimse, uyanma zamanına yakınken rüya 
görür. Bazen de uykuya dalınca rüya görülür. Sabaha karşı görülenler, 
ışık, ses veya fena yatma gibi bazı fizikî etkilerle olabilirler. Dr. Saim Ali, 
kâbustan korkunç rüya diye söz etmektedir. Sindirim sisteminde hazım-
sızlık, fena yatış gibi bazı durumlar kâbus meydana getirirler. 

Dr. Saim Ali, uykusuzluk tiplerine değinir. Asabi kimselerde uykuya 
dalmak kolay değildir, bunlar iç ve dış tesirlerden çabuk etkilenirler. Bu 
insanlarda uyku, hafif seyreder. Bunların uykuları hafiftir, ancak yine 
de uyurlar. Dr. Saim Ali’ye göre, arada sırada uykusuz geçirilen birkaç 
saatin hiçbir önemi yoktur ve zararlı değildir. Ancak önemli olan, telaşa 
kapılmamak ve uykunun kendi kendine gelmesini beklemektir. 

Dr. Saim Ali, gecenin erken saatlerinde uyuyan kişilerin daha sonraki 
saatlerde uykusuz kaldıklarını belirtmektedir. Bundan başka erken yat-
tıkları halde hemen uykuya dalamayan ve sabaha karşı ağır bir uyku ile 
karşılaşan kimseler vardır ki, uyandıkları zaman kendilerini yorgun his-
sederler. Dr. Saim Ali, uykusuzluğu müzmin şekle sokan şeyin uykuya 
dalamamak korkusu olduğunu yazmaktadır.18 

Yazar kitabında, uykusuzluğun nedenlerinden söz etmektedir. Bu ne-
denlerin en önemlisi manevi yorgunluklardır. Dr. Saim Ali, bu konuda: 
“Esasi (gerçek) uykusuzluk, asabi bir hastalık haline gelebilir. İnsanda 
bıkkınlık, yorgunluk ve sıkıntı vardır” diye yazmaktadır. Bu arada uyku-
suzluk, bünyeye göre de değişmektedir. Bu bakımdan insan bünyesini 
iyice incelemeden uykusuzluk için karar vermemek gerekir. 

Dr. Saim Ali kitabında, uykusuzluğun en belirgin nedenleri arasında 
fizikî ve fikrî yorgunluklar olduğunu belirtmektedir. Uykusuzluğun esaslı 
                                                           
18 Saim Ali Dilemre, Not 17’de a.g.e., s. 1-38. 
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nedeni ise fikrî yorgunluklardır. Özellikle gece yapılan fikrî çalışmalar, 
sinirlerde gerginlik meydana getirir ve yatağa yatılmasına rağmen uya-
nıklık durumu uzun süre devam eder. Dr. Saim Ali bu konuda: “Bu du-
rumda ya hiç uyunmaz veya rüya ve heyecan dolu ağır, kısa bir uyku ge-
lir” diye yazmaktadır.  

Gece çalışmaya alışmış kişiler, gündüz çalışamazlar, bu konuda çok 
inatçıdırlar. Bu bakımdan bu kişilerin günleri sıkıntı ve unutkanlık ile 
geçer. Fikrî çalışan insanlar ikiye ayrılırlar. Bir kısmına gece adamı, di-
ğerine gündüz adamı denir. Adından da anlaşılacağı üzere gece adamları 
geceleyin çalışırlar ve az uyurlar. Gündüz adamları ise gündüz çalışırlar. 
Dr. Saim Ali, insanın uyku zamanlarını kendisinin düzenleyeceğini belirt-
mektedir. 

Uykuyu kaçıran diğer nedenler arasında aile geçimsizlikleri, memuri-
yet değiştirmek, iş hayatındaki kavgalar, haksızlığa dayanamamak, gur-
bette olmak gibi durumlar vardır. Dr. Saim Ali, bedenî yorgunluklara fik-
rî yorgunluklar eklenirse uykusuzluğun daha da şiddetli olacağını bildir-
mektedir. 

Kitapta mektep yorgunluklarından da söz edilmektedir. Yazışmalar, 
imtihanlar, sınıf ve okul değiştirmek gibi durumlar bu tip yorgunlukları 
yaparlar. Yine eğitimin geç yaşlara bırakılması da yorgunluk ve bunun 
sonucu olarak uykusuzluk meydana getirir. Uykusuzluk ise kişilerde de-
vamlı asap bozukluğu ve bünyenin zayıflaması gibi durumlar yapar. Sa-
im Ali bu konuda: “Bu işaret, tabibi uyandırmalı, çünkü bunun sonu kara-
sevda, cinnet ve intihardır” diye yazmaktadır. Bundan başka tembel ya-
şama, boş şeylerle uğraşma, aşırı eğlence hayatı gibi durumlar da uyku-
suzluğu ortaya çıkarırlar. 

Dr. Saim Ali kitabında, keyif verici maddelerin de uykuyu kaçırdığını 
yazmaktadır. Bu durum asabi insanlarda daha fazla olur. 

Yine aynı kitapta, uykusuzluğun kişilere veraseten geçtiği de bildiril-
mektedir. Yine asabilik kişiye soyundan da geçmiş olabilir. Bu kişilerde 
uykusuzluk çok fazladır ve asabi durumla oldukça şiddetlidir. Dr. Saim 
Ali bu konuda: “Asabi adam ufak bir şey düşünür ve uykusu kaçar, kaç-
tıkça düşünür, düşündükçe kaçar. Uykusuzluk düşünmeyi düşünmek, uy-
kusuzluğu yapar, birbirlerini besleyip dururlar” diye yazmaktadır. Bu du-
rumdaki insanların uykunun gelmesine karşı bir şüpheleri vardır ve bu, 
bir iç sıkıntısı şeklinde kendini gösterir. 

Dr. Saim Ali, gece uyurken dolaşan kişilerden de söz etmektedir. Bu 
durum özellikle asabi kişilerde olmaktadır. Özellikle ay ışığının olduğu 
zamanlarda bu olay olmaktadır. 

Yazar kitabında, çocuklarda uykusuzluğun az olduğunu belirtmekte-
dir. Çocuklarda uykuyu kaçıran nedenler arasında, derse çok çalışmak, 
hurafelerle dolu kitaplar okumak gibi durumlar vardır. Çocuklarda gece 
korkusu vardır. Özellikle bu durum asabi çocuklarda görülür. Uyuyan 
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bir çocuk birden bire ağlayarak uyanır ve korkuyla dolu bazı hareketler 
yapar. Böyle bir durum gece korkusunu ifade eder.19 

Dr. Saim Ali kitabında, uykusuzluktan sakınmanın yollarını da belirt-
mektedir. Bunlar arasında kanaat içinde yaşamak, soğukkanlı olmak, 
hayatı güler yüzlü görmek gibi durumlar vardır. Çocuklara korkutucu 
şeyler anlatmamak, onları sebze ve meyve ile beslemek gerekmektedir. 
Ayrıca çocukları serince bir odada uyutmak ve yünden yatak ve yorgan 
kullanmak da uykusuzluğu giderici durumlardır. Bu durum büyükler 
için de geçerlidir. Bunlardan başka, çok yememek, akşam üzerleri sindi-
rimi kolay ve sulu şeyler tercih etmek, gece yemek üzerine çalışmamak, 
biberli ve baharatlı yiyeceklerden sakınmak, geceleyin fazla çay ve siga-
radan uzak kalmak, yemekten sonra üç saat oturmak uykusuzluğu gide-
ren durumlardır. Eğer uykusuzluk şiddetli bir durumda ise bir süre iş-
ten uzaklaşmak ve hatta aileden uzak bir ortamda bulunmak gerekmek-
tedir. Uykusuzluktan şikâyet eden kişilerin ılık rüzgârlı, iklimi yumuşak 
yerlerde tatil yapmaları uygundur. Dr. Saim Ali, çok ağır uykusuzluk va-
ka’sı gösterenlerin sanatoryumlarda tedavi edilmeleri gerektiğini bildir-
mektedir. Buralarda istirahat, banyo tedavileri, kontrollü yemek ve iyi 
hava uykusuzluğu giderir. 

Bütün bunların dışında uykusuzluğa karşı yarım banyo önerilmekte-
dir. Güneş batmadan önce yarı bele kadar on beş derecedeki soğuk suya 
girilir, iki dakikadan fazla durulmaz. Bu sırada başın üzerine yine soğuk 
su ile ıslatılmış bir bez konur. Ayrıca uykusuz kişiler için ayak banyosu 
tavsiye edilir. Bunun için yatağa girmeden önce ayakları üç veya beş da-
kika soğuk suya sokarak oynatmalı ve sonra çıkarıp kurulamalıdır. Bu 
arada soğuk su zararlı olursa sıcak su kullanılabilir. Yine ayak banyosu 
suyuna bir avuç soda, tuz ve hardal tozu karışımı da atılır. Uykusuzlar 
için masaj ve elektrik tedavisi de yararlıdır. Dr. Saim Ali; uykusuzluğu gi-
derici diğer bir metottan da şöyle söz etmektedir: “Uykusuzluğun bir ça-
resi de birden bire yorganın altına girmeyip üstünde kalmaktır. Yani uyu-
mağa niyetiniz yokmuş gibi bir duruma girmeniz gerekir.” 

Bu arada uykusuzluğu ruhi telkinlerle de tedavi etmek gerekebilir. 
Uykusuzluk çeken kişiye nasihat etmek, böylece uykusuzluğun o kadar 
önemli bir şey olmadığını bildirerek telkinde bulunmak iyi bir yoldur. 

Yazar kitabında uykusuzluğa karşı birçok çareden söz etmektedir. 
Eğer bu yolların hiçbiri iyi gelmezse ilaca başvurulabilir. Dr. Saim Ali, 
uyku ilaçlarının ne durumlarda kullanılacağını da belirtmektedir. Uyku-
suzluk çeken kişi çok kötü bir durumda ise, seyahatte uykusuzluk çeki-
yorsa, diğer yolların etkilerine yardımcı olmak gerekirse ve başka yolla-
rın denenmesinden herhangi bir sonuç alınamamış ise uyku ilaçlarına 
başvurulur. Bu arada hangi uykusuzluk tipine hangi ilacın iyi geldiğine 
                                                           
19 Saim Ali Dilemre, Not 17’de a.g.e., s. 39-70. 
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hekimin karar vermesi gerekir. Ancak uyku ilaçları hem alışkanlık yapa-
bilirler, hem de yan etkileri vardır. 

Dr. Saim Ali kitabında, uyku ilaçlarını ikiye ayırmaktadır. Bunlardan 
biri dolaylı olarak uyutucu ilaçlardır. Bu grup, sinirleri yatıştırarak do-
laylı olarak uykunun gelmesini sağlar. Bunlar arasında bromürler, vale-
riyan ekstresi, laktofenin, antipirin, fenasetin vs. gibi ağrı gidericiler, af-
yon tentürü, kodein, dionin ve benzerleri vardır. Diğer grup uyku ilaçları 
ise doğrudan doğruya uyutucu ilaçlardır. Ancak bunların yan etkilerinin 
bilinmesi gerekmektedir. 

Dr. Saim Ali’ye göre, uyku ilaçları, başka bir hastalığı olmadığı halde 
devamlı uykusuzluk çekenlere verilmelidir. Yazarın uykusuzluğa karşı 
kullandığı ilaçlar arasında dormiol, hypnal, kloraloz, kloralamid, paral-
dehid, kloral, hidrat de amil, sulfanol, methylal, uretan ve benzerleri var-
dır. Dr. Saim Ali kitabında, bunların faydalarından, yan tesirlerinden, 
kullanılma miktarlarından detaylı olarak söz etmektedir.20 

Dr. Saim Ali’nin “Uykusuzluk ve Tedavisi” adlı kitabındaki bilgiler, bu-
günkü tıp kitaplarında da vardır. Nitekim uykusuzluğun tanımı, tedavisi 
için kullanılan metotlar ve ilaçlar modern tıpta da bilinmektedirler.21,22 
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KIRSAL KALKINMA VE KADIN 

Dr. Cemal ÖZTAŞ* 

Öz 

Kalkınma çalışmalarında kadın ve çocuklar toplumların en dezavan-

tajlı grupları olarak kabul edilmektedirler. Kalkınma plan, program ve 

projelerine 1970’li yıllara kadar kadınlar genellikle dahil edilmemiştir. 

1970’lerden itibaren gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun artması ile 

geleneksel kalkınma stratejilerinin etkinliği tartışmaya açılmıştır. Kalkın-

mada kadın yaklaşımının özünde, kadının gerçekte ne istediğinin ve top-

lum içerisinde ne yaptığının araştırılması ve kadınların katılımını güçlen-

direcek olanaklar ve kaynakların sağlanması bulunmaktadır. Kadının ai-

le ve toplumsal yaşamın her alanında erkeklerle eşit hatta çoğu zaman 

onlardan daha fazla yük ve sorumluluk taşıdığı bilinmektedir. Ancak kal-

kınmanın nimetlerinden erkeklerle eşit oranda yararlanamayan kadınlar, 

dünya yoksulları arasındaki en yoksul dilimde çoğunluğu oluşturmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Kırsal Alan, Kadın, Kalkınma, Kırsal Kalkınma, 

Türkiye. 

Abstract 

Rural Development and Women 

In rural development projects, women and children are regarded as 

the least disadvantaged groups. Until 1970s, women had not been often 

included to the development plans, projects and programs. From the 

1970s onwards, the increasing poverty in the developing countries have 

led to revise the efficiency of development strategies. The aim of women’s 

involvement in the development projects is to take women’s demands into 

account, to investigate their positions and their activities in the society 

and to provide necessary means for their integration into society. It is 
                                                           
* Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Başmüşaviri, coztas@hotmail.com 
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known that women have equal, even in most cases, greater responsibiliti-

es for different aspects of family and social life. Yet, women who can not 

benefit from the yields of development as equally men can, constitute ma-

jority in the poorest in the world. 

Key words: Rural Area, Woman, Development, Rural Development, 

Turkey. 

1. Giriş 

Kırsal kesimde yaşayan kadınların tarımsal ve kırsal kalkınmada üre-
tim sürecine yaptığı katkılar çok açıktır. Bu bağlamda yaşam koşulları 
kırsal alanda iyileştirilmeli ve uygulanan programların ön koşulu da ka-
dın olmalıdır. Toplumsal cinsiyet duyarlığı olmayan projelerde kadınlar 
ve onlar gibi dezavantajlı gruplar kalkınmadan yararlanmak bir yana 
olumsuz etkilenmektedir. Bölgeler ve cinsiyetler arası eşitsizliğin azaltıl-
ması, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve sosyal kalkınmanın destek-
lenmesi kırsal alanda kadınların mevcut durumunun iyileştirilmesi açı-
sından son derece önemlidir.1 

Türkiye’de kadınların özellikle de kırsal kesimde yaşayan kadınların 
eğitim açısından daha dezavantajlı oldukları yadsınamaz bir gerçektir. 
Kadınların eğitimden aldıkları pay dikkate alındığında düşük okur-ya-
zarlık oranı ve kadın-erkek okur-yazarlık oranı arasındaki çarpıcı fark 
ortaya çıkmaktadır. Kadının statüsü eğitim ile ilişkili önemli bir etmen-
dir. Bu etmenlerin geliştirilmesi eğitim, sağlık ve istihdam açısından 
benzer imkânların elde edilmesine bağlıdır. Toplumun sosyal ve ekono-
mik açıdan gelişmesi bu yüzden çok önemlidir. Kadınların potansiyel 
güçlerinin daha etkin kullanılmasının, kalkınmakta olan ülkelerde eko-
nomik ve sosyal kalkınmayı arttıracağı görüşü yaygın olarak kabul gör-
mektedir.2 

Aile veya fertlerin ekonomik, sosyal, yönetsel ve politik gelişmeleri için 
en önemli şart, bilgi ve eğitim seviyesinin yükseltilmesidir.3 

Ülkemizde Cumhuriyetin ilanından bu güne kadar, kırsal alanlarla il-
gili yapılan çalışmalar genel olarak kır-kent arasındaki farklılıkların 
azaltılmasını içeren ve kırsal alanlara götürülemeyen hizmetlerin bu 
alanlara götürülmesini öneren çalışmalar şeklinde olmuştur. Bugüne 
kadar yaşanan sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde, sosyo-ekonomik 
dönüşümün bir sonucu olarak, kentsel ve kırsal alanlar arası gelişmişlik 
                                                           
1 Tarım Bakanlığı, “Kırsal Kalkınma Grubu Raporu”, II. Tarım Şurası, Ankara, 2004 
http://tarimsurasi.tarim.gov.tr/PDFLER/VIII.Komisyon.pdf, 07.07.2006. 
2 Özlen Özgen-Hatun Ufuk, “Kırsal Kesimde Kadın Eğitimi”, Ziraat Mühendisleri Odası, V. Türkiye Ziraat 
Mühendisliği Teknik Kongresi, Ankara, 2000, http://www.zmo.org.tr/etkinlikler/5tk02/46.pdf, 14.06. 
2006. 
3 Mahmut Özdemir, “Aile ve Kalkınma”, Birinci Aile Şurası Bildirileri İçinde, Başbakanlık Aile 
Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara, 1990. 
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farklılıkları önemini korumaktadır. Ancak kırsal alanlar; kentlerin gös-
termiş olduğu gelişme ivmesini bu süreçte yakalayamamıştır.4 

“Türkiye’de kentleşme, bazı farklılıklara rağmen, az gelişmiş ve geliş-

mekte olan ülkelerin kentleşme süreçlerine benzemektedir. Bu ben-

zerlik-farklılık niteliklerinin temel parametreleri ise, gelişmiş ve geliş-

mekte olan ülkeler, sanayileşme-kentleşme sürekliliği, yerel yönetim-

kent sürekliliği gibi kavramlaştırmalarla yakından ilgilidir. Bu anlam-

da ne Osmanlı öncesi, ne Osmanlı ne de Cumhuriyet döneminin ilk 

yıllarından 1950’lere kadar, Türk toplumunda kentleşme olgusundan 

söz edilemez. Bu dönemlerde kent vardır, kentlerin nüfusunun art-

ması da vardır ama kentleşme olgusu yoktur”.5 

Kentlerin büyük nüfus kitlelerini barındırması nedeniyle, doğal çevre-
yi doğrudan olumsuz etkileyen bir yapısı bulunmakta, bu durum tarım 
topraklarının yerleşmeye açılması, kırsal bölgelerin özellikle doğal kay-
nak açısından verimli yerlerin konut ve benzeri amaçlarla yok edilmesi gi-
bi, çevre sorunları açısından büyük olumsuzluklar ortaya çıkarmaktadır.6 

“18. yy. sonlarında sanayi devrimi, insanların kırsal alanlardan sa-

nayinin yoğunlaştığı büyük kentlere göç etmesi nedeniyle, özellikle 

ilk ortaya çıktığı İngiltere başta olmak üzere insan yerleşmelerinin 

sosyal ve fiziksel yapısı üzerinde büyük değişikliklere yol açmıştır. 

Nüfuz ve alanı birkaç katına çıkan pislik, sefalet ve salgın hastalıkla-

rın, tüm kentin varlığını tehlikeye sokabilecek boyutlara ulaşmıştır”.7 

Kentleşme sürecinin hızlandığı 1970’li yıllara kadar oluşturulan kal-
kınma plan, program ve projelerinde kadınların tam anlamıyla yer alma-
dığını görebiliriz. Oysa günümüzde kadının ailede ve toplumsal yaşamın 
her alanında yer aldığı, hatta erkeklerden daha fazla yük ve sorumluluk 
taşıdığı bir gerçektir. 1980’lerde, kalkınmada kadın alanında ve diğer 
alanlarda yapılan mücadeleler, proje plan ve uygulamaları eşitlikçi bir 
anlayışa getirmiştir. Aslında kadını yok sayan kalkınma projeleri dünya 
nüfusunun yarısını yok sayma anlamına gelmekte ve bu yüzden yoksul-
luğun azaltılması yönünde etkisi çok az olmaktadır. Kadın ve kalkınma 
konusu, kadının üretim sürecindeki rolü ile işgücüne katılımı ve günde-
lik yaşam üzerindeki denetim gücünü artırabilmesini içermektedir.8 
                                                           
4 Cemal Öztaş, “Hızlı Kentleşme Sürecinde Kırsal Kalkınma ve Kırsal Kalkınma Politikaları”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 196, s. 44, İstanbul, 2012. 
5 Mustafa Ökmen-Bekir Parlak, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler İlkeler Yaklaşımlar 
ve Mevzuat, s. 186, Bursa, Mart, 2008. 
6 Kemal Görmez, Çevre Sorunları, Nobel Yayınları, s. 16, Ankara, 2007. 
7 Sevin Aksoylu, İdeal Toplum Modelleri ve Yeni Kent Fikri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 
No: 1431, s. 7, Eskişehir, 2002. 
8 Aygül Fazlıoğlu, Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği, Atatürk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ve Tarım Ekonomisi Derneği, V. Ulusal Tarım Ekonomi-
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1960’lardan günümüze, kalkınma teknik bir sorun olarak tanımlan-
mış bu nedenle insan faktörü ihmal edilmiştir. Gelişmekte olan ve az ge-
lişmiş ülkelerde, yüksek teknoloji transferi yapılmakla birlikte, toplumla-
rın kendine özgü koşulları dikkate alınmadan projeler geliştirilmiş ve bu-
nun sonucunda da dışarıdan teknoloji transfer edilerek üretimin artaca-
ğı, bunun aynı zamanda geliri de artıracağı varsayılmıştır. 

Bu yaklaşım kırsal kalkınma projelerinde belirli ölçülerde üretim ar-
tışlarını gerçekleştirmiş ve buna yeşil devrim adı verilmiştir. Pazar eko-
nomisinin sunduğu teknoloji, yayım ve eğitim hizmetleri erkekleri ön 
plana çıkarmış kadın, çocuk ve yaşlılar gibi grupların faydalanmasını 
göz ardı etmiştir. Bu da, dünyadaki yoksulluğun kaldırılamadığı, üreti-
min artmasına rağmen dünyadaki yoksulların sayısının arttığı, sistemin 
kadınların aleyhine işlediği ve onarılmaz toplumsal yaralar açtığı sürece 
neden olmuştur.9 

Kırsal alanda tarım dışı iş olanaklarının sınırlı olması ve sektörün 
kendi kısıtları nedeni ile kırsal alanda yoksulluk yaygın durumdadır. 
Nitekim 2008 yılında Türkiye genelinde yoksul hanelerin oranı %13.52 
iken, kırsalda yoksul hanelerin oranı %29.83’e çıkmaktadır.10 

Günümüzde Dünya nüfusu 7 milyarı aşmakla birlikte, bu nüfusun % 
52’sini kadınlar oluşturmaktadır. 

Kadınlar ile ilgili en yaygın kanı, sadece ev işleri yaptıkları ile sınırlı 
kalmaktadır. Oysa kadınlar sanıldığından daha çok hayatın içinde yer 
almakta, yaşam için gerekli pek çok değerli kaynağı kullanmaktadır. 
Özellikle kırsal alanda, kadınların kullandıkları kaynakların sayısı çok 
daha fazladır.  

Örneğin bitkisel tarım faaliyetlerinde çalışan kadınlar, toprağı, bitkile-
ri, tohumu, suyu kullanırlar. Hayvancılıkla ilgilenen kadınlar hayvanlar, 
yem, yem bitkileri ile ilgilidirler ve hayvansal ürünleri işler ve değerlendi-
rirler. Çobanlık yapan kadınlar, meraların kullanımı ve değerlendirilmesi 
ile ilgili önemli bilgi ve deneyimlere sahiptirler.11 

2. Kırsal Kalkınmada Strateji 

Kırsal kalkınma denildiğinde, kırsal alandaki insanın yaşam kalitesi-
nin iyileştirilmesi anlaşılmaktadır. Buradaki insan ifadesi, belirli bir gru-
bu değil, tüm toplumsal kesimleri ve onların yaşam kalitesini ifade et-
                                                                                                                                        
si Kongresi, 18-20 Eylül 2002, Erzurum. http://www.gap.gov.tr/Turkish/Sosprj/gapornek.html, 
12. 06. 2006. 
9 Aygül Fazlıoğlu, “Kırsal Kalkınma Projelerinde Cinsiyet Dengeli Kalkınma Yaklaşımları”, 
Erozyonla Mücadele ve Kırsal Kalkınma Projelerinde Sosyal Boyut Semineri, 8-10 Aralık 
2003, Erzurum. http://www.gap.gov.tr/Turkish/Sosprj/cdenge.html, 12.06.2006. 
10 Emine Olhan, Türkiye’de Kırsal İstihdamın Yapısı, FAO Türkiye Temsilciliği Yayını, s. 3, 
Ankara, Haziran, 2011. 
11 Sibel Demir, Kırsal Kalkınmada Kadınlar, 
http://www.kirsalcevre.org.tr/_html/tur/yayinlarimiz/dyayinlar/kirsal_kalkinmada_kadinl
ar_sibel.pdf, 14.06.2006. 
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mektedir. Yaşam kalitesinin yükseltilmesi ekonomik, sosyal ve çevresel 
faktörlerin katılımcılık temeline dayanmaktadır.12 

“Kırsal kalkınmada hedef kitle, tarımla uğraşanların yanında diğer 

meslek gruplarını da içerir. Aynı şekilde kırsal kalkınma, ekonomik, 

sosyal, kültürel ve çevresel alanlar yanında, alt yapı, kredi, sağlık ve 

güvenlik gibi alanları da kapsar. Kırsal kalkınmada temel strateji 

parçacıl değil bütüncül yaklaşım olmalıdır. Genel ve aksiyon strateji-

leri projelerin özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Örneğin bir projede 

genel strateji olarak çiftçilerin proje masraflarının bir bölümünü kar-

şılaması istenir, diğer bir projede bu istenmeyebilir”.13 

Kırsal kalkınma eğitime dayanan bir teknik hizmet olmakla birlikte 
yalnızca bilgi aktarma işlemi olarak ele alınmamalıdır. Eğitimsiz kalkın-
ma olmayacağı gibi sadece eğitimle de kalkınma olmayacağı çok açıktır. 
Kalkınma çalışmaları ancak bütüncül bir stratejinin uygulanması ile ba-
şarıya ulaşabilecektir. 

Bu anlayışla planlanan kırsal kalkınma programları, çiftçilere hizmet 
götüren kuruluşları sıkı bir işbirliğine sevk edecektir. Böylece, çiftçilere 
birbirinden kopuk hizmetler yerine, birbirini tamamlayan çalışmaların 
oluşturduğu etkin bir hizmetler anlayışı götürülebilir.14 

3. Kadın ve Kalkınma 

Kadının kalkınmadaki rolü 70’li yıllarda tartışılmaya başlanmış; kal-
kınmaya yönelik çalışmalar yapan kurumlar kadının içinde yaşadığı ko-
şulların iyileştirilmesine yönelik çeşitli projeler geliştirmiş ve uygulamış-
tır.15 Kalkınma projelerinin kadın ve erkeği farklı etkilediği gündeme geti-
rilmiş, 1975’de Birleşmiş Milletler Birinci Dünya Kadın Konferansı ile 
birlikte aynı yıl Kadın Yılı Bildirgesi yayınlanmıştır. Böylece toplumsal 
cinsiyete olan duyarlılık, proje ve planlamalar içinde kendini hissettirme-
ye başlamıştır. Kadın ve kalkınma bu bağlamda iki noktada ön plana 
çıkmaktadır. Bunlardan biri, Kalkınmada Kadın yaklaşımıdır. Bu yakla-
şım kadınların yalnızca üretimdeki rollerini göz önüne alan ve daha çok 
hükümetler ve kalkınmayla ilgili kuruluşlar tarafından benimsenen gö-
rüşü ifade etmektedir. Bu görüşün hemen ardından kalkınmada kadın 
konusu yeni bir evreye girer ve Kalkınmada Kadın yaklaşımının eksiklik-
                                                           
12 Aygül Fazlıoğlu, “Kırsal Kalkınma Projelerinde Cinsiyet Dengeli Kalkınma Yaklaşımları”, 
Erozyonla Mücadele ve Kırsal Kalkınma Projelerinde Sosyal Boyut Semineri, 8-10 Aralık 
2003, Erzurum. http://www.gap.gov.tr/Turkish/Sosprj/cdenge.html, 12.06.2006. 
13 Ziya Yurttaş, “Tarımsal Nüfusun Eğitimi ve Tarımsal Nüfus İçinde Kadın”, Ziraat Mühen-
disleri Odası, VI. Türkiye Ziraat Mühendisleri Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005, Ankara 
http://www.zmo.org.tr/etkinlikler/6tk05.php#bildiri 
14 Ziya Yurttaş, a.g.e., 2005. 
15 Meryem Salman, “Kırsal Alandaki Kadınlara Yönelik Eğitim ve Yayım Çalışmalarının Öne-
mi”, Kooperatifçilik, Sayı: 803, Kasım, 2003. 
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leri sonucunda diğer bir yaklaşım Cinsiyet Dengeli Kalkınma yaklaşımı 
ortaya çıkar. Cinsiyet Dengeli Kalkınma yaklaşımı farklı kültürlere özgü 
toplumsal eşitsizlik ve iş bölümünü anlamaya çalışan bütüncül bir yak-
laşımdır. Dünyada her iki yaklaşım birlikte kullanılmaktadır.16 

1950’lerden itibaren değişik biçimlerde kadınlara yönelik kalkınma 
yaklaşımları geliştirilmiş, 1960’ların sonuna kadar ise “Refah Yaklaşımı” 
egemen olmuştur. Kadın bu yaklaşımda yer bulamamış, kalkınmanın er-
kek ve oradan da kadına, çocuğa dağılacağı varsayılmıştır. Kadınlar an-
ne olma özellikleri ile projelere dahil edilmiş ve gıda yardımları ile aile 
planlaması politikalarının pasif alıcıları konumunda kalmışlardır. 1970’-
lerde uluslararası kadın hareketinin hız kazanması ve feminist hareketin 
etkileri ile de toplumda kadının durumunu iyileştirecek politikalar üretil-
mesi gereği duyulmuş ve buna “Eşitlikçi Yaklaşım” denmiştir. Ancak 
eşitlikçi yaklaşım, uygulanabilir politikalara dönüşememiş ve eşitlikçi 
yasal şartlar sağlanamamıştır. 

1980’lerde ise kadına gelir getirici projelerle fakirlikle mücadele etme-
sini sağlayacak yeteneklere yönelik politikaların temeli atılmıştır. “Yok-
sullukla Mücadele Yaklaşımı” olarak adlandırılan bu yaklaşımın amacı 
kadının üretkenliğini arttırmaktır. Ancak günümüzde kadın ve kalkınma 
konusu; kadının daha üretken olması, emeğini daha etkin kullanması 
şeklinde değil, kadının güçlenmesi, kadının üretim sürecindeki rolü ve 
işgücüne katılımı ve modern kurumlara ulaşabilme ve gündelik yaşam 
üzerindeki denetim gücünü artırabilmesi, erkeklerle eşit bir biçimde kal-
kınma sürecine eşitlikle katılabilmesi biçiminde algılanmakta ve kabul 
edilmektedir.17 

4. Kırsal Gelişme Sürecinde Kadın 

1970’li yıllarda çeşitli kesimlerde tartışılmaya başlanan kadın konusu 
çeşitli çalışmalarla yeniden gündeme gelmiş, kadının gelişmedeki rolü ve 
önemi daha anlaşılır noktaya ulaşmıştır. Ancak, Üçüncü Dünya Ülkele-
ri’nde tarımsal işgücünün yarısını oluşturan kadınların toplumsal konu-
mu 1975 Birleşmiş Milletler Kadın Yılı ile gündeme gelmiş, Birleşmiş 
Milletler Kadının Statüsü Komisyonu tarafından 1975 yılında Mexico 
City’de düzenlenen Dünya Kadın Konferansında 1975-1985 yılları ara-
sındaki dönemin “Kadın On Yılı” olarak ilan edilmesi kararı alınmıştır.18 

Bilindiği gibi, kadınların ilerlemesini engelleyen etmenler çeşitli ko-
şullarla ilgilidir. Bu koşullar başta ekonomik, eğitsel, politik konular ol-
mak üzere sosyal, kültürel, hukuki ve dini koşullarla da yakından ilişki-
                                                           
16 Aygül Fazlıoğlu, Kırsal Kalkınma Projelerinde Cinsiyet Dengeli Kalkınma Yaklaşımları, 
http://www.gap.gov.tr/Turkish/Sosprj/cdenge.html, 12.06.2006. 
17 Aygül Fazlıoğlu, Kırsal Kalkınma Projelerinde Cinsiyet Dengeli Kalkınma Yaklaşımları, 
http://www.gap.gov.tr/Turkish/Sosprj/cdenge.html, 12.06.2006. 
18 Özlen Özgen-Hatun Ufuk, a.g.e., 2006. 
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lidir. Yukarıda anılan tüm bu unsurlar ailede, toplumda, ulusal, bölgesel 
ve uluslararası düzeyde kadınlara yönelik eşitsizlik, haksızlık ve sömü-
rücü koşulların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dünya Kadın Kon-
feransında ilan edilen Kadın On Yılı’nda kadınların statülerinin geliştiril-
mesi için çalışmalar yapılmış, “Eşitlik, Kalkınma ve Barış” hedeflerine 
ulaşmayı amaçlayan Kadın On Yılı’nın alt teması ise “Eğitim, Sağlık ve İs-
tihdam” olarak belirlenmiştir. 

İlk beş yılın sonundaki gelişmeleri gözden geçirmek için 1980 yılında 
Kopenhag’da II. Dünya Kadın Konferansı düzenlenmiş, kadınların du-
rumlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirleyen “Hareket Pla-
nı” kabul edilmiştir. Sonuç doğurucu sosyal ve ekonomik değişikliklerin 
olabilmesi için kadınların önündeki engellerin ortadan kaldırılması ka-
rarlaştırılmıştır. 

1 Mart 1980 tarihi itibariyle “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi” üye ülkelerin imzasına açılmıştır. III. 
Dünya Kadın Konferansı 1985 yılında Nairobi’de düzenlenmiş, söz konu-
su konferansta Kadın On Yılının değerlendirilmesi yapılarak “Kadının 
Gelişmesi İçin İleriye Yönelik Stratejiler” saptanmıştır. 1995 yılına geldiği-
mizde Pekin’de Dünya Kadın Konferansının dördüncüsü düzenlenmiş, 
konferansın Eylem Planında, kadın-erkek eşitliğini gerçekleştirmeye yö-
nelik somut politikalar ortaya konulmuştur. Konferansa katılan Türk de-
legasyonunca 2000 yılına kadar; kadın okur-yazarlık oranının %100’e çı-
karılması, sekiz yılık zorunlu kesintisiz eğitime geçilmesi, anne ve çocuk 
ölümlerinin %50 oranında azaltılması ve “Kadınlara Karşı Her Türlü Ay-
rımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”ne konulan çekincelerin kaldırılması ko-
nularında taahhütlerde bulunulmuştur.19 

5. Kalkınmada Kadına Yönelimin Temel Nedenleri 

Kadınlara fırsat ve yeterli kaynak sağlandığında, kalkınmada büyük 
başarılar elde edilebileceği inancı yaygındır. Özellikle açlığa karşı yapılan 
mücadelede başarının ancak kadınların çalışkanlığından yararlanılarak 
kazanılabileceği tahmin edilmektedir. Tüm bunlar, kadının önünün açıl-
ması, kadınlara eşit haklar tanınması, ağır işlerden arındırılmaları, plan-
lama ve karar verme süreçlerine aktif olarak katılımları ile mümkün-
dür.20 

“Kadının kamusal yaşama katılması, toplumsal alanda kendini öz-

gürce anlatabilmesi ve özellikle gereksinimlerine uygun bir kentsel 

çevrenin oluşması sürecinde söz sahibi olması çağdaş düşüncenin ve 

gelişmelerin gereğidir. Çalışan ve çalışmayanıyla, kentsel sistem 

oluşturulurken bütün kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları zor-
                                                           
19 Özlen Özgen-Hatun Ufuk, a.g.e., 2006. 
20 Meryem Salman, a.g.e., 2003. 
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lukların göz önünde bulundurulması gerekir. Bu sorunları en iyi bilen 

kesim olarak da, kadınların yönetimde ve halk katılımıyla gerçekleş-

tirilecek çalışmalarda yer almaları gerekmekte ve yönetimlerin kadın-

ların bilgilerinden ve düşüncelerinden yararlanmayı bir zorunluluk 

olarak algılamaları gerekmektedir”.21 

Birçok toplumda kadınların geri plana itilmeleri, onların bir şeyler 
üretmenin ötesinde kaynakları kontrol edenler, karar verip yönetenler 
konumuna geçmelerini engellemektedir. Ancak, bu gerçeklikten hareket-
le kadınların ailelerin, toplumun ve ülkenin refahına sağladıkları katkı 
erkeklerden daha az olmadığı çok açıktır. Gelişmekte olan ülkelerde cin-
siyet farklılaşmasının kadınların aleyhine işlediği yönündeki gözlemler 
kadının kalkınmadaki rolü ve işlevini tartışmaya açmıştır. Birleşmiş Mil-
letler istatistikleri incelendiğinde, toplumsal cinsiyet bakış açısının öne-
mi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 

Kırsal Kalkınma çalışmalarında kadına özel önem verilmesinin gerek-
çeleri sıralanacak olunursa; 

1- Bütün toplumsal katmanlarda, erkeklerin kadınlara oranla mutlak 
avantajlı olduğu gerçeği, 

2- Tüm dünyada okur-yazar olmayan toplam nüfus içinde kadınların 
oranının 2/3 olduğu gerçeği, 

3- Fakirlikle yapılan mücadelede tüm iyi niyetli çabalara rağmen orta-
ya çıkan başarısızlık, 

4- Dünya yoksulları arasında en yoksul dilimde kadınların çoğunluk-
ta bulunmaları, 

5- Kamuda uygulanan yöntemlerin kadın ve erkekleri eşit olarak etki-
lemediği, 

6- Tüm dünya gelirlerinde kadının payının %10’nun altında olduğu 
gerçeği, 

7- Toplam mülkiyet içerisinde kadınların payının %1’den daha az olduğu, 
8- Kadınların etkinliğinin az olduğu kalkınma programlarının başarı-

sızlığı ortaya çıkmaktadır.22 
Ülkemizde yaşanan gerçeklerin bu istatistikleri destekler nitelikte ol-

duğu açıktır. Yaş faktörü dikkate alındığında toplumsal cinsiyet farkı 
azalmasına rağmen istenen sonuç elde edilememiştir. 2006 yılında, 15-
24 yaş arası kadınların okur-yazarlık oranı yüzde 94,1 iken, bu yaş gru-
bundaki erkeklerin okur-yazarlık oranı yüzde 98,4 olarak kaydedilmiştir. 
Genele bakıldığında, okuma yazma bilmeme oranı her iki cinsiyet için de 
genç yaş gruplarından ileri yaş gruplarına, kentsel nüfustan kırsal nüfu-
                                                           
21 Mehmet Akif Çukurçayır, Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi “Küreselleşme Sürecinde 
Yurttaş, Yönetim, Siyaset”, s. 154, Konya, 2002. 
22 Aygül Fazlıoğlu, Kırsal Kalkınma Projelerinde Cinsiyet Dengeli Kalkınma Yaklaşımları, 
http://www.gap.gov.tr/Turkish/Sosprj/cdenge.html, 12.06.2006. 
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sa ve Batı bölgelerden Doğu bölgelerine gidildiğinde, artış sergilemekte-
dir. Ancak, bu değişkenlerin her koşulda kadınlar üzerindeki etkisi er-
kekler üzerindeki etkisinden daha büyük olmaktadır.23 

6. Kırsal Kesimde Kadının Konumu 

Kadınların tarım sektöründe çalışanların büyük bir bölümünü oluş-
turmasının temelinde kırsal kesimin geleneksel yapısı yatmaktadır. Aynı 
zamanda çalışma alanlarının kadın yoğun olması kırsal kesimi kentten 
ayıran diğer önemli bir etmen olarak görülmektedir.24 

Türkiye nüfusunun dörtte birine yakın bir bölümü tarımsal ya da kır-
sal alanda yaşıyor olduğu halde, milli gelirdeki payı ancak %8-10 düze-
yindedir. Gelişmiş ülkelerde bu durum çok farklıdır ve sadece nüfusun 
%3 veya 5 düzeyindeki bölümü tarımda çalışmaktadır. 

Türkiye’de işgücüne katılma oranı erkeklerde %71.7, kadınlarda ise 
%28.8’tür. Kırsal alanda ise, toplam işgücüne katılma oranı %51.8 olup, 
bu oran erkeklerde %76.7, kadınlarda ise %43.8’dir. Kırsal alanda kadı-
nın iş gücüne katılma oranı ülke genelindeki iş gücüne katılma oranına 
göre daha yüksektir.25 

Ancak Türkiye’de tarımdaki istihdamın payı 1995-2004 arasındaki 9 
yılda 10 puan düşmesine rağmen sadece 2005 yılında 4.5 puan gerile-
miştir. Bu durum büyüme yaşayan bir ekonomi için artan işsizlik tren-
dinde tarım sektöründe açığa çıkan işgücünün önemini ortaya koymak-
tadır. Çünkü dünyada değişim süreci yaşayan diğer ülkelerde sektörler 
arasında böyle bir istihdam kayması görülmemektedir.26 

Tarım kesimindeki kadınların üretime katılımları, ailenin sahip oldu-
ğu arazi ve ürün desenine göre değişmekte, tarımda mekanizasyon düze-
yi arttıkça tarımsal üretimden kopmakta ve çalışma potansiyeli ev ka-
dınlığına yönelmektedir. Az topraklı ailelerde kadınlar bitkisel ve hayvan-
sal üretimin her aşamasına katılmaktadır. 

Tarım sektöründe ekilen ürünlerin çeşitleri sınırlı olduğundan üretim 
ve hasat süreleri de kısıtlıdır. Kırsal kesimde yaygın olan gizli işsizliğin 
azaltılması için, organik tarım gibi işgücünün yoğun olarak kullanıldığı 
üretim yöntemleri ürünlerin değerini arttırabilir, ayrıca çevrenin korun-
masına da katkıda bulunabilir. Tarım sektöründe çalışanların mesleki 
eğitimi de bulunmamaktadır. Yerel özelliklere dayalı yerel eğitim prog-
ramları devlet tarafından desteklenmeli, ayrıca işverenler işçi seçimlerin-
de bu eğitim programlarına katılan işçileri tercih etmelidir.27 
                                                           
23 http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/cgm.portal?page=ce&id=3 
24 Özlen Özgen-Hatun Ufuk, a.g.e., 2006. 
25 T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Haber Bülteni, Sayı: 42, Ankara, Mart 2012. 
26 Aylan Arı, “Türkiye’de Tarımın Ekonomideki Yeri ve Güncel Sorunları”, Çalışma ve Top-
lum Dergisi, s. 66, İstanbul, 2006/2. 
27 Emine Olhan, a.g.e., s. 13, 2011. 
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“Tarımda çalışan kadınların %87.3’ü ücretsiz aile işçisi, %8.5’i kendi 

hesabına veya işveren %4.2’si ise ücretli olarak çalışmaktadır. Kırsal 

alanda kadınların ve erkeklerin üstlendikleri roller farklılık göster-

mektedir. Türkiye genelinde kadınların %70.0’i, erkeklerin %32.6’sı 

tarım sektöründe çalışmaktadır. Kırsal kesimde tarım sektöründe ça-

lışan kadınların oranı %92.7, erkeklerin oranı %63.6’dır. Tarım dışı 

sektörlerde çalışan kadınların oranı kırsal kesimde %7.3 iken, erkek-

lerde oran %36.4 olarak bulunmuştur. Kadın ve erkeklerin rol dağılı-

mının farklılaşması hanenin temel geçim kaynağı, ürün deseni, kö-

yün yerleşim yeri ve şehirle kurulan bağlantı ile yakından ilgilidir. 

Ayrıca kadınların beklentileri ve potansiyelleri birbirine yakın köyler-

le benzerlikler göstermektedir”.28 

İster gündüz isterse gece olsun kadın kırsal hayatın her safhasında 
etkindir. Tarım işlerinde; tarlada, bağda, bahçede, ekimden dikime, ye-
tiştirmeden pazarlamaya kadar tarımsal üretimin her safhasında etkin 
olmakta ayrıca evinin ve çocuklarının her türlü işinden de sorumlu ol-
maktadır.29 Bu yapı kırsal kadına işgücünün kullanımı ve yoğunluğu 
açısından farklı bir görünüm kazandırmaktadır. 

Kadınların tarımsal faaliyetlere düşük oranlarda ücretli ya da yevmi-
yeli katılımları da söz konusu olabilmektedir. Özellikle tarım işlerinin yo-
ğun olduğu ekim ve hasat dönemlerinde kadınlar ücretli ya da yevmiyeli 
iş bulabilmektedirler.30 

“Kırsal kesimde kadınlar faaliyetleri ile büyük oranda tarım sektörü 

içerisinde yer almakta, bu kesimin yaklaşık %90’ında ücretsiz aile iş-

gücü olarak görev üstlenmektedirler. Kırsal kesimde karşılaştırmalı 

olarak ortaya konulması halinde, kadınlarımızın tarımsal faaliyetlere 

erkeklere oranla daha fazla katıldıkları görülmektedir. 15 yaş ve üze-

ri aktif nüfusta erkeklerin tarım-orman-balıkçılık sektörüne katılımları 

%36.30 iken, kadınların işgücüne katılımları %81.25’i bulmaktadır. 

Bu konuda en geçerli genelleme, el emeğine dayalı yoğun emek 

gerektiren işlerin kadınlar tarafından yapıldığı, erkeklerin ise tek-

noloji düzeyi yüksek işleri üstlendikleri şeklinde ortaya çıkmakta-

dır”.31 

Tüm bunlar kırsal kesimde yaşayan kadınların tarımsal üretime kat-
kılarının erkeklerden daha fazla olduğu ve önemli bir emek gücünü oluş-
turduklarını göstermektedir. 
                                                           
28 Tarım Bakanlığı, a.g.e., 2006. 
29 Ayşe Bayındıroğlu, “Kırsal Kesimde Yaşayan Kadın”, Birinci Aile Şurası Bildirileri içinde, 
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara, 1990. 
30 Özlen Özgen-Hatun Ufuk, a.g.e., 2006. 
31 Tarım Bakanlığı, Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Politikası, 
Ankara, 2003. 
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Çağdaş üretim faaliyetleri, çalışanlardan belli bir düzeyde beceri ge-
rektirdiğinden, vasıfsız okuma-yazma bilmeyen kadınlar çalışma yaşamı 
dışında kalmaktadırlar. Dolayısıyla çalışma yaşamında yer almayan eği-
timsiz kadın, düşük ücretli, beceri gerektirmeyen işlerde ya da ücretsiz 
aile işgücü statüsünde çalışmaktadır. Eğitim kadının tarım dışı işgücüne 
katılımını etkilerken, toplumda kadın-erkek arasında zaten var olan ikili 
sosyal yapının kadınlar arasında da tanımlanmasına neden olmakta-
dır.32 

6.1. Krediye Erişim ve Örgütlenme 

Hazırlanan kalkınma projelerinin hedef kitleleri kadar kullandıkları 
araçlar da projenin başarısında önemli roller üstlenmektedir. Tercih edi-
len araçlar, genellikle geri dönüşü beklenmeyen hibelerden oluşmakta-
dır. Ancak bu yöntemler yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yetmemek-
tedir. Bu sorunların aşılmasında “Mikrokredi” önemli roller üstlenebile-
cek bir araç olarak gösterilmektedir. Mikrokredi, çok yoksul ailelerin 
üretici olmalarına veya çok küçük işletmelerini büyütmelerine yardımcı 
olmak amacıyla onlara küçük miktarlarda kredi verilmesi anlamına gel-
mektedir. Kırsal kesimde kadınlar için var olan anlayışın değişmesinde 
mikrokredi son derece uygun ve etkili bir araç olarak görülmektedir. 
Mikrokredi yoluyla kırsal kadınların ekonomik olarak kalkınması sağla-
nırken, sosyal açıdan da önemli yol haritaları oluşturulmaktadır. Gele-
cek yüzyıllara farklı bir görünümle girmeye çabalayan Türkiye’de kırsal 
kesimde gerçek anlamda kendilerine güvenen, kendileri ve ailelerinin ge-
leceği konusunda karar verebilen ve bu kararları uygulamayı başarabi-
len kadınların çoğalması son derece önemli bulunmaktadır.33 

Kırsal alanda kredi kullanımı, ancak üst ve orta gelir düzeyine sahip 
aileler için başvurulabilen bir yöntem olarak görülmektedir. Kırsal hane-
ler yüzyıllardır uygulanan köy içinde akraba ve tanıdıklardan borçlan-
mayı tercih etmektedirler. Kırsal alanda genellikle borç isteme ve geri 
verme taahhüdünde bulunan, hanenin erkek üyesidir. Kadın, çoğu za-
man borç istemeyi ve bu tür alacak verecek ilişkisine girmeyi aklına bile 
getirmemektedir.34 

“Kırsal alandaki kadınların çoğu sosyal dayanışmayı en fazla gerek-

tiren ve birey açısından sosyal uyum yapmanın en zor olduğu do-

ğum, düğün, ölüm ve taziye gibi özel günlerde diğer kadınlarla ortak 

iş yapma eğilimini daha fazla yansıtmaktadırlar. Buna karşılık ku-
                                                           
32 Ali Fuat Ersoy, “Kırsal Yörede Kadının Kooperatifçilik Hareketlerine Katılımı”, Kooperatif-
çilik, Sayı: 803, Kasım 2003. 
33 Tuğba Zanbak, Kırsal Kadının Kalkındırılmasında Mikrokredi Kullanımı, Yüksek Lisans 
Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, s. 7, İzmir, 2008. 
34 Aygül Fazlıoğlu, Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği, 
    http://www.gap.gov.tr/Turkish/Sosprj/gapornek.html, 12.06.2006. 
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rumsal örgütlenmeyi gerektiren işlerde kadınlar hiç yer almamakta-

dır. Bu tür örgütlenmeler genellikle erkeklerin tekelindedir”.35 

6.2. Karar Verme Sürecine Katılım 

Kırsal alanda, zengin yoksul farkı olmaksızın, üretim sürecinin içinde 
yer alan kadının karar verme sürecine katılımı hane içindeki işlerle sı-
nırlı kalmaktadır. Köy ve hanenin ekonomik işlevi ile ilgili olsun ya da ol-
masın kararlar mutlak surette erkekler tarafından verilmekte, kadınlar 
ise bu kararların tamamen dışında kalmaktadır.36 

Uygulanan projeler kadınlarda örgütlü davranış alışkanlığını geliştir-
mede bir araç olarak ele alınmakta, kırsal alanda kadınların proje amaçla-
rı doğrultusunda örgütlenmelerinin sağlanması yönünde çalışmalar yürü-
tülmektedir. Köylerde, sorunların çözümü için oluşturulan proje kurulları-
na erkeklerin yanı sıra kadınların da katılımlarının sağlanmasına çalışıl-
maktadır. Örgütlenmenin kırsal alandaki kadının toplumdaki statüsünü 
geliştirmede önemli bir rol oynadığı bilinmekte ve Türkiye Kalkınma Vakfı 
saha elemanları bu bilgi ve bilinç doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır.37 

Erkek birçok konuda son sözü söyleyen konumunda olsa da, özellikle 
hane içi kararlarda kadının katkısı olduğu kabul edilmektedir. Kırsal ka-
dının topluluk düzeyinde çok etkili olamaması, eğitim düzeyinin düşük-
lüğünün yanı sıra temel olarak geleneksel cinsiyete de dayalı tabakalaş-
madan kaynaklanmaktadır. Karar vermede söz sahibi olamama her ke-
sim kadın tarafından hissedilen, ancak kırsal alan kadınlarında daha 
belirgin olan yadsınamayan bir gerçektir.38 

Aile içindeki karar süreçlerine kadının katılımı ailedeki ataerkil yapının 
güçlülüğüne kadının statüsüne bağlıdır. Günümüzde demokratik değerle-
rin artan baskısı ve eğitimin daha yaygın hale gelmesi kadının toplumsal 
statüsünü erkeğin konumu ile daha tartışılabilir seviyeye taşımaktadır. 

7. Cinsiyetlerarası Rol Dağılımı 

Örf ve adetlerin mevcut yapıyı belirlemesi nedeniyle kırsal kesimde 
genellikle cinsiyete bağlı iş planlamalarında, erkekler karar verici ve uy-
gulayıcı olmakta kadının yeri ise ev kadını olarak eş ve analıkla tanım-
lanmaktadır. Bu yüzden kırsaldaki kadınlar, kentlerde yaşayan kadınla-
ra göre sosyo-ekonomik statü ve özgüven açısından olumsuz yönde bü-
yük farklılık göstermektedir.39 
                                                           
35 Aygül Fazlıoğlu, Kırsal Kalkınma Projelerinde Cinsiyet Dengeli Kalkınma Yaklaşımları, 
http://www.gap.gov.tr/Turkish/Sosprj/cdenge.html, 12.06.2006. 
36 Aygül Fazlıoğlu, a.g.e., 2006. 
37 Sevgi Akbaş, “Kırsal Alanda Kadın Üreticinin Sorunları ve Desteklenmesi”, Kooperatifçilik, 
Sayı: 803, Kasım 2003. 
38 Aygül Fazlıoğlu, a.g.e., 2006. 
39 Tarım Bakanlığı, Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Politikası, 
Ankara, 2003. 
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Bu bağlamda ister kırsalda olsun isterse kentte olsun kadınlara veri-
lecek eğitimin üretim merkezli olması, her türlü bilgi ve eğitim kaynakla-
rı başta olmak üzere tüm kaynaklara erişimlerini kolaylaştırmak, kadı-
nın varlığını görünür kılmak, genç kızları ve çocukları proje ve program-
lara dahil etmek ve kadının kendi ayakları üzerinde durmasını sağlaya-
cak örgütlenmeleri oluşturmak gereklidir.40 

“Kırsal alanda kadınların ve erkeklerin üstlendikleri roller faklılık 

göstermektedir. Kadın ve erkeklerin rol dağılımının farklılaşması ha-

nenin temel geçim kaynağı, köyün yerleşim yeri ve şehirle kurulan 

bağlantı ile yakından ilgilidir. Ayrıca kadınların beklentileri ve potan-

siyelleri birbirine yakın köylerle benzerlikler göstermektedir. Haneler-

de hayvan alımı-satımı ve büyük alışverişler genellikle erkekler tara-

fından ilçe ve şehir merkezlerinde yapılmaktadır. Kadınlar ise genel-

likle köylere gelen çerçilerden kişisel ve evin ihtiyacı olan alışverişleri 

taksitle yapmakta ay sonunda erkeklerden aldıkları para ile öde-

mektedirler”.41 

Sosyalleşme sürecinde kız çocuklarına öğretilenler daha çok sosyal ve 
konuşma becerileri ile fiziki çekicilik, ev sorumluluğu gibi özellikler, er-
kek çocuklara ise teknik beceri, otoriterlik, fiziki güç kavramlarıdır. Ka-
dınlar geleneksel anne ve eş rollerinin uzantısı sayılabilecek öğretmenlik, 
sekreterlik, hemşirelik, çocuk doktorluğu gibi alanlara yönelmektedir-
ler.42 

Türkiye’de kırsal alanda az nüfuslu ve küçük yerleşim birimlerinin, 
özellikle mezraların genellikle okulları yoktur. Bu dağınık birimlerde ya-
şayanlar bağlı oldukları köy merkezindeki okuldan yararlanmakta ya da 
öğrenim dışı kalmaktadır. Kırsal yerleşim merkezlerinin birçok kesimin-
de geçim koşulları ve gelir düzeyleri aileleri yetersiz kılmakta, çocukların 
işgücünden faydalanmak çözüm olarak görülmektedir. Söz konusu ge-
reksinim, çocukların ilköğretimden sonraki öğrenimini tehlikeye sok-
maktadır. Bir diğer bakış açısı kız çocuklarına kayıp aile üyesi gözü ile 
bakılmasıdır. Küçük yaşta ve zorla yaptırılan evlilikler ve geleneksel an-
layış gereği bazı ailelerin kız çocuklarının bedenen gelişmiş olmaları ne-
deniyle dört, beş ve altıncı sınıflardan geri almaları, küçük kardeşlerine 
annelik yapmaları onların eğitim hizmetlerinden yararlanmalarını engel-
lemektedir. Kız çocukları ağır işçilikte annelerini taklit etmekle birlikte 
erken yaşta hamilelik, töreler ve çevre endeksli düşünce tarzı kırsalda 
                                                           
40 Aygül Fazlıoğlu, Kırsal Kalkınma Projelerinde Cinsiyet Dengeli Kalkınma Yaklaşımları, 
http://www.gap.gov.tr/Turkish/Sosprj/cdenge.html, 12.06.2006. 
41 Aygül Fazlıoğlu, Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği, 
    http://www.gap.gov.tr/Turkish/Sosprj/gapornek.html, 12.06.2006. 
42 Arif Kubat, “Modern Türk Toplumunda Kadın ve Erkeklerle İlgili Çağdaş ve Geleneksel 
Görüşler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 147, s. 44, İstanbul, 2003. 
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okullaşmayı engelleyen en belirleyici içsel faktörler olarak ortaya çık-
maktadır.43 

7.1. Sağlık Hizmetlerinde Kadın 

Kentlerde ve kırsal kesimde her alanda olduğu gibi sağlık konusunda 
da derin uçurumlar bulunmaktadır. Kırsal alanda kadın ve çocuklar, ye-
tersiz koşulların etkilediği nüfus kesiminin başında gelmektedir. Kırsal-
da yaşayan kadınların içinde bulundukları çevresel koşullar ve beslenme 
tarzları, çalışma koşullarının yorucu ve uzun olması sağlıklarına özen 
göstermelerini zorunlu kılmaktadır. Olumsuz çevresel faktörlerden kay-
naklanan hastalıklar genellikle ishal, tifo, soğuk algınlığı, güneş çarpma-
sı, bel ağrısı, romatizma olarak sayılabilir. Bunların yol açtığı diğer has-
talıklar ise kadın hastalıkları, böbrek, mide ve benzeri hastalıklardır. 
Bütün bu olumsuzlukların yanı sıra aşırı yorgunluk ve bu yorgunluğu 
giderecek ortamın bulunmayışı da kadınların sıkça rahatsızlanmalarına 
ve gerekli tanı ve tedavinin yapılmaması nedeniyle diğer kronik hastalık-
lara neden olmaktadır. Özellikle kadınların gündelik iş yükleri sağlıkla-
rıyla ilgili çeşitli olumsuzluklara neden olmaktadır. Ekmek yapımı, su ta-
şıma, enfeksiyon riski taşıyan kimi dere, gölet gibi su kaynaklarında ça-
maşır yıkama, dağdan ya da tezekten elde edilen yakacak temini hasta-
lanma riskini artırmaktadır. Bunların yanı sıra gıda hijyeni konusunda 
yeterli bilgi ve olumlu tutumlara sahip olmayan kadınlar, tütün ve pa-
muk gibi ürünlerin toplanması ve çapalanması sırasında tarlaya atılmış 
olan tarımsal ilaçların zararlı etkileri ve insan dışkısının gübre olarak 
kullanılmasından kaynaklanan enfeksiyon hastalıkları ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Yetersiz beslenme, çocuk denecek yaşta erken evlenme, 
çok sayıda ve sık aralıklarla gebe kalma kadınların vücutlarına ağır yük 
getirmektedir.44 

“Kadınların yaklaşık %58’i çeşitli hastalıklara maruz kaldıklarını ve 

bunlardan %5.98’i bel ağrısı, %3.56’sı kronik romatizma, %10.19’u 

mide ve böbrek hastalıkları, %17.15’i soğuk algınlığı, böcek sokması 

ve hijyen kuralları ile ilgili hastalıklar, %9.61’i aşırı sıcaklıktan kay-

naklanan güneş çarpması, baş dönmesi, geri kalan %10.68’i kötü ya-

şam koşullarından kaynaklanan kadın hastalıklarına yakalandıkla-

rını belirtmişlerdir. Ayrıca yapılan gözlemlerde çevrenin pis, kirli ve 

yaşanmaz durumda olmasından kaynaklanan birçok bulaşıcı hasta-

lığında olduğu gözlenmiştir”.45 
                                                           
43 Tarım Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Grubu Raporu, 
     http://tarimsurasi.tarim.gov.tr/PDFLER/VIII.Komisyon.pdf, 07.07.2006. 
44 Aygül Fazlıoğlu, Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği, 
    http://www.gap.gov.tr/Turkish/Sosprj/gapornek.html, 12.06.2006. 
45 Ankara Ticaret Borsası, Tarımda Çalışan Kadınlar, 
    http://www.atb.gov.tr.arastirma/tarimdacalisankadinlar.htm, 25.03.2006. 
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Kırsal kesimde sağlık konusunda mufazakar anlayış hakimdir. Mo-
dern tıbbın sunduğu imkânlardan ziyade, geleneksel yöntemlerin tercih 
edilmesi kırsal kesimin temel anlayışı olarak ön plana çıkmaktadır. Gele-
neklerin hakim olduğu muhafazakar aile yapısında doğumlar, eski usul 
yöntemlerle köyde kadınların kendi imkanları ile yapılmaktadır.46 

“Kırsal alanda yaşayan kadının temel sorunu olan sağlık konusunda 

kamu kuruluşları ile işbirliği yapılarak aile planlaması ana çocuk 

sağlığı ve beslenme, içme suyu sularının klorlanması vb. konularda 

katılımcı bir yaklaşımla eğitim, yayım ve destekleme programları uy-

gulanmaktadır. Özellikle aile planlaması konusunda erkeklerin de bi-

linçlendirilmesini amaçlayan eğitim çalışmalarına önem verilmekte-

dir”.47 

7.2. Altyapı Hizmetlerinde Kadın 

Kırsal alanda içme ve kullanma suyuna erişim kadınlar için en önem-
li sorunların başında gelmektedir. Köylerin birçoğunda hane içinde kul-
lanma ve içme suyu olmadığı için kadınların ve kız çocuklarının yapmak 
zorunda oldukları rutin işlerin başında su taşıma gelmektedir. Özellikle 
su kaynağının uzaklığına bağlı olarak su taşıma işi oldukça fazla gayret 
ve zaman gerektirmektedir. Kırsal alanda kanalizasyon probleminin var-
lığı birçok hanede tuvaletin ev dışında olmasıyla ortaya çıkmaktadır. 
Köylerde tuvaletler ev yakınında olabildiği gibi, tuvaleti hiç olmayan köy-
lerde mevcuttur. Son yıllarda köylerin hemen hemen tümüne elektrik 
götürülmekle birlikte, yaşanan arızalar yüzünden sık kesintiler yaşan-
maktadır.48 

7.3. Yayım Hizmetlerinde Kadın 

Ülke ekonomisine katkıları nedeniyle kırsal alanda yaşayan kadınlar eği-
tim ve yayım çalışmalarına mümkün olduğunca fazla dahil edilmelidirler.49 

Kırsal kesimde tarımsal üretim ve hayvancılığın yükü esas olarak ka-
dınların üzerinde olmasına karşın gerekli bilgilendirme ve gerçekleştir-
dikleri üretimin sonuçlarından yeterince faydalanma imkanlarından yok-
sundur.50 

Kadın kırsal üretim açısından temel güç kaynağı iken, yayım hizmet-
leri genellikle erkeklere yöneliktir. Besin üretiminin %80’ini gerçekleşti-
                                                           
46 Aysel Aziz, “Kırsal Kesimde Kitle İletişim Araçlarının Aile Yapısına Etkileri”, Türkiye’de 
Ailenin Değişimi içinde, (Yay. Haz. Türköz Erder), Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayını, Anka-
ra, 1984. 
47 Sevgi Akbaş, a.g.e., 2003. 
48 Aygül Fazlıoğlu, Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği, 
    http://www.gap.gov.tr/Turkish/Sosprj/gapornek.html, 12.06.2006. 
49 Meryem Salman, a.g.e., 2003. 
50 Sevgi Akbaş, a.g.e., 2003. 
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ren kadınlar, tarımsal yayım eğitiminin ancak %10’unundan yararlana-
bilmektedir. Kadınların ücretsiz olarak evde ve tarımda yaptıkları işlerin 
değerinin yılda yaklaşık 16 milyar dolara ulaştığı tahmin edilmektedir.51 

Kadınlar genelde Halk Eğitim Merkezleri ve İlçe Tarım Müdürlükleri 
tarafından verilen yaygın hizmetlerden yararlanmaktadır. Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı birimler tarafından gerçekleştirilen okuma-yazma, biç-
ki dikiş, genel sağlık, ev ekonomisi ve kilim/halıcılık kurslarına katılan 
kadınlar daha sonra bunları gündelik yaşamında kullanıp eğitim ve geli-
re dönüştürebilmektedir.52 

Kırsal yayım hizmetlerinin ana hedefi olması gereken kadınlar, bu 
hizmetlerden; gerek örf ananeler, gerek düşük eğitim seviyesi ve gerekse 
yayım hizmeti yürütecek kadın personel azlığı sebebiyle yeterince yarar-
lanamamaktadırlar. Bu durum, kırsal yapı ve üretim içinde halen çok 
önemli görevleri fiilen yüklenme durumunda kalan kadınlarımızın yeter-
siz bulunan sosyal ve ekonomik konulardaki eğitimleri kadar modern 
kırsal üretim tekniği ve teknolojileri konusunda eğitimlerinin daha ciddi 
proje ve programlarla ele alınmasını gerektirmektedir. Bu programlarda 
üretime ilişkin konuların dışında, aile yaşamı için gerekli sağlık, çocuk ba-
kımı, beslenme, sosyal hak ve statüler gibi önemli bilgiler de verilmelidir.53 

Kadınların tarımsal üretime katılımına rağmen, ülkemizde yayım hiz-
metlerine olan talebin genel olarak istenilen düzeyde olmaması tarım 
sektöründe ücretli çalışan kadın işgücü oranının düşük ve eğitim düze-
yinin yetersiz olması kadınların yayım hizmetlerinden yararlanmalarını 
engellemektedir. Günümüz kitle iletişim araçlarından faydalanarak yeni 
bilgi ve teknolojileri çiftçilere ulaştırmak bir yöntem olarak geliştirilmeli, 
tarımsal yayım programlarında kırsal kesimdeki kadınların eğitim ve ya-
yım hizmetlerinden istenilen düzeyde yararlanması amaçlanmalıdır. 

“Yapılan çalışmalar kadın çiftçilerin tüm yayım hizmetlerinin ancak 

%5’ine ulaşabildiğini göstermektedir. Dünya çapında bakıldığında ta-

rımsal yayım hizmetleri görevini yürüten yayım uzmanı kadın sayısı-

nın da çok az olduğu görülmektedir. Aile reisi erkeklere verilen yayım 

hizmetlerinin kadına da ulaşılacağının düşünülmesi, yayım hizmetle-

rinin daha çok ticari ürünlere yönelik olması, aile yaşamı için gerekli 

olan ve kadın çiftçiler tarafından üretilen asıl gıda güvencesini sağla-

yan diğer bitkisel ve hayvansal üretim konularının ihmal edilmesi kır-

sal alanda yürütülen eğitim ve yayım hizmetlerinin başarısını ve dola-

yısıyla da gıda güvencesi sağlanmasını olumsuz etkilemektedir”.54 
                                                           
51 Şengül Hablemitoğlu, Toplumsal Cinsiyet Yazıları: Kadınlara Dair Bir Kaç Söz, Toplumsal 
Dönüşüm Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, Ocak 2005. 
52 Aygül Fazlıoğlu, a.g.e., 2006. 
53 Tarım Bakanlığı, Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Politikası, 
Ankara, 2003. 
54 Meryem Salman, a.g.e., 2003. 
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7.4. Kadının İstihdamı ve Sosyal Güvenlik Sorunu 

Kırsal alanda oldukça düşük olan sosyal güvence, konu kadının sos-
yal güvenliği olunca daha da düşük düzeylerde kalmaktadır. Kırsala yö-
nelik üretimdeki toplam sigortalı sayısı içerisinde kadın oranı %2’nin de 
altındadır.55 

Kırsal alanda tarım sektöründe istihdam edilenlerin çoğunluğunun 
kadınlarda ücretsiz aile işçisi ve erkeklerde kendi hesabına çalışanlar ol-
ması, bu sektörde çalışanların %85 gibi büyük bir çoğunluğunun sosyal 
güvenlikten yoksun olması sonucunu doğurmaktadır. Tarım sektöründe 
istihdam edilen erkeklerin %75’i ve kadınların da %98.4’ü sosyal güven-
lik kapsamı dışındadır. Kırsal alanda kadınların herhangi sosyal güven-
cesi ve sosyal güvenliği bulunmamakla birlikte birçok aile yeşil kart uy-
gulamasından yararlanmaktadır. Ancak ülkemizde kırsalda yaşayan ka-
dınlarda işsizlik oranının en yüksek olduğu grup %21.8 ile üniversite 
mezunlarıdır. Eğitim düzeyi yükseldikçe daha vasıflı olan bireylerin özel-
liklerine göre kırsal alanda iş olanakları sınırlı olduğu veya hiç olmadığı 
için işsizlik oranı da yükselmektedir.56 

Türkiye’de kırsal alanda tarım sektöründe çalışan 8.5 milyon nüfu-
sun %51’ni kadınlar oluşturmakta ve bu kadınların %88’i ücretsiz aile 
işçisi konumundadır.57 Kırsal alanda kadının yaptığı işler ve yüklendiği 
sorumluluk itibariyle ağır iş yüküne sahip “ağır işçi” olmasına karşın, 
dünyanın neredeyse her yerinde olduğu gibi, yaptıkları takdir edilme-
mekte ve üretimde “görünmez” faktör olarak kalmaktadır. 

“Kalkınma literatüründe kadın ve çocuklar toplumların en dezavan-

tajlı, güçsüz ve kırılgan grupları olarak kabul edilmektedirler. Kadın-

lara karşı yapılan ve kadının yaptığı işin erkek tarafından yapılan 

işe nazaran daha az değerli ve daha az saygın kabul edilmesi, kayıt-

larda daha az “kayda değer” bulunması; kadının üretici kaynaklara 

erkeğe oranla daha az erişimi, aile gelirinin kontrolünde kadının çok 

az söz hakkına sahip olması; kamusal alanda yönetim ve denetim 

rollerini daha az oranda üstlenebilmesi anlamını taşıyan negatif ayı-

rımcılıktan dolayı, statüsü ve konumu ne olursa olsun kadın dez-

avantajlı duruma düşmektedir. Bunun yanı sıra kırsal alanda kadın-

lar üretim sürecine aktif olarak katılmakta birden fazla rol üstlen-

mekte ağır işlerde hatta erkeklerden daha fazla adeta çift vardiya 

çalışmaktadır”.58 
                                                           
55 Tarım Bakanlığı, a.g.e., 2003. 
56 Emine Olhan, a.g.e., s. 13, 2011. 
57 Şengül Hablemitoğlu, Toplumsal Cinsiyet Yazıları: Kadınlara Dair Bir Kaç Söz, İstanbul, 
Ocak 2005. 
58 Aygül Fazlıoğlu, Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği, 
    http://www.gap.gov.tr/Turkish/Sosprj/gapornek.html, 12.06.2006. 

87



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 18 

7.5. Eğitim Hizmetlerinde Kadın 

Türkiye’de kırsal yörelere devlet eliyle giden ilk hizmet eğitimdir. Bu-
nunla birlikte, bu hizmetlerin yaygınlaşması 1950 sonrası döneme rast-
lamaktadır.59 2002 yılı itibariyle Türkiye genelinde okur-yazar oranı 
%87,5’dir. Okur-yazarlık oranının cinsiyetler arasındaki dağılımına bak-
tığımızda ise kadınların erkeklerin çok gerisinde olduğunu görmekteyiz. 
Erkeklerin %95.3’ü, kadınların ise %80’i okur-yazardır. Kırsal alanda ise 
erkeklerin %91’i, kadınların ise %73’ü okur-yazardır. Kırsal alanda özel-
likle kız çocuklarının eğitimden yararlanmaları kırsal alanda köy yerle-
şimlerinin konumuna, alt yapının yeterli ya da yetersiz oluşuna okulla-
rın nicelik ve niteliği ile ve sosyo-kültürel yapılanmaya bağlıdır.60 

Eğitim konusunda, gelişmemiş ve kapalı toplumlarla, gelişmiş ve açık 
toplumlar arasında belirgin farklar vardır. Kırsal kesimin kentlere oranla 
refah açısından yetersiz olması, öğrenim olanaklarının kentlerde yaygın-
laşması ayrıca kırsal kesimde okuma-yazma oranının genele göre çok 
düşük olması bilinen gerçeklerdir. Bu durumun özellikle kız ve kadınlar-
da daha belirgin olduğu bilinmektedir.61 

Bugün tüm dünyada eğitimin kalkınmak için ön şart olduğu inancına 
varılmıştır. Şüphesiz eğitimin tek başına kalkınmayı sağlamayacağı doğ-
rudur. Ancak bilgi yetersizliği ve eğitim noksanlığı geri kalmışlığın en be-
lirgin sebeplerinden birisidir.62 

Kız çocukların, anneleri gibi, görünmez ağır işçiliği, eğitimlerine yöne-
lik güçlü negatif yargılar, erken yaşta hamilelik, töreler ve çevre endeksli 
düşünce tarzı kırsalda okullaşmayı engelleyen en belirleyici iç faktörler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Erkek merkezli bakış açısı ile şekillenen bu görüşler kırsal kesimde 
yaşayan kadınlar tarafından paylaşılmaktadır. Kırsal alanda yaşayan ka-
dın, eğitimin kendi yaşamlarında pek fonksiyonel olmadığını düşünmek-
te, özellikle anneler kız çocuklarının okuma-yazma öğrenene kadar oku-
la devam etmelerinin doğru olduğunu ancak bir okuldan mezun olmanın 
pekte önemli olmadığını söylemektedirler.63 

Oysa araştırmalar, kadınların eğitimden erkeklerden daha fazla fayda 
elde ettiğini, kadın eğitimine yapılan yatırımın topluma fazlasıyla geri 
                                                           
59 Ferhunde Özbay, “Kırsal Kesimde Toplumsal ve Ekonomik Yapı Değişmelerinin Aile İşlev-
lerine Yansıması”, Türkiye’de Ailenin Değişimi içinde, (Yay. Haz. Türköz Erder), Türk Sosyal 
Bilimler Derneği Yayını, Ankara, 1984. 
60 Tarım Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Grubu Raporu, 
    http://tarimsurasi.tarim.gov.tr/PDFLER/VIII.Komisyon.pdf, 07.07.2006. 
61 Aysel Aziz, Kırsal Kesimde Kitle İletişim Araçlarının Aile Yapısına Etkileri, s. 211. 
62 Seniha Hasipek, “Ailenin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısında Kadının Yeri ve Önemi”, 
Birinci Aile Şurası Bildirileri içinde, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara, 
1990. 
63 Aygül Fazlıoğlu, Kırsal Kalkınma Projelerinde Cinsiyet Dengeli Kalkınma Yaklaşımları, 
    http://www.gap.gov.tr/Turkish/Sosprj/cdenge.html, 12.06.2006. 
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döndüğünü ortaya koymaktadır. Kadının eğitimi arttıkça doğurganlık, 
bebek ve çocuk ölüm oranları düşmekte, daha iyi beslenmiş, sağlıklı, da-
ha eğitimli çocuklar yetişme olasılığı yükselmektedir.64 

8. Değerlendirme ve Öneriler 

Kırsal alan kadınına hizmet vermeyi amaçlayan çok sayıda kurum ve 
kuruluşun bulunması kırsal alan adına sevindirici bir durumdur. An-
cak, Türkiye için bu girişimlerin yeterli olmadığı ve yapılan tüm girişim-
lerin olumlu sonuç vermediği çok açıktır. Özellikle hizmetlerden yararla-
nanların toplam kırsal alandaki kadınlar içindeki payının son derece ye-
tersiz olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 

“Sürdürülebilir bir tarımsal ve kırsal kalkınmada kırsal kadının ta-

rımsal üretime yaptığı katkılar görmezlikten gelinemez. Kırsal alanda 

yaşayanların yaşam koşularının iyileştirilmesi için uygulanan prog-

ramlarda kadın varlığı bir ön koşul olmalıdır. Toplumsal cinsiyet du-

yarlığı olmayan projelerde kadınlar ve onlar gibi dezavantajlı gruplar 

kalkınmadan yararlanmak bir yana olumsuz etkilenmektedir”.65 

Kadınların yaşam koşullarının düzeltilmesi aynı zamanda; bölgeler ve 
cinsiyetler arası eşitsizliğin azaltılması ve sosyal kalkınmanın desteklen-
mesi anlamına da geldiği açıktır.66 

Kırdan kente göçü önlemenin ya da makul bir düzeye indirmenin yolu 
kırsal kalkınma çalışmalarını başarıya ulaştırmaktan geçmektedir. Kır-
sal kalkınma ülke gündeminde yer edinmiş olmasına karşın, hiçbir za-
man belirgin bir öncelik kazanmamış ve konuya gereken ciddiyet ve ka-
rarlılıkla yaklaşılamamıştır.67 

İçeriği itibariyle zorlu ve yaygın bir süreç olan kalkınma, ekonomik ve 
toplumsal hedeflere ulaşma çabası olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle 
kadınların rolü bu süreçte özellikle önem kazanmaktadır. Batı ülkeleri-
nin birçoğunda okur-yazar olmayan kadına rastlanmazken, ülkemizde 
bu oran %22.3’dür. En verimli yatırım kabul edilen insana olan yatırım, 
eğitim ile gerçekleşecektir. Nüfusun tümünün temel eğitimden geçirilme-
si zorunludur. Kadınların düşük olan okur-yazarlık oranını azaltacak 
kadın öncelikli programlara ihtiyaç vardır. 

Kırsal kesimde yaşayan kadınların toplumsal yaşamın sunduğu tüm 
çağdaş olanaklardan yararlanabilmeleri için; eğitim programlarının kadı-
                                                           
64 Didem Gürses, “Bölgesel Eşitsizlik, Kadının Durumu ve Sivil Toplum Kuruluşları”, I. Doğu 
Anadolu Sempozyumu: Bölgesel Kalkınmada Yeni Ufuklar (23-25 Mayıs 2005), Elazığ, 2005. 
65 Aygül Fazlıoğlu, Kırsal Kalkınma Projelerinde Cinsiyet Dengeli Kalkınma Yaklaşımları, 
http://www.gap.gov.tr/Turkish/Sosprj/cdenge.html, 12.06.2006. 
66 Aygül Fazlıoğlu, a.g.e., 2006. 
67 Cihan Erdönmez, “Köykent: Olumlu ve Olumsuz Yönleriyle Bir Kırsal Kalkınma Projesinin 
Çözümlemesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 
2005, ISSN: 1302-7085, S. 49-50. 
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nın rolünü dikkate alan bir bakış açısı ile hazırlanması ve bu programla-
rı hazırlayanlara toplumsal cinsiyet bakış açısının kazandırılması gerek-
mektedir. Ayrıca küçük girişimci kadınlara uygun koşullarda kredi ola-
nağı yaratılması ve kız çocuklara, eğitilecek lider kadınlar yardımı ile ge-
leneksel alanların dışında yeni beceriler öğretilmesi önemlidir.68 

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve bu anlayışa göre, eğitimi de-
ğişen koşullara uyarlayan yaşam boyu eğitim politikalarının üretilmesi 
için yeterli kaynak ayrılması Türkiye’nin çağdaş ve demokratik ülkeler 
arasında yer alabilmesinin temel koşullarıdır. Kadınların aile yaşamı, ça-
lışma yaşamı ve politik yaşamda arka planda kalmalarına yol açan sos-
yo-kültürel faktörlerin aşılması, bilimsel bilgi ve bireysel girişimin yön-
lendirdiği bir yaşam biçiminin benimsenmesi son derece önemlidir. 

Sonuç olarak, kırsal alanda erkeklerin başarısızlığının arkasında eği-
timsiz kadınlar olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Bugüne kadar Türkiye’-
de kırsal kooperatif hareket, kendisinden beklenen gelişme ve etkiyi gös-
terememiştir. Bunun en açık nedeni kırsal kesimde temel olan kadın 
faktörünün göz ardı edilmesi gibi bir hatanın yapılmasıdır. Bu durumda 
öncelikli eğitilecek, bilinçlendirilecek kadın merkezli kalkınma hareketi 
teşvik edilmelidir. 
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XVIII. CENTURY IN RUSSIA: 
A NEWBAPTISM OFFICE AND THEIR ACTIVITIES 

Yrd. Doç. Dr. İlyas TOPSAKAL* 

Öz 

Bu çalışmada, XVIII. yüzyıl Rusya’sında misyon faaliyetinde en etkin 

rol üstlenen Yeni Vaftizliler Dairesi veya Yeni Kreşinler Dairesi, kurulu-

şundan kapanışına kronolojik olarak ele alınmıştır. Yeni Kreşin Dairesi 

terimi Rusça “novıkreşenskoy kontor” teriminin karşılığı olarak tarafım-

dan Türkçeye uyarlanmıştır. Dahası bu terim E. Malov, 1878 yılında Ka-

zan İmparatorluk Üniversitesinin basımevinden çıkan eserinin de adı ol-

muştur. Bu dairenin amacı bölgeyi tamamen hangi yolla olursa olsun iyi 

Ortodoks ve Rus vatandaşı yapmaktır.1 Devlet ile kilisenin birlikte hare-

ket ettiği bir iç işleri kurumunun tarihini ortaya koymak ancak o dönemin 

resmi kurumlarının raporlarında geçen ifadelerle temellendirilebilirdi. Ni-

tekim Yeni Kreşin İdaresinin aldığı kararlar rapor ve kanunlarla devlet 

idaresine düzenli şekilde aktarılmış, kilise kayıtlarına da bu raporlar geç-

miştir. E. Malov, XX. yüzyılın sonlarında bu teşkilat ile ilgili müstakil bir 

eser yazarak araştırıcılara hayli değerli ve ilginç malzeme bırakmıştır. Yi-

ne de malzemenin çeşitliliği sağlanamadığı için araştırma Rus kaynakla-

rına dayanan ve sadece bu dilden beslenen bir çalışma olmaktan uzak 

değildir. Rus devleti ve Ortodoks misyon meselesi dünya literatüründe ol-

dukça az işlenen bir konu olarak bakirliğini muhafaza etmekte bu yönüy-

le de çalışma orijinalliğini muhafaza etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Yeni Kerşin İdaresi, Misyon, Rus Devleti, Hıristi-

yanlaştırma, Ortodoksluk. 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü. 
1 A.F. Efirov, “Russifikatorskie novokreşçenskie şkolı”, Proveşçeniye natsionalnostey, 4 
(1934); 51-58. 
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Abstract 

In this study, in XVIII. Century’s Russia, New Baptism Office and 

New Kreshens Office which have very active role in mission activities are 

discussed in chronological order from establishment to the closing. Russi-

an term “novıkreshenskoy Kontor” was adapted to Turkish by me as New 

Kreshen Office. Furthermore, E. Malov, used this term as title in his book 

which he pressed in Office of Imperial University of Kazan in 1878. The 

purpose of this office was to make completely this area good Russian citi-

zen and good Orthodox. To put out the history of an institute that acted 

together with the state and church must be according to the official re-

ports. Indeed, reports and decisions taken by the New Kreshen Office 

transferred regularly to the state, and these reports were stated in church 

records. E. Malov wrote a very valuable and interesting material about 

this organization for the investigators at the end of the XX. century. Ne-

vertheless, this material was based on the research of Russian sources 

so it was just a study based only on this language. This study is original 

because Russian state and the Orthodox were rare studied subjects in 

world literature. 

Key words: New Baptism Office, Mission, Russian State, Christiani-

zation, Orthodoxy. 

Introduction 

In this study, in XVIII. Century’s Russia, New Baptism Office and New 
Kreshens Office which have very active role in mission activities are dis-
cussed in chronological order from establishment to the closing. Russian 
term “novıkreshenskoy Kontor” was adapted to Turkish by me as New 
Kreshen Office. Furthermore, E. Malov, used this term as title in his bo-
ok which he pressed in Office of Imperial University of Kazan in 1878. 
The purpose of this office was to make completely this area good Russi-
an citizen and good Orthodox. To put out the history of an institute that 
acted together with the state and church must be according to the offici-
al reports. Indeed, reports and decisions taken by the New Kreshen Offi-
ce transferred regularly to the state, and these reports were stated in 
church records. E. Malov wrote a very valuable and interesting material 
about this organization for the investigators at the end of the XX. cen-
tury. Nevertheless, this material was based on the research of Russian 
sources so it was just a study based only on this language. This study is 
original because Russian state and the Orthodox were rare studied sub-
jects in world literature. 

Historical Background 

Despite all the punitive and repressive policies, there has not been an 
increase in the number of converts in Lower Volga-Ural and Siberian re-
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gion in XVI. and XVII. century. Despite all the punishments, not also 
this situation did not make familiar animist or Muslim Turks to the Rus-
sians, but also increased hates.2 Indeed, according to many historians, 
this was the main reason of the 1669 and 1670 dated Stephan Razin’s 
rebellion. Russian state’ rigid precaution, caused people to migrate obli-
gatory to Kazak steppes region called beyond Ural and Turkestan. In the 
region especially Muslim Turks did not have any forces and social sub-
structures to defend themselves, all the fertile land were distributed to 
Russian villagers who come from North.3 Prints and assimilation policies 
which began with the invasion of Kazan and the surrounding area, cau-
sed lack of confidence between Muslim or non-Muslim Turks and Russi-
ans, this mistrustfulness was always the main reason in determining the 
historical process. XVIII. Century, for non-Russians the years had more 
hard conditions in Volga-Ural and Sibir.4 Likewise, in the beginning of 
the century they were added as an activity of training Orthodoxysm, and 
by the great effort of I. Peter (1689-1725) they played the decisive role of 
the new strategy of the state. The later century, nineteenth century, edu-
cation has become the most important role of promulgating Orthodox 
and some rights were given to private institutions by expanding them.5 

Establishment of the New Baptized Office in Monastery of 
Uspenskiy Sviyajsk 

In August of 1725, Metropolitan of Ryazan, Holmskiy Silvestre6, tried 
to continue the activities of missionaries from where Metropolitan Ti-
hon’un lasted. Especially he developed the schools which opened for 
education of non-Russian Kreshen children and raised them as religious 
functionary.7 In these schools the children of Kreshen Tatars educated 
with the priests’ children, and then were sent to Kreshen villages as 
monks. During this period, it was reported that Kreshens learned Chris-
tianity, carried and had cross in their homes, participated rituals and 
the situation were better although the churches were far away and not 
enough.8 Metropolitan Metropolit Silvestre were complained to the religi-
                                                           
2 Chantel Lemercier-Ouelquajay, “Les missions orthodoxes en pays musulmans de moyenne 
et basse Volga, 1552-1865”, Cahiers du monde Russe et sovietique (CMRS), 3 (1967) 369-404. 
3 M.V. Kazanskiy, Putevoditel po Kazani, Kazan 1899; s. 44-45; İvan Katetov, “Obzor pravi-
telstvennih i tserkovnih rasporyajenii kasayuşçihsya obraşçeniya v hristianstvo Tatar-Mu-
hammedan”, Strannik, 8 (1886); 565-591. 
4 A. Bennigsen ve Chantal-Quelquejay, Islam in the Soviet Union, s. 6-12, New York, 1967. 
5 Frank McCarth, “The Kazan Missionary Congress”, CMRS, 3 (1973); 310-11 (308-33). 
6 Mojarovskiy, Arhiyelogiçeskaya zametka o famili i mesta konçını Mitrp. Kazanskogo Silves-
tra, Kazan, 1871. 
7 Mojarovskiy, İstoriya Kazanskoy Duhovnoy Seminarii, s. 19-25, Kazan, 1868. 
8 Mojarovskiy, s. 51-52; “Luka Konaşeviç Episkop Kazanskiy”, Pravoslanıy Sobesednik, Bl. 
III, s. 234-237, Kazan, 1858. 
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ous administration because of the close relationship with Smoloy İgnatiy 
who was the priest of the Sviyajsk Uspenskiy İgnatiy and were removed 
in 1731 and replaced with Aleksey Raifskiy Arhimandrit who was proven 
himself in Sviyajsk in August 13, 1731.9 At December 31, Archbishop 
Silvestr leaved Kazan and moved to Aleksandr Nevsky Monastery, and at 
this period a new commission was established to deal with New Baptized 
under the force of Arhimandrit Aleksey. Therefore, because of this com-
mission, mission activities become official and directly connected to the 
Ministry of the Interior. 

Arhimandrit Aleksey Raifskiy who spent 30 years for mission activiti-
es was the first director of New Baptized Office. At “March 23, 1732 he 
elected 20 gifted young monks among the students” of baptized schools, 
baptized some Kreshens as deacon and pnomar and offered not to take 
tax from the voluntary of prayers thus people liked this system and 490 
people have been baptized.10 

Rogalevskiy Larion who was priest of Don Monastery was appointed 
as bishops of Kazan, in April of 1732. During when he was Larion Bis-
hop, he focused his activities in two areas. His first activity was training 
teachers to give religious education to people by opening seminaries in 
the centre and outside of Kazan; second was to provide religious educati-
on by opening private schools in Kreshen villages. Larion have noticed 
the important position of Kazan and its surroundings in Russian empire; 
he explained to Archbishop Rafael Zaborskiy the density of the populati-
on of Cheremish, Tatar, Votiak, Chuvash and Mordvian and the impor-
tance of accepting Christianity in these areas, and wanted to be sent ur-
gently students from Kiev Theology Academy to these areas (1733). So 
Stefan Glavoskiy and Vasilii Pusek Grigory sent to Kazan region, and la-
ter both became the two most important missionaries in this region. Bis-
hop Larion established Kazan Seminary by helps of these two students 
and Kiev Theology Academy and aimed to educate teachers according to 
the needs of this region. Vasilii Pusek-Grigory was aimed to train priests 
for non-Russians. 

Mission Historian, Evfimiy A. Malov, who was a missionary and had 
an important role in İlminskii system that was applied since second half 
of the 19th century said that the position of these schools were very 
right and baptized non-Russians could educated by these schools which 
were divided as ‘New Baptized’ and ‘Old Baptized’.11 

Despite the permission of Holly Synod, this impressive system of Lari-
on, had not been applied in 1735 because of I. Gavriil. So the activity of 
                                                           
9 İstoriya Rossiskoy Eparhii, Bölüm VI, s. 63, St. Petersburg, 1815. 
10 Mojarovskiy, s. 53. 
11 Ye. A. Malov, “O novokreşçenskih şkolah v XVIII. v.”, Pravoslovnoe Obozrenie, Temmuz, s. 
355-56, Kazan, 1868. 
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New Baptized school system disrupted and Larion has been appointed in 
Chernigova. After a confusion period, Czarina Anna Ivanovna establis-
hed a new commission for organizing New Baptized Office in September 
11, 1740.12 

The Reconstruction of New Kreshen Agency 

Kreshen Office as a new name would set up in 4 centers in below re-
gions for new structuring: Kazan, Astrakhan, Voronezh, and Ninniygo-
rod. Each center would create a system in its own region. As general ma-
nager of this administration, Moscow Dmitrii Sechenov Arhimandrit, 
who was a teacher at the Academy of Slavic-Greeks was appointed. Ins-
tead of the Aleksey Raifskii, Luka Konashevich has been appointed as 
manager of Sviyajsk Bogoroditsa-Uspenskiy monastery.13 The new admi-
nistration, using the authority given to him by the government organized 
internal structure, officers will work under the authority of New Baptized 
in these centers will be set one by one.14 

The schools which based on a previous plan, has not been modified; 
Feodor Monastery in Kazan, Zey Alabuga, Saray village, Sviyajsk, Tsi-
vilsk, Kazan province Tsarevo-Kokshaysk have been preserved as intact. 
Grammar of Russian language, writing and reading speedily, reading the 
Bible and other prayer books, religious books constituted the basis of 
the new program.15 The trainers who graduated with good marks sent as 
a Deacon among New Baptized. They were provided convenience for 
example they were free of taxes and army.16 

New commission not only regulated the external activities but also set 
up new rules for internal activities. The Commission set up new rules as 
always remaining religious rituals, keeping in front of the miracles of Je-
sus, not baptizing by force, directing Kreshens to churches, supporting 
who come, punishing who did not come and giving Russians to control 
them, determining baptize fathers for returnees form Islam and paga-
nism, and most importantly giving more importance for marrying Kres-
hen with Russians. 

New Kreshens Ofice under the Force of Arhimandrit Sechenov 
and Its’ Activities 

While Arhimandrit Dmitrii Sechenov arived Kazan as manager of this 
Office, there was Luka Konashevich.17 The two missionaries supported 
                                                           
12 Mojarovskiy, İzlojenie hoda…, s. 61. 
13 Mojarovskiy, a.g.e., s. 61. 
14 PSZ, C. XI, No. 8236. 
15 PSZ, C. X, No. 21; Mojarovskiy, İzlojenie hoda…, s. 62. 
16 PSZ, C. X, No. 22. 
17 Mojarovskiy, İzlojenie,  s. 66. 
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each other and continued their activities. 30 trainers who educated befo-
re by Sechenov were given to Konashevich to help him.18 Also in addition 
to two helpers four more were added according to the decision of Anna 
İvanovna Emperor (September 1740) and in addition of Synod’s com-
mand dated May 21, 1741. One of these helpers was Vasilii Pusek Gri-
goryevich. Filip Skalovskiy who was a theology teacher in Kazan Theo-
logy Seminary also added as one of these helpers in 9 August 1742 by 
Sechenov. These monks to spread Orthodoxy were sent by the adminis-
tration to big cities as Kazan, Sviyajsk, Simbirsk, Ufa, Vyatka, Penz, Ur-
jumsk, Cheboksary, Kozmodemyansk, Tsivilsk, Tsarevo-Kokşayskiy, 
Tsarevosançursk, Saransk, Yaransk, Samara and Ninniygorod and also 
smaller cities as; Alatır, Arzamas, Yadrinsk, Kurmıshsk, Voronej Sachki, 
Versenelomovsk and Kerensk.19 

Arhimandrit activeted in Sechenov gave better results for getting Ort-
hodoxism. In the report was gave to Synod in 1742, in the provinces of 
Kazan and Ninniygorod, different peoples of different religions, hundreds 
of men and women, reported as be baptized in 1741.20 Between 1741 
and 1742, in various villages of Kazan and Ninniygorod, 17.362 people 
were baptized within Sechenov’s knowledge.21 

Boris Yarchov who activated in Sviyajsk has been more successful 
than Jukov and in this region getting Orthodoxism developed more qu-
ickly than Kazan. Sechenov who followed this development closely offer 
Yarchov as president for new established commission to Synod.22 Yarc-
hov, really settled Kreshens successfully; he settled down them as one, 
two or three families to new baptizeds’ villages or Russian villages accor-
ding to command of Empress and gave them land as big as before they 
had. When available land for settlement finished in Russian villages, new 
Kreshen village were settled down in new productive wetlands in Sara-
tov’s and Czarina’s land.23 

Although the new baptized people accepted Christianity voluntarily 
“on paper”, since IV. Ivan’s period non-Russians accepted Orthodoxy 
forced by laws made by state. The laws brought substantial and positi-
on advantages to Christianization but even though they accepted 
Christianity many Kreshen Christians continued to live on their old 
traditions.24 
                                                           
18 PSZ, C. XI, No. 8090. 
19 Mojarovskiy, İzlojenie, s. 67. 
20 Mojarovskiy, İzlojenie, s. 67. 
21 PSZ, C. XI, No. 8792, Madde 5 ve 8. 
22 “Luka Konaşeviç, Episkop Kazanskiy”, Pravoslavnıy Sobesednik, Bl. III, s. 464-466, 1858. 
23 Pravoslavnıy Sobesednik, B. III, s. 492-94, 1858. 
24 Mojarovskiy, İzlojenie, s. 75-76. 
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Missionary Methods and Measures of the New Baptized Office: 
Forced Baptized 

On 18 September 1742, Dmitry Sechenov left administration of the new 
baptized office and he was appointed bishop of the Ninniygorod. Silvestre 
Glovatskiy who has worked at Bogoroditsa-Uspenskiy monastery in Svi-
yajsk was appointed instead of his place. New baptized school that was plan-
ned to open in Tvilsk by Larion Rogalevskiy was opened an institution where 
there have been educated about 50 students in May 1745 in Sviyajsky.25 

At the end of the 1749, planned four schools have been opened up 
training and education and New baptized office’s was administrated by 
Luka Konashevich.26 The school teachers were completed as soon as the 
administration of the Diocese was appointed and the school started trai-
ning in January of 1750.27 School management has recruited new gra-
duates of the Seminary of the Kazan Divinity to know languages of the 
Kazan district according to the order of Synod.28 Cheremish, Chuvash, 
Tatar classes were opened in those schools.29 

Although resistance to the Christianization of the Cheremish, Tatar, 
Chuvash was very severe and a large part of the people living in the area 
was baptized by Benyamin Grigoryevich who took part in task after Dmit-
riy Sechenov. It is not easy non-Russian to make Christian. Thus, these 
missions were interrupted by political and economic reasons time to time.30 

Non-Orthodox communities have begun to make his military service 
several times and pay taxes twice owing to baptized people who are 
exempt from military service and taxes. Also, this situation decreased ta-
xes which state will take. This social reality brought about social prob-
lems in Russia.31 

Adviser of the office Yarchov, gave repeatedly to the Senate a report 
on social events. The general characters of the reports were injustice and 
trouble which was exposed Kreshens.32 However, Yarchov’s reports were 
based on the physical evidence and religious administration relied on 
this evidence, government could not find a radical solution to remove in 
terms of regional unrest at any time.33 
                                                           
25 İstoriya Nijnegorodskiy İerarhiy, s. 113-118, St. Petersburg, 1857. 
26 “Luka Koneşeviç, “Episkop Kazanskiy”, Pravaslovnıy Sobesednik, III, sayfa 472-473, 1858.  
27 Malov, O novokreşenskoy kontor, (Tipografya imparatorskago universiteta), s. 95-96, Ka-
zan, 1878. 
28 Şerbatov, İstoriya Drevnoy Rusii, C. III, Bl. II, s. 64-65, St. Petersburg, 1859. 
29 “Luka Konaşeviç Episkop Kazanii”, Pravoslavnıy Sobesednik, III, 473-474, 1858. 
30 Mojarovskiy, İzlojenie, s. 81. 
31 Mojarovskiy, s. 85. 
32 PSZ, C. XII, No. 8929. 
33 PSZ, C. XII, No. 8929. 
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After Dmitry Sechenov, features of activities at the New baptized Offi-
ce completely changed. Although there was harm challenging the law to 
being a Christian before this era, to being a Christian was subject to 
public demand in that era. At least, coercive measures of the state at the 
local administration of the region were slightly applied. However, the 
third phase started with the Office President Silvestre Glavtskiy. Since this 
period, staying Muslim Tatars, away from Christianity, was the main 
reason of passing to the coercive method.34 

Although activities of Silvestre in Kazan did not reach us, it is well 
known that while he was administrating the mission in Siberia he seized 
Non Russian Children from their families and Christianized them, and, 
built churches. Also Muslim Tatar hated him. Strictly persecution of new 
law by the new baptism Office and priests caused to raise severe unrest 
between communities. 

Kazan Tatars stated that they were forcefully baptized by Priest Luka 
and they asked to convert to Islam. Then, Synod stated the bishops sho-
uld take from non Russian who wanted being baptized if they wanted it 
or not. Besides, it was necessitated to write seven bishops’ name which 
they caused to be loved Christianity.35 Thus, it was ended to Christianize 
forcibly at least in point of operating of the state. Endless complaint of 
the Muslim and non Russians about Luka awaked again Synod in 1755 
and, he relieved of duty in Kazan him and, appointed as a bishop to Bel-
gorod. He stepped into the branch Kolemenskiy Gavril Krementskiy who 
was member of Senate instead of him. It is emerged that New and Old 
Kreshens did not know essential reliance and worship’s rule concerning 
Christianity and, did not go to churches and, did not regard bishops, 
priests. He issued an order for overcoming to problems.36 

Apart from all these, it is dearly understood that non Russian peoples 
were to turn on to Kreshen and state which preserved Kreshens with 
law. Particularly, this social trauma has got deeper because non-ortho-
dox people could not have rights and they were under a lot of pressure. 
Non Russians who suffered about social and politic area were responsib-
le for addition economically and, they had to toll the state instead of 
them.37 

Closing of the new New Kreshen’s Administration and its’ Results 

In 1763 Kazan, Petra Alchinov, Vasili Konstantinov and Stephan 
Dryapka who were concerted chosen by Kreshen which they had lived in 
                                                           
34 İstoriya Sibirskoy İerarhiy, “Statiskiy Opisaniye Kazanskoy Eperhiy”, s. 108. 
35 PSZ, C. XIII, No. 9828. 
36 Malov, a.g.e., s. 152, 164, 176. 
37 Opisanie Kazanskoy Eparhii, s. 223 
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Cheboksary and Kozmodemyansk’s town were sent to the Senate. These 
representatives wanted Senate to educate their children in Kreshen 
schools, to be free from taxes, to remand military ones and to be exemp-
ted from military service to accordance with the decision that issued in 
1722, 1740 and 1743.38 

Benyamin that fits the Senate’s decision, not only enforced the law of 
the local administrators and did not want to implement but also notified 
population that have served to the governors and bishops.39 Synod as-
ked not to intervene in the construction of places of worship from the 
bishops by writing an ordinance expressing Empress Katarina II, have 
respected all religions.40 

In fact, reason for the emergence of these regulations that militated in 
favor of Russian was increase of restlessness against the state in this re-
gion. Indeed, the same year (1773), in October, along the Rivers of Volga 
and Ural began a large uprising.41 

This rebellion known as Petro III or Pugachev, began in October of 
1773 and rapidly developed by the effect of the Russian regions, where 
they took effect throughout from all Ural to the length of Idil, except 
Orenburg.42 

Government realizes his mistake after arresting and being hanged Pu-
gachev. Russian government lifted all pressure non-Russian. It is repor-
ted to have been removed implementing to orthodox community with a 
secret order which was directed to the bishops and revenue offices by 
Senate.43 

The waiting period, which lasted nearly a decade Synod had asked to 
the government what to do again and again, each time it had been res-
ponded that the monks should serve only within the church itself and it 
is unnecessary trips to villages. The measures taken by the state in 1764 
and allocated budget for the mission have been removed over the years 
and this situation had continued until 1799. 

Missionary activity during the 18th century is limited to the activities 
of the new baptized Department, because this office was only a special 
institution for having a goal before 19th century. There were delegation, 
missioners and servants. Most importantly, there was order for organiza-
tion and it directly depended on the Senate in St. Petersburg by the Re-
gional Bishop. Especially in the first years of foundation this Office 
                                                           
38 Mojarovskiy, s. 99. 
39 PSZ, C. XII, No: 8978. 
40 PSZ, C. XIX, No. 13, 996. 
41 Kurat, Rusya Tarihi, s. 283-284. 
42 Malov, O Tatarskih meçitsyah vı Rossii, s. 47-48, Kazan, 1868. 
43 PSZ, C. XVI, No: 12, 126. 
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plenty of people in a non-Muslim had baptized encouragement promoti-
on of the Russian state. The institution was short lived to depend on per-
sons. Department which established in 1732 had to be revised in 1740. 

One of the main reason for failure of the Office and churches was that 
the churches were lack of adequate and well-equipped bishops. The se-
cond main reason was that, Kreshens remained the minority in their 
areas which they lived. The final cause was psychological; customs and 
morals were not forgotten by Kreshens. 
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DİYARBEKİR EYALETİNDE YAŞAYAN 
KARAKEÇİLİ YÖRÜK AŞİRETİNİN TARİHİ VE 

KÜLTÜR HAYATI 

Yrd. Doç. Dr. Adnan DOĞRUYOL* - Dr. Muharrem BAYAR** 

Öz 

Orta Asya’dan Anadolu’ya ilk gelen Türkler, Doğu Anadolu ve Güney-

doğu Anadolu bölgesine yerleşmişlerdir. Bunların en yoğun yaşadığı yer 

Diyar-ı Bekir Eyaletidir. Güneydoğu Anadolu’nun büyük bir kısmını içine 

alan bu eyalet, Orta Asya’dan Anadolu’ya akan aşiretlerin geçiş noktası 

olmuştur. 1071’den çok önce Türkler buraya gelmişler, buradan Anado-

lu’ya oradan Balkanlara dağılmışlardır. Anadolu’nun kilit noktası olan bu 

eyaletin Anadolu’da iskân olayında büyük rolü vardır. 

Anahtar kelimeler: Karakeçili, Diyarbakır, Malazgirt, Güneydoğu 

Anadolu. 

Abstract 

The Historical and Cultural Life of Karakecili Nomads in  

Diyarbakır Province 

First Turks who came from Central Asia to Anatolia, settled in Eas-

tern and Southeastern Anatolia. Most of the Turks lived in a city called 

Diyarbakır. This city which encloses a big part of Southeast Anatolia has 

been a transition point for Turkish tribes who came from Central Asia to 

Anatolia. The Turks came here long before 1071, Malazgirt war. From he-

re they spread to Anatolia and through there to Balkans. This city which 

is the key point of Anatolia, has a huge role in settlements. 

Key words: Karakecili, Diyarbakir, Malazgirt, Southeast Anatolia. 
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Diyarbekir Eyaleti 

Diyarbakır eyaleti, Dicle Havzasının yukarı kesiminde, nehrin sağ ya-
kasında, denizden yüksekliği 650 m olan yüksek bir platoda, önemli ti-
caret ve ulaşım yollarının kavşağında kurulmuştur. 

Kuzeyinde ve doğusunda Toros Dağlarının uzantıları, batısında Ka-
racadağ, güneyinde Mardin Tepeleri arasında çukur bir bölgede yer 
alır. 

M.Ö. 2300 yılından bu tarafa yerleşim merkezi olan şehrin eski adı 
Amida’dır. 

Müslüman Araplar tarafından fethinden sonra Rebia Araplarından iki 
büyük aşiret getirilerek buraya yerleştirilmiştir. Dicle kenarına yerleştiri-
len Bekri bin Vâil kabilesinin iskân olduğu topraklara Diyar Bekr denil-
miştir. VII. asrın kayıtlarında bu isimle geçmektedir. 

Osmanlı dönemine ait tahrir kayıtlarından Diyar-ı Bekir Eyaletinin 
merkez sancağı Amid ismi ile geçer.  

Bazı kaynaklarda da Kara Amid ismi ile anılmaktadır. 1937 yılında 
Diyarbakır şekline çevrilmiştir. 

Roma, Bizans, Emevi, Abbasiler dönemlerinde çevrenin en büyük kül-
tür merkezi olmuştur. Bu devirlerinden kalan tarihi eserler, bu muhte-
şem geçmişin belgesidir. Selçuklular, Artuklular, Safaviler, Karakoyun-
lular, Akkoyunlular arasında el değiştirmiştir. Nihayet 10 Eylül 1515 ta-
rihinde Osmanlı idaresine girdi. Bu bölgenin Osmanlıların eline geçme-
sinde ünlü tarihçi İdris-i Bitlisi’nin büyük emekleri geçmiştir. Bu civar-
daki bütün aşiretleri ikna eden, Osmanlı hâkimiyeti altına aldıran bu 
ünlü tarihçidir. 

Yahya Kemal, Yavuz Sultan Selim için yazdığı “Selim-Nâme” isimli 
destanî eserinde şöyle diyor: 

“Serdar-ı nâmdar’e ki râmetti Âmidi 
Azdır serâmadân-ı kelamın senâları” 

Osmanlı idaresine girdikten sonra 04 Kasım 1515 tarihinde Diyarbe-
kir Eyaleti kuruldu. 1518 yılında yapılan tahrire göre şehrin merkezinde 
dört kapı ve bu kapılardan ismini alan dört mahallesi vardı. Bâb-ı Mar-
din, Bâb-ı Rum, Bâb-ı Cebel ve Bâb-ı Mâ. Bu mahallelerde 1220 Müslü-
man, 1093 gayr-i müslim hane yaşıyordu.1 

Eyaletin merkezi Amid olmak üzere 12 sancağı vardı. Mardin, Sincar, 
Berriyecik, Arapkir, Ergani, Çirmük, Siverek, Çemişkezek, Harput, Ruha 
(Urfa), Kiğı sancakları.2 Daha sonra Berriyecek kaza olarak Mardin’e 
bağlandı. Musul, Deyr-i Rahbe ve Ana-Hit sancakları eyalete bağlandı. 
Bunların dışında Hısn-ı Keyf ve Si‘ird kazaları eyalete katıldı. 
                                                           
1 BA. TD. nr. 64, s. 216 vd. 
2 BA. TD. nr. 641. 
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1522 yılında 16 kale, 29 şehir (nefs) 2876 karye, 1039 mezra, 17 ada 
ve 465 dolap bulunuyordu.3 XVI. asrın ortalarında Van ve Bitlis sancak-
ları Diyarbekir Eyaletine bağlandı. 

Diyarbekir Eyaleti teşkil edildikten sonra, şehri İranlılardan kurtaran, 
Fatih Paşa adıyla da anılan Bıyıklı Mehmet Paşa ilk beylerbeyi olmuştur. 
Osmanlı Devletinin doğuda en önemli ve en büyük eyaleti olduğu için 
burada Hüsrev Paşa, Rüstem Paşa, İskender Paşa, Behram Paşa, Özde-
miroğlu Osman Paşa, Cığalazade Sinan Paşa, Hafız Ahmet Paşa, Bosnalı 
Hüsrev Paşa, Tayyar Mehmet Paşa, Melek Ahmet Paşa, Kaplan Mustafa 
Paşa, Daltaban Mustafa Paşa, Köprülüzade Abdullah Paşa, Hekimoğlu 
Ali Paşa, Hasan Paşa, Reşid Mehmet Paşa, Esad Muhlis Paşa ve Kurt İs-
mail Paşa gibi bir kısmı sadrazam olan büyük vezirler beylerbeyliği yap-
mıştır. Burada görev yapan her beylerbeyi cami, medrese, mescid, han, 
köprü, hamam, çeşme gibi vakıf eserler kurarak şehri bayındır hale ge-
tirmişlerdir.4 

Diyarbekir Eyaletinde Aşiretlerin İskânı 

Jeolojik Creteosus döneminde 137-60 milyon yıl önce Dinyeper-Kazan 
kenti-Yenisey nehri arasında büyük bir iç deniz vardı. Bu deniz jeofizik 
değişimlerle parçalandı. 5 büyük iç deniz (Uçuğıy Göl, Oğ-Ur, Obıl-Uçi, 
Om-Oğ, Uçuğıltır Göl) denizleri ile Urbir isimli büyük bataklıktan medya-
na geldi. Bataklık Sibirya’yı kaplıyordu. İşte bu tropik atmosfer içinde 
Avrasya, Orta Asya ve Üst Asya’yı içine alan geniş İç Asya’da M.Ö. 9 
binden itibaren Türkler yaşıyorlar.5 

Doğu Anadolu’da Van-Hakkari, Tir-i Şan Yaylası, Kâhn-i Melikan 
(2600 m.), Taht-ı Melikan (2.850 m.), Gevaruh Vadisi, Sat Dağı ve Gölü, 
Hirkanus Suyu, Mazur Vadisi, Pagan Köyü (Van/Özalp), Başet Dağı, Put 
(Yedi Salkım) Köyü, Cudi Dağında M.Ö. 15 bin ila M.Ö. 7 bin olarak ta-
rihlenen duvar resimleri ve damgalar bu bölgenin ilk iskan olan yerler-
den olduğunu belgeler.6 

Bu değişim sonunda büyük bir kuraklık ve kıtlık başladı. Burada ya-
şayan Türkler M.Ö. 7 binde büyük kitleler halinde dağıldılar. İsi-Yir adını 
verdikleri Tuna Boylarına kadar ulaştılar. Oradan Avrupa’ya yayıldılar. 
Başka bir kolda Hazar Denizi’nin güneyinden Anadolu’ya girdi. Diyarbe-
kir Eyaleti ve çevresinde ilk iskân olan halkın ataları bu devirde Asya’-
dan göçen Türklerdir.7 Kafkasya’yı, Doğu Anadolu’yu, Güneydoğu Ana-
dolu’ya ve Mezopotamya’yı içine alan büyük bir devlet kurmuşlardır. Bu 
devletin merkezi Kafkasya’daki Çur kentidir. Orta Fırat’ta çıkarılan M.Ö. 
                                                           
3 BA. TD. nr. 998, s. 279. 
4 Basri Konyar, Diyarbakır Yıllığı, s. 130, Ankara, 1936. 
5 Tarık Tarcan, Ön Türk Tarihi, s. 25. 
6 Tarık Tarcan, a.g.e., s. 147. 
7 Tarık Tarcan, a.g.e., s. 28. 
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5500 tarihine ait olduğu bildirilen Tell Es Sawwan seramiklerin Uç, Onç 
gibi Türkçe kozmik damgaları görülmüştür. Sümer yazısında 18 Türk 
damgası vardır.8 

Sümerlerin yazısında şehir anlamına gelen Ur, Uruk isimlerine rastlı-
yoruz. Dicle Nehrinin ismi Aş-Ur’dur. Toprakları bereketli kılan nehir an-
lamına gelir. 

Orta Asya’da her fiziki, her siyasi olayın sonunda Anadolu’ya ardı ar-
kası kesilmeyen göçler yapılmıştır. Abbasiler zamanında Müslüman Türk 
boyları Ön-Asya’ya getirilerek yerleştirilmeleriyle yeniden göç dalgaları 
başlamıştır. Daha sonra Orta Asya’daki siyasi değişimler göçü hızlandır-
mıştır. Bu göçlerin büyük bir kısmı Hazar Denizi’nin güneydeki yollar-
dan yapılmıştır. 1018 yılında Çağrı Bey Asya’da iç karışıklıktan dolayı 
3.000 süvarisi ile Buhara’dan çıkarak Doğu Anadolu’yu dolaşmıştır. 
1026 yılında Erran Bölgesine kadar geldiler. 1048 yılında Kursuk ve Ba-
suk isimli iki komutanın idaresinde ilerleyen Oğuzlar Erzurum’u alıp, 
Karasu-Fırat ve Dicle havzalarını geçerek Malatya’ya kadar ilerleyip Çu-
kurova’ya girdiler. Bu keşif olayından sonra aynı yıl 1057’de Malatya’yı, 
1059’da Sivas’ı, 1067’de Kayseri’yi, 1068’de Konya’yı alarak Afyon’a ka-
dar geldiler. 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Oğuzların akını daha da 
hızlandı. Eskişehir-Sivrihisar’ın Göcek Köyü minaresindeki H. 570 / M. 
1174 tarihi Anadolu’nun tamamına yakınının Türk Yurdu olduğunu gös-
terir.9 

1071 Malazgirt Zaferi kazanılmasında, bu bölgeye daha önce gelip 
yerleşmiş Türk aşiretlerinin büyük yardımları olmuştur.10 

Karakeçili Yörük Aşireti 

Tarihi: 

Oğuzlar Anadolu’ya 1071 Malazgirt Zaferi’nden çok önce gelmişlerdir. 
1018 yılında başlayan akın, Anadolu’yu tanımak amacı iledir. Bu gel-git 
olayları sırasında bazı aşiretler Doğu Anadolu’ya gelmişler, yaylak-kışlak 
hayatı yaşamaya başlamışlardır. İdari fonksiyonunu yitiren Bizans im-
paratorluğunun vilayetleri ile sanki hiç irtibatı kalmamış gibiydi. Her vi-
layet “Tekfurlar” tarafından yönetilen yarı bağımsız bölgeler halindeydi. 
Bizans kaynaklarında buna “Tema” diyorlardı. Anadolu halkından olma-
yan, aslen Batı Makedonya’daki İllirya’dan geldiği Ermeni tarihçisi Aslan 
Kevorkyan tarafından ispatlanan Ermeniler, Doğu Anadolu’da yarı ba-
ğımsız tampon beylikler halinde yaşıyorlardı. Anayurttan gelen aşiretler 
önce bunlarla karşılaştı. Ermeni kaynakları aşiretleri efsanevi bir dille 
                                                           
8 Expo. P. Palais, Paris, 1981. 
9 Muharrem Bayar, Karakeçili Yörük Aşiretinin Tarihi ve İskânı, s. 33. 
10 Tuncer Gülensoy, “Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır Yörelerinde Boy, Soy, Oymak ve 
Aşiret Adları Üzerine”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 28, s. 134-156, İstanbul, 
1984. 
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anlatırlar. “Uzun saçlı, aslan pençeli, yiğit bakışlı insanlar rüzgâr gibi at-
larıyla doğudan geldiler. Rüzgâr gibi atları üstünde atıkları yıldırım okları 
asla hedefini şaşamazdı. Bizler bu akın karşısında tutunamadık, daha iç-
lere doğru çekildik.” 1071 yılına kadar aşiretler Doğu Anadolu’daki yayla-
ların büyük bir kısmına hâkim olmuşlardı. Ayrıca her yıl yapılan akın-
larda, akıncılarla beraber Anadolu’nun içlerine kadar gidiyor, onlarla be-
raber geri dönüyorlardı. Bu gel-git olayı 1071’den önce Türklere Anado-
lu’nun yollarını, şehirlerini öğretmişti. Bizans Kralı Romen Diyojen, 
Türkleri Anadolu’dan atmak için 1071 yılında 200 bin kişinin üzerinde 
asker ve ağır harp silahları ve araçları ile Anadolu’yu baştan başa çiğne-
di, çapulcu askerleri şehirleri ve köyleri yağmaladılar. 26 Ağustos 1071 
Cuma günü Malazgirt önlerinde tarihin en büyük zaferini Türkler kazan-
dı. Bu olay Anadolu’yu Türklere yurt yapmıştır. Malazgirt’ten önce gelen 
Oğuz Boyları içinde Karakeçili Yörükleri de vardı. Bunlar Doğu ve Güney 
Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan Karakeçililerin atalarıdır. Bu bölgede 
Eyyubiler Devletini kuran Selahaddin Eyyubi, Kürt Tarihi “Şerefnameye” 
göre Errandan (Dağlık Karabağ’dan) gelmiştir.11 “Rahatü’s-Sudur” ve 
benzer kaynak eserlere göre Türk Aşiretindendir.12 Devletinin kurulma-
sında bu bölgedeki Karakeçililerin büyük desteğini görmüştür. Haçlılar-
dan Kudüs’ün alınmasında Karakeçililerin büyük yardımı olmuştur. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki muhtelif şehirlerde ve bil-
hassa Diyar-ı Bekir Eyaletine bağlı Amid, Mardin, Sincar, Musul, Arapkir, 
Ergani, Çirmük, Siverek, Harput, Çemişkezek, Urfa, Ana ve Hit, Deyr ve 
Rahbe sancaklarına bağlı kaza ve köylerinde yoğun halde yaşarlar. Bu 
bölgede 1965 yılında alan çalışması yaptım. Karakeçili Yörük köyleri 
coğrafi ve ekonomik şartlar zoruyla Türkçeyi unutmuş, Kurmanç ve Zaza 
ağzını kullanmaktadırlar. Bu köylerin folklor ve etnografyasını inceledim. 
Eskişehir Karakeçililerinden hiç farkları olmadığını gördüm. Bilindiği gi-
bi Zazaların ataları Harzemlere (Gura), Kurmançların ataları Orta Asya’-
daki Guri Türklerine dayandığını büyük Arap Sosyoloğu İbni Haldun 
Mukaddeme isimli ünlü eserinde belirtmiştir. Ayrıca ünlü Kürt Tarihi 
“Şerefname’nin” Diyarbakır Halk Kütüphanesinde 2065 numarada kayıt-
lı el yazma nüshasında bu fikri tamamlar bilgiler vardır. XVI. asra ait Di-
yarbakır Tapu Tahrir Defterinde Milli, Şavaklı ve benzeri aşiretlerin Ka-
rakeçili Yörüklerinden olduğu kayıtlıdır.13 Sonradan Kurmanç ağzını 
kullanmışlardır. Arşivimizde bulunan Urfa’nın Suruç ilçesine bağlı Akzi-
yaret Köyündeki zaviyenin üç metre uzunluğundaki H. 1165 / M. 1751 
tarihli tarikat şeceresinde Karakeçili Aşireti için “Aşireti Tahiredendir” 
denilmektedir. 
                                                           
11 Şeref Han, Şerefname-Kürt Tarihi, Diyarbakır Halk Kütüphanesi, nr. 2065, s. 71. 
12 Cami’üd Düvel, s. 243; Sahayifü’l Ahbar, s. 7; Rahatü’s Südur, s. 31. 
13 B.A., Diyarbekir Tahrir Defterleri, H. 924 / M. 1518, nr. 64, s. 748-749. 

107



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6 

Anadolu’da ilk kurulan Türk devletlerinden sayılan “Ahlatşahlar Dev-
letini” Diyarbekir Eyaletinin Van Gölü çevresindeki Karakeçili Yörükleri 
kurmuştur. 1100-1208 yılları arasında yaşayan devletin başkenti Ahlat 
şehridir. 

Osmanlı Padişahları doğu seferlerine giderken mutlaka Ahlat’a uğrar, 
atalarının mezarlarını ziyaret ederlerdi. Candaroğullarını ve Gaznelileri 
de Kayılar kurmuşlardır. 

Tarihte kurulmuş en büyük Türk Devletlerinden olan Osmanlı Devle-
tini Karakeçili Yörük Aşiretinin “Softalı” boyundan olan Osman Gazi 
kurmuştur. Bilindiği gibi Ertuğrul Gazi’nin babası Gündüz Alp’tir. Er-
tuğrul Gazi ve kardeşleri aşireti ile, Orta Asya’dan Anadolu’ya 8.000 ki-
şi14 civarında Karakeçili Yörüğü ile girdiklerinde önce Diyarbekir Eyaleti-
ne gelmişler. Diyarbekir’in güneydoğusundaki Karacadağ ile Urfa arasın-
da bir süre yaşamışlardır. O yıllarda Selçuklu tahtında Aleaddin Keyku-
bad vardı. 1230 tarihinde yapılan Yassı Çimen muharebesinde Selçuklu-
ların yanında yer alarak zaferin kazanılmasını sağlamışlardır. Bu yardı-
mın karşılığı olarak Selçuklu sultanı Ankara civarını vermiştir. Ertuğrul 
Gazi oradan Söğüt’e gelmiştir. Selçuklu Sultanı o devirde “Uç” bölgesi 
olan Eskişehir civarındaki Söğüt’ü kışlak, Domaniç’i yaylak olarak ver-
miştir. Daha sonra Ertuğrul Gazi Karaca Şehir’i (antik Melencea) fethe-
der. Bir süre sonra burası Bizans’ın eline tekrar geçer. Osman Gazi H. 
691 / M. 1291 Cuma günü tekrar fetheder. İlk hutbeyi Dursun Fakih 
okur. Bu ilk hutbe Osmanlı Devletinin kuruluşunun ilanıdır. Cihan şu-
mül Osmanlı Devleti Eskişehir’de kurulmuştur. 

Diyarbekir Eyaletine XII. yüzyıl başlarında Orta Asya’dan ardı arkası 
kesilmeyen büyük göçler başlar. Bu göç dalgaları buradan hızla batıya 
doğru kayar. Eskişehir civarına Türk aşiretlerinin gelişi XII. asrın başla-
rındadır. İbn-i Said’e göre bu asırda 200.000, El-Ömer’e göre 300.000 
Türk aşireti vardır. Bizans tarihçisi Anna Comnenus “Alaxie” isimli ese-
rinde bu rakamı doğrular. Ertuğrul Gazi Söğüt’e gelmeden önce burada 
Türk aşiretleri vardır. Bunların içinde Karakeçililerde bulunuyordu.15 

Boy Tasnifleri: 

Eski Türk toplumunda göçerlerin sosyal organizasyonu yasa ve töre-
lere bağlı, oldukça mükemmeldir. Boyların, oymakların teşekkülü, hu-
kuku, hakkı, vazifesi, mevkii, gücü belli ve belirli kurallara göre her za-
man tekrarlanan zorunlu ve önemli törelere ve törenlere bağlı idi. 

Türk kavmi, uruklardan mürekkep; “cil” illerden mürekkep; “il” (şaab) 
kullardan mürekkep; “kul” (kabile) boylardan mürekkep; “boy” (amare) 
bölüklerden mürekkeb; “bölük” (batın) tirlerden mürekkeb; “tire” (fahz, 
                                                           
14 İsmail Özçelik, Karakeçililer (Türk Kültüründe Karakeçililer Bildirileri), s. 53, Ankara, 
1999. 
15 Muharrem Bayar, Yörükler, s. 64, Ankara, 1996. 
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semiyye) yarım tirlerden mürekkeb; “fasile” soylardan mürekkeb; “soy” 
(usbe) ocaklardan mürekkep; “ocak” (ehil) akevlerden mürekkep; “akev” 
(ayal) baba, ana ile çocuklardan mürekkep.16 

Osmanlı İmparatorluğunda aşiretlerde boy, yasalara bağlı teşekkül-
lerdi. Bir boya bey tayini irsi olmuyor, atama ile oluyordu. O boyun ba-
şında bulunan kethüdaların, ihtiyarların bir şahsı boy beyi olarak kabul 
edecekleri hakkında görüşleri açıklandıktan sonra, hükümet tarafından 
o şahsın tayin edileceğine dair beylik beratı verilirdi. Rişvanlı gibi bazı 
boylarda ise boy beyliği beratla değil, boy aristokrasisini teşkil eden kim-
selerin kethüda, ihtiyar ve söz sahipleri eliyle seçildiğini ve istedikleri 
şahsı boy beyi yapabilecekleri de ilave etmeliyiz. Kethüdalar ise içtimai 
ve idari bakımdan tabi bulundukları boy beyi tarafından tayin edilmekte 
idiler. Fakat kethüdalar hakkında oymak ahalisinin kefaletleri lazım ol-
duğu gibi kanunen, tayin edilmiş olan vergileri Has Voyvodalarına ver-
meyi taahhüt etmeleri şarttır. Bundan sonra daha ziyade bu hususun 
hükümet tarafından kabul edildiğine dair bir berat gönderiliyordu.17 

a) Diyarbekir Eyaletinde Yaşayan Karakeçiler: Karakeçililerin Ana-
dolu’da ilk yaşadıkları yerlerden birisi Diyarbekir Eyaletidir. Prof. Dr. 
Mehmet Eröz Diyarbekir Eyaletinde yaşayan Karakeçilileri dört ana kola 
ayırarak tasnif etmiştir. Diğer aşiretler bu kollara tabidir. 

1. Şıhanlı oymağı: 2. Ceraban Oymağı 3. Belakan Oymağı 4. Aminan Oymağı 

-------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

1. Hacan 1. Rezan 1. Hıdraşak 1. Meluyan 

2. Musikan 2. Andari 2. Musikan 2. Dodan 

3. Kubatan 3. Düpişik 3. Kadıyan 3. Musikan 

4. Şıhıman 4. Torun 4. Aliçebik 4. Ubik 

5. Kotan 5. Hacı Halilli 5. Çaput 5. Habkan 

6. Davaran 6. Şahkulu  6. Bilisök 

7. Şıhkan 7. Berecek  7. Rutik 

8. Binkasım 8. Gökçe   

b) Karakeçili Aşiret Beyi Hacı Bekir Sıddık Bey18 tarafından hazırlatı-
lan “Karakeçili Aşireti” isimli risalede Eskişehir civarındaki Karakeçili 
Aşireti şöyle tasnif edilmiştir. Tasnif de kolların beylerinin isimleri de ve-
rilmiştir. 

Karakeçililer kendi aralarından 12 kola ayırmıştır. 
                                                           
16 Prof. Dr. Mehmet Eröz, Yörükler, s. 41, İstanbul, 1991. 
17 Prof. Dr. Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskan Teşebbüsleri, s. 
14, İstanbul, 1963. 
18 Bekir Sıddık Bey (1848-1909) Ataları Özbekistan’dan Diyarbekir Eyaleti civarına göçmüş, 
bir süre Karacadağ’da yaşamışlar. Daha sonra Konya / Akşehir’e, oradan da Eskişehir / Se-
yidgazi ilçesi Kuyucak köyüne göçmüşlerdir. Karakeçili Aşiretinin Özbekli cemaatindendir. 
Muharrem Bayar, Karakeçili Yörük Aşiretinin Tarihi, Ankara, 2004. 
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1. Veliler-İsmail Bey. 
2. Poyrazlı-Hacı İbrahim Bey. 
3. Kıldonlu. 
4. Softalı - (Osmanlı Padişahları bu koldandır.) 
5. Tolazlı (Devlezli) - Domaniç ve köylerinde Ahmet Bey. 
6. Karakayalı. 
7. Sazlı-Kıravdan Köyü ve Durmuş Bey. 
8. Hacı Halilli - Numan Oluk köyü ve Hikmet Bey bu aşirettendir. 
9. Hayyam Kethüda - Kerim Bey. 
10. Akça İnli - Yusuflar Köyü ve Derviş Beyzade Mehmet Bey. 
11. Özbekli - Ünlü Karakeçili Serdarı Hacı Bekir bu boydandır. 
12. Karabakılı (Harmandalı) - Hacı Mehmet Bey.19 

Karakeçili Yörük aşiretinin ünlü Beyi Hacı Bekir Sıddık Bey (1848-
1909) yukarıdaki beyleri toplayarak, iskân olayını gerçekleştiriyor. Daha 
sonra bu bölgeye gelerek Avlamış, Bozdağ ve Beyyayla’ya iskân olan Ka-
ratekeliler ve Güney (Örencik) Köyü, Adıgüzelli Yörüğüdür. Bu boylarda 
Karakeçili Aşireti içinde değerlendirilir. Mersin-Konya arasındaki hat bo-
yunca yoğun olarak yaşayan “Bahşişli ve Köseli” Yörükleri, Karakeçili 
Yörükleri içinde gösterilir. Yaptığım alan çalışmalarında kendileri Kara-
keçili aşiretine bağlı olduklarına söylediler.20 

c) Ünlü Araştırmacı Mehmet Eröz’ün tasnifi: 

1. Karnıkaralı, 2. Topallı, 3. Durağocalı, 4. Sıçmazlı, 5. Karakeçili, 6. 
Akkeçili, 7. Şekareli. 

Aydın / Ortaklara bağlı Selatin Köyü’nde son iki obanın ismi “Dırazlı-
Gaffarlı” olarak söyleniyor.21 Gaffarlı’nın bir kısmı 18. asrın başlarında 
Bolvadin’e göçtü.22 

Eskişehir-Seyitgazi, Kütahya-Domaniç köylerinde yaygın olarak yaşayan 
“Sıçmazlı” boylarına Aydın, Manisa köylerinde “Seçmezli” obası deniyor. 

d) Hikmet Şölen’in tasnifi: 

1. Karnıkaralı, 2. Durukocalı, 3. Kavruk, 4. Gölovalı23, 5. Şekerli, 6. 
Sıçmazlı, 7. Topallı. 

Zamanla boy örgütleri bozuldu. Bireyselleşme kendi obasını ayırma, 
kendi adını alıp, ayrılma durumları ortaya çıktı. Obalar genellikle kişile-
rin adlarıyla anılmaya başladı. 
                                                           
19 Karakeçili Aşireti, s. 12, İstanbul, 1321. 
20 Mayıs 2001 tarihinde yapılan “Tarsus Tıp Tarihi Kongresine” katılarak tebliğ sundum. 
Bu arada Mersin, Tarsus, Ermenek, Mut, Gülnar ve Karaman’da Karakeçili köylerinde alan 
çalışması yaptım. 
21 Prof. Dr. M. Eröz, a.g.e., s. 47, İstanbul, 1991. 
22 MAD, nr. 8458, s. 190-192; ATA, Vs. nr. 178, s. 124-127. 
23 Hikmet Şölen, Aydın İli ve Yörükleri, s. 12-13. 
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Aşağıdaki tasniflerde görüldüğü gibi. 

Hayta Aşireti Honamlı Aşireti 
-------------------------------------- ------------------------------------- 
1. Hacı Süleymanlı  1. Çoşlu 
2. Hacı Aliler  2. Ötkünçü 
3. Telliler 3. Elekli 
4. Kötekli 4. Karaevli 
5. Saçıkaralı 5. Telliler 
6. Kerimli 6. Recepli 
7. Küçüklü 7. Hacı Mahmutlu 
8. Neneli 8. Bekmezci 
9. Bacaklar 9. Garsavurdanlı 
10. Hacı Nasuhlu  
11. Hacıkaralı  
12. Gosatlı  

Hayta aşireti yoğun olarak Antalya civarında kışlarlar. Yaylaya Ana-
mas Dağlarına çıkarlar. Zamanla Sultan Dağlarına kadar gelirlerdi. Bol-
vadin kazasına Perşembe günleri gelerek pazarında alışveriş yaparlardı. 
Zorunlu iskân sırasında Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri, merkez ve 
köylerine yerleşen aileler olmuştur. Hayta sözcüğü zamanla anlam kay-
masına uğramıştır. Bolvadin civarında “eli boş gezene, başka birisinin 
karşılıksız çıkarı için çalışana, dalkavukluk yapana hayta” derler.24 

20. asırda yapılan zorunlu iskân sırasında “Honamlı Aşiretine” bağlı 
obaların kalabalık bir gurubu Isparta, Burdur, Afyon ve Konya (Yunak) 
köylerine yerleşmişler. Zamanla köylerden şehirlere taşınanlarda olmuş-
tur.25 

 
Karahacılı Aşireti Karakoyunlu Aşireti 

-------------------------------------- ------------------------------------- 
1. Kaldırıcılar 1. İbişli  
2. Solaklı 2. Kuşcular 
3. Sarı Balı 3. Hacı Aliler 
4. Hacı Hamzalı 4. Könterli 
5. Eski Yörük 5. Dayılar 
6. Hümmetli 6. Balıklılar 
7. Çüngüllü 7. Ebişler 

                                                           
24 Muharrem Bayar, Bolvadin Ağzı, (basılmamış derleme). Başkasının haytası olmak, sana 
ne O’nun haytası mısın?” Ayrıca Bolvadin’de “Haytalar” ismini taşıyan aileler vardır. Günü-
müzde “Akgüngör” soyadını taşırlar. 
25 Bolvadin’de “Garsavurdan” lakabını taşıyan aileler vardır. Garsavurdan bugün anlam 
kaymasına uğramış, “Palavracı, boş konuşan” anlamında kullanılır. 
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İran’da Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da etkin rol oynayan 
Kara Koyunlu Aşireti 16. asrın başlarında kalabalık kitleler halinde Di-
yarbekir Eyaleti ve civarından Batı Anadolu’ya göçmüşlerdir. Bilhassa 
Seyitgazi ve köylerine gelerek Türkmen Dağlarında yaylaya çıkmışlar-
dır.26 Zamanla bu aşiretlerin obaları köylere iskân olmuşlar, 21. asrın 
sonralarında şehirlerin sanayileşmesi sonunda şehirlere göç etmişlerdir. 
Yaptığım alan ve arşiv çalışmalarında bu boyların isimlerinin ailelerde 
lâkap ve soyadı olarak yaşadığını tespit ettik. 

Sarıkeçili Aşireti Tırtarlı Aşireti 
-------------------------------------- ------------------------------------- 
1. Dağlı Obası 1. Sunular Obası 
2. Demirci Obası 2. Kasab Uşağı 
3. Üsemli Obası 3. Dombalak Obası 
4. Odabaşı Obası  

Sarıkeçili aşireti günümüzde Mersin, Teke, Aydın, Konya (Akşehir, 
Doğanhisar), Afyon (Bolvadin, Çay, Dinar, Dazkırı, İshaklı, Sandıklı), 
Burdur, Isparta (Eğridir, Uluborlu) şehirlerinin merkez ve köylerinde yo-
ğun halde yaşarlar. 

Karakeçili Yörük Aşiretinin En Yoğun Yaşadığı Yerler: 

Karakeçili Yörük Aşiretinin en yoğun yaşadığı yer başta Diyarbekir 
Eyaletinin merkezi Amid, eyalete bağlı Mardin, Sincar, Berriyecik, Arap-
kir, Ergani, Çirmük, Siverek, Çemişkezek, Harput, Ruha (Urfa), Kığı, 
Musul, Deyr-i Rahbe ve Ana-Hit sancakları ve eyalete bağlı Hısn-ı Keyf 
ve Si‘ird kazalarıdır. Bunların dışında Halep sancağına bağlı Antep kaza-
sında, Bingöl’ün Simsor ilçesinde yoğun halde yaşarlar. Harput civarın-
dakilere “Çarsancaklı”, Antep’e bağlı Körkün, Barak, Hacı Bayram Köyle-
rini kuranlara da “Albayramlar” diyorlar. Siverek’e bağlı Ağaören, Çelik-
taş, Karahöyük, Karadibek, Kurtini, Başıbüyük, Göllü, Mezra, Karacavi-
ran, Mizar, Çapakçur, Karafinik, Bozkaya, Kabasırt, Karahaydar, Sadıklı, 
Salur, Çepni köylerini Karakeçili Yörükleri kurmuşlardır. Urfa’nın Suruç 
ve köylerine Karakeçili Yörükleri hâkimdir. Kurmanç ağzını kullanırlar.27 

Bu bölgedeki Karakeçililerin bir kısmı diğer aşiretlerin içinde görülür-
ler. 1237’de bu bölgeyi ziyarete gelen Münsi el-Bağdadi Karakeçililer ile 
Bayat Aşiretinin Kerkük, Kifri ve Tuzhurmatu arasında yaşadıklarını, 1.000 
kişi dolayında olduklarını, Türkçe konuştuklarını ve at beslediklerini söy-
ler. Halkının bir kısmının sünni, bir kısmının da Şii olduğunu belirtir. 
                                                           
26 Muharrem Bayar, Karakeçili Yörük Aşiretinin Tarihi ve Eskişehir’e İskanı, s. 318, Ankara, 
2002; TD., nr. 112, s. 80; TD., nr. 247, s. 80. 
27 Suruç’taki Karakeçili Yörüklerinin bir kısmı Eskişehir’e göçmüş, Mahmudiye ilçesinin 
Balçıkhisar ve Conger köylerini kurmuşlardır. Suruç ilçesine bağlı Akziyaret Köyündeki 
“Şeyh Şeyhmuz Türbesinin” H. 1165 / M. 1751 tarihli şeceresi ve vakıf kayıtları vardır. 
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Yusuf Halaçoğlu’nun tespitine göre Anadolu’da 36 bin aşiret yaşa-
maktadır. Bunların 562 tanesi Urfa civarında yaşar. 562 aşiretinde 260 
tanesi Karakeçili Aşiretine mensuptur. 

Urfa civarındaki 260 aşiret 8760 hane yapmaktadır. Bu hesaba göre 
Karakeçili Yörüklerinin Urfa civarındaki nüfusu 50 bin civarındadır.28 

Diyarbekir Eyaletindeki Önemli Karakeçili Oymakları: 

Şıhan Oymakları: Bu oymaklar da kendi aralarında 8 kola ayrılırlar: 
Hacan, Kubatan, Şıhıman, Kotan, Davaran, Şıhkan, Binkasım, Musiken. 
Bu isimler genellikle oymağın beyinin isminden gelir. Mesela “Kubat” oy-
mak beyinin ismidir. Oymak ismini beyinden almıştır. Karakeçililerin dı-
şında da başka aşiretlerde de “Kubat” ismine rastlıyoruz. Ahmet Refik 
“Danişmentlü Türkmenlerinden, Büyük Selmanlı Cemaatının Kethüdasının 
(Oymak Beyinin) adı Kubat Kethüdadır”29 diyor. Bunun dışında Karako-
yunlu Türk Devleti hükümdarlarında da aynı isme rastlıyoruz. Bu devle-
tin hükümdarlarından Hüseyin Bey’in oğlu “Kubat’tır.” Alıncak Kale-
si’nde babası ölünce yerine geçmiştir. Ayrıca Bingöl’deki “Beritanlılar” 
içinde de Kubat cemaati vardır. 

Ceraban Oymakları: Bu oymak kendi aralarında 9 kola ayrılır. “Re-
zar, Andari, Düpişik, Torun, Hacı Halilli, Şahkulu, Berecek, Gökçe. Bu oy-
makların bir kısmı batıya göçmüş, aynı isimli köyler kurmuşlardır. Diğer 
aşiretlerde de aynı ismi taşıyan oymaklar vardır. Bozulus Aşiretine tabi 
olan Danişmentlü Türkmenleri ve Karabağlı Türkmenlerinde “Gökçeli”, 
Avşar Yörüklerinde “Torun” oymağı vardır. Kaşgarlı Mahmut’a göre, Al-
per Tunga soyuna dayandığı belirtilir.30 

Balekan Oymağı: Bu oymak kendi aralarında 5 kola ayrılır. Hıdraşk, 
Musikan, Kadılar, Aliçepik ve Çaput. Divan-ı Lügati’t-Türk’te Çapgut ola-
rak geçer. 

Aminan Oymağı: Bu oymak kendi aralarında 7 kola ayrılır. Meluyan, 
Dodan, Musikan, Ubik, Habkan, Bilisök, Rutik. 

Muhtelif zamanlarda batıya göçen Karakeçili Yörükleri gittikleri yer-
lerde XIX. asra kadar konar-göçer yaşadılar. Daha sonra iskân oldular. 
Bu bölgelerdeki Karakeçili aşiretlerin yoğun yaşadığı yerler. 

Karakeçili Yörük Aşiretinin, Batı ve Orta Anadolu’da en kalabalık ol-
duğu Eskişehir ve civarıdır. Buradaki Karakeçililer, Eskişehir ve civarını 
yaylak olarak; Manisa, Aydın, Balıkesir, İzmit, Bursa, Adapazarı’nı kış-
lak olarak kullanmışlardır. Sonra yaylak ve kışlaklarına iskân olmuşlar-
dır. Daha sonra Ankara, Yozgat civarında ve Urfa / Suruç’tan gelen Ka-
rakeçililer iskân olmuşlardır. 
                                                           
28 Yusuf Halaçoğlu, “Anadolu İskânında Urfa ve Çevresi”, Türk Kültüründe Karakeçililer 
Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, s. 23, Ankara, 1999. 
29 Ahmet Refik, Anadolu’da Türk Aşiretleri, s. 104. 
30 Prof. Dr. Mehmet Eröz, Doğu Anadolu Hakkında, Sosyal-Kültürel Araştırma, s. 22. 
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Alan Çalışması Yapılan Karakeçili Yörük Köyleri: 

Merkez: Akçakaya, Avdan, Avlamış, Ayvacık, Bozdağ, Çavlu, Daniş-
ment, Eşenkara, Mamuca, Harmandalı, Karacaşehir, Karamustafa, Ka-
rapazar, Kavacık, Kıravdan, Kızılören, Kozlu, Kuyucak, Mollaoğlu, Musa-
lar, Taycılar, Turgutlar, Yarımca, Yörük Akçayır, Yörük Kırka,  Yörükka-
racaören, Yukarı Kartal ve Yusuflar. 

Alpu: Ağaçhisar, Alapınar, Arıkaya, Belkese, Büğdüz, Dereköy, Gök-
çekaya, Karacaören. 

Çifteler: Büngeşik, Körhasan, Kadıkuyusu. 
Günyüzü: Beyyayla, Kavacık, Kuzören, Holanta, Gümüşkonak, Yörme. 
Han: Karaağaç, Akdere, Becene. 
İnönü: Kuzfındık, Y. Kuzfındık, Dutluca, Erenköy, Esnemez, Yörük-

yayla. 
Mahmudiye: Balcıkhisar, Conger, Mihailgazi (Gümeli). 
Mihallıççık: Adahisar, Ahurhisar, Akçain, Belencilbert, Çaltı, Çukur-

viran, Karaçam, Karageyik, Kayı, Kavak, Kızılbörklü, Koyunağıl, Kozlu, 
Ömerköy, Sarayören, Sekiören, Süleler, Üçbaşlı. 

Sarıcakaya (Bunaklar): Beyyayla, Dağküplü, Güneyköy, İğdir, Mayıs-
lar, Laçin. 

Seyitgazi: Akın, Aslanbeyli, Ayvalı, Bardakçı, Beşsaray, Büyükyayla, 
Çürüttüm, Çatören, Değişören, Erikli, Gemiç, Göcenoluk, Gökbahçe 
(Bahşiş), Gökçegüney (Tonra), Göknebi, İkizoluk, Karaçalık, Kırka, Küm-
bet, Numanoluk, Oynaş, Sarayören, Taşlık, Üçsara Yapıldak, Yağbasan. 

Sivrihisar: Ballıhisar, Böğürken, Çaygoz, Dumluca, Göktepe, İlyas 
Paşa, Kadıncık, Kara Cakaya, Kaymaz, Sarıkavak. 

Afyon’un Bolvadin, Emirdağ, Sincanlı, İscehisar’a yoğun halde Kara-
keçili Yörükleri iskân edilmiştir. 

Bolvadin: Buraya iskân olan Karakeçili Yörükleri üç yerden gelmiş-
lerdir. 

1. Aydın’dan gelenler: Yörük Karacaviran ve Güney Köye. 
2. Aydın / Çalarası’ndan gelenler: Karayokuş ve Taşağıl Köylerine.31 
3. Yozgat’tan gelenler: Taşlıdere köyüne yerleşmişler. 
Bolvadin ve civarına gelen Sarıkeçili Aşiretine bağlı aileler: “Tekeliler” 

Antalya merkezden, “Cılklar” Antalya / Beyköyden, “Ciğerciler” Antalya’-
ya Hacı Eseli Köyünden, “Gemidelenli oğulları (Hacı Yunuslar)” Antalya / 
Korkutelinden, Macarlı Antalya / Gündoğmuştan gelmişlerdir. 

Emirdağı: Alibeyce, Balcam, Başkonak (Kolanşam), Beyköy, Burun-
arkaç, Çatallı, Çaykışla, Çiftlik, Demircili, Dereköy, Gedikevi, Geynik, 
Güneysaray, Güveçci, Güney, Kılıçlı, Kavaklı, Kurudere, Leylekli, Ören-
köy, Sığracık, Soğukkuyu, Tepeköy, Türkmen, Yüreğil. Bu yörüklerin 
büyük bir kısmı Yozgat civarından gelmişlerdir. 
                                                           
31 MAD., Nr. 8458, s. 190-192; ATA., Nr. 178, s. 124-127. 
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İscehsar: Cevizli, Doğanlar, Karaağaç, Karakaya, Çatağıl, Konarı, 
Olukpınar. 

Afyon Merkez, Sincanlı, Bayat ve İhsaniye köylerinde Karakeçili Aşire-
ti iskân edilmiştir. Başmakçı, Çay, Dazkırı, Dinar, Evciler, Sandıklı ilçe 
merkezlerinden ve köylerinden Sarıkeçili Aşireti kollarından iskan edil-
miştir. 

Aşiretlerin tasnifinden “Türkmen” ve “Yörüklük” değişik unsunlar gibi 
görülür. Aslında farklı unsurlar değildir. Kaşgarlı Mahmut, Karluklar 
hakkında “Göçebe Türklerden bir bölüğün adıdır. Oğuzlardan ayrıdırlar. 
Oğuzlar gibi Türkmendirler”32 diyor. 

Osman Gazi’nin oğullarına nasihatinde asla iskân olmamalarını, yer-
leşenlerin asaletinin kaybolacağını, beyliğin Yörüklük ve Türkmenlikte 
kalacağını söylemesi; Türkmenlerin de, Yörükler gibi konar-göçer yaşadı-
ğını anlatmak istenmiştir. Bazı kayıtlarda da Türkmen Aşiretlerinin bazı-
larına “Yörük”; Yörüklerin bazılarına da “Türkmen” denildiği görülmüş-
tür. 

Seyitgazi / Bahşişli köyündeki Yörükler “Ecdadımız Horasan’dan beri 
yürüyerek gelmiş; Yörük yürüdü, kıllı deriyi sürüdü, demişler, adımız Yö-
rük olmuş. Bizim atalarımız Toroslardan Mersin civarından gelmiş, hala 
orada akrabalarımız var.” 

Avrupalı araştırmacılardan Leake: “Yörükler, Asya’daki Türkmen ve 
Kürtler gibi göçer aşiret hayatı yaşar. Trakya ve Makedonya’ya yerleştik-
ten sonra bu yaşayış düzenini terk etmişlerdir.” S. Boker: “Asya’dan göç 
ederek Teselya’ya yerleşmişlerdir. Bunlar göçer yaşayan Yörüklerdir.” G. 
Lejean: “Türkler nomad ve çoban hayatı yaşayan ırkdaşlarına (yürüyen, 
gezen manasına gelen) Yörük adını veriyorlar”.33 

“Yörükler kanun nazarında askerdi, Rumeli Eyaletinde yirmi defterli 
akıncı, kırk bin Yörük ve müsellem vardır. Yörükler, müsellem taifesinden 
sefer zamanı nöbetle beş-altı bin nefer tayin edilip, sefer malzemelerini ta-
şırlar. Başlarında Yörük beyleri ve başbuğları bulunur”.34 

Osmanlı dönemine aşiretler bir subaşına bağlanarak, iktisadi açıdan 
faydalanmayı düşünmüştür. Devlet nazarında Yörüklükten çıkmak, öl-
çüsü şudur. Göçten vazgeçip, yerleşip, tarıma başlayıp, 10 yıl belirli bir 
köyün halkı olarak yazıldıktan sonra göçerlikten çıkarılır. Defter-i Haka-
niye şerh düşülürdü. 

Cevdet Türkay, arşiv kayıtlarına dayanarak hazırladığı “Oymak, Aşiret 
ve Cemaatler” isimli eserinde değişik tespitler yapmıştır. “Konar-göçer 
Türkmen ekradı yörükan-ı taifesinden” yine Alanya civarında oturan Ha-
                                                           
32 Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügati’t-Türk, C. 1, s. 473. 
33 Prof. Dr. Tayyip Gökbilgin, Rumelide, Yörükler, Tatarlar ve Evladı Fatihan, s. 2-4, İstan-
bul, 1957. 
34 Koçibey Risalesi, Haz. Ali Kemali Aksüt, s. 45, İstanbul, 1939. 
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cılar Ekradı, Mehmet Eröz’ün “Yörükler” isimli eserinde “Hacı Aliler, Hacı 
Süleymanlar” şeklinde değişmiştir. Yine Aksu-Serik çevresinde yaşayan 
“Murtunalar” nam-ı diğer “Aşiret-i Kürdi” ise “Konar-göçer Yörük taifesin-
dendir” denilmektedir. 

Yörüklük ve Türkmenlik tezlerinden çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 
Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da yaşayan aşiretlere genellikle “Türkmen” 
batıda, güneyde yaşayan aşiretlere “Yörük” denilmiştir. Mesela Karako-
yunlulara Konya, Adana, Afyon, Eskişehir ve Antalya civarında “Yörük”, 
Doğu Anadolu’da ve İran’da “Türkmen” denilmektedir. Avşarlara Bolva-
din civarında yaşayanlarına “Yörük” Doğu Anadolu’da yaşayanlara 
“Türkmen” dendiğini tespit ettik.35 

Konar-Göçer Yaşam: Orta Asya’da iken Türklerin büyük bir kısmı 
şehirlerin dışında bozkırlarda göçebe yaşıyorlardı. Türk Destanlarında 
bu yaşam canlı olarak anlatılır. Ahmet el-Tini’nin rivayetlerine göre: “İs-
kender (ilk Aryani İran fatihinin ismi) geldiği zaman Mavereünnehir’de; 
Kaşgarlı Mahmut: “Talas ve Şu alanında, şehir hayatının henüz hiç inki-
şaf etmemiş olduğu, her tarafta ahalinin çadırlarda yaşadığını” belirtmiş-
lerdir.36 

Türklerin konar-göçer yaşamları, diğer göçer yaşayan kavimlerden 
farklıdır. Bugün bile konar-göçer yaşayan Kürt, Arap, Berberi kabileleri 
aşiret devrini aşamamışlardır.37 Eski Türkler siyasi hayatında “tudunluk, 
yabguluk, hakanlık” devrelerini aşarak “ilhanlığa” yükselmişlerdir. Türk-
lerin en aşağı derecesi “il”dir. İl ise bir aşiret değil, küçük bir millettir. 

Fuat Köprülü, II. Tarih Kongresine sunduğu tebliğde; içtimai tekâmül 
bakımından birbirinden çok farklı göçebelik şekilleri bulunduğunu, gö-
çerlerin, yerleşik olanlarda daha üstün tekâmül mertebesinde olduğunu 
belirtir. Yukarı orta zamanda Avrupa’nın yerleşmiş halkının, kültür ba-
kımından Eurasia’nın göçebe kavimlerinden ne gibi iktibaslarda bulun-
duğunu tarih ve sosyoloji tetkiklerinin gösterdiğini söyleyerek Türk göçe-
beliği hakkında şu hükme varır: “Bazı göçebe Türk zümrelerinin, bu fatih 
ve istilacı atlı göçebelerin, dâhili teşkilat yani idari ve siyasi müesseseler 
bakımından da ileri derecede olmaları gayet tabiidir”.38 

Cengiz Han, keçe çadırda yaşayan kabilelerin başbuğu idi. Reşidettin 
(ormanlı) kavimler hakkında Moğolların söyledikleri sözleri naklederek 
diyor ki: “Onların fikirlerine göre bu hayattan (yani avcılık ve orman haya-
tından) daha iyi bir hayat olmasına imkân yoktu ve onlar kadar mesud 
kimse bulunmazdı”.39 
                                                           
35 Bolvadin / Özburun Köyü, Avşarlı Yörüğüdür. 
36 Prof. Dr. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş-I, s. 25-28, İstanbul, 1947. 
37 Ziya Gökalp, “Aşiretler Hakkında Sosyoloji Tetkikleri”, Doğu Mecmuası, nr. 7-8, 1943. 
38 Prof. Dr. Fuat Köprülü, “Orta Zaman Türk Hukuki Müesseseleri”, II. Türk Tarih Kongresi, 
s. 389, İstanbul, 1943. 
39 Vlademirtsov, Moğolların İçtimai Teşkilatı, s. 60, Ankara, 1944. 
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Bilge Han, kayın babasına bir şehir tesis ederek, milleti ile beraber 
yaşayacağını bildirdi. Kayın babası o’na dedi ki: 

“Şehirde ve köyde yaşamak, bizim işimize gelmez. 

Şimdiye kadar hür ve müstakil kalmamız göçebelik sayesindedir. Gö-

çebe olduğumuz için istediğimiz dakikada Çin’e akın yaparız. Çinliler 

işten haberdar olup, seferberlik ilan edinceye kadar biz aile çadırları-

mızla beraber Çinlilerin yetişemeyeceği uzak ülkelere çekiliriz. Bu su-

retle Çinliler ise beş yüz binlik hatta bir milyonluk askerle üzerimize 

gelse, bize hiçbir şey yapamaz” 

der. Bilge Kağan şehir yapmaktan yani iskân olayından vazgeçer. 
Selçukname müellifi “sakın olmaya ki şehirlerde oturasınız, yerleşesi-

niz. Zira şehirlerde oturanların ili ve boyu malum olmaz. Asalet ve şerefe 
kalmaz; beğlik ve asalet ancak göçebelikle ve Türkmenlikledir” diyerek 
atalarının nasihatini naklediyor.40 

Yazıcıoğlu rivayetinde şöyle deniliyor. “Merhum Kara Osman dahi daim 
bu öğüdü oğullarına verirmiş: “Olmasın ki oturak, olasız ki, beğlik, Türk-
menlik ve Yörüklük edenlerde kalur demiş.” Buradaki Kara Osman, Os-
manlı Devletini kuran Osman Gazi’dir.41 

Okul görmemiş, göçebe Türk kızlarının dokudukları eşsiz halılar, ki-
limler yükte hafiftir. Rengini, motifini kendi icat etmiştir. Bunlar Türk 
Milletinin kültür özelliklerini yansıtır. Eserlerinde hiç hata bulamazsınız. 
Çünkü Türk zekâsının ürünleridir. 

Türklerde göçerlik iktisadi bir mesleki tür değildir. Örflere, törelere 
dayanan, hatırlarla beslenen bir toplumsal hayat tarzı, bir yaşayış şekli-
dir. Doğar doğmaz kendini böyle renkli bir sosyal ortamda bulan çocuk; 
kışlar, yazlar, baharlar gelip geçer, göçler olur, hatıralar birbirini kovalar 
da bütün ruhu ile bu hayat içinde erir, bu hayatla bütünleşir. İnsanlara 
yeniden doğuşun heyecanını veren ilkbaharda koyunların kuzulaması, 
keçilerin oğlak vermesi ile birlikte şırıl şırıl sular, rengarenk çiçekler, diz 
boyu otlar arasında, tabiat cennetinde yaylalara doğru göçen deve katar-
larının önünde kirmanları ile yün eğirerek giden suna boyluları seven 
gönüllerin içinde yanan ateş, aynı zamanda Yörüklüğe de yürekten bağ-
lanmış demektir. Son derece zor şartlara rağmen yaşlılar bu hayattan 
vazgeçmeyi düşünmemişlerdir. 

Göçerlerin yaylaya çıkışları töresel törenle yapılır. Eğlenceler düzenle-
nir. Bu törenlere destanlarda ve Dede Korkut Hikâyelerinde de rastlıyo-
ruz. 

Bolvadin’e bağlı Karabağ Köylerinde yapılan “Sultan Nevruz” törenleri 
Destanlarda ve Dede Korkut Hikâyelerinde anlatılan törenlere çok ben-
                                                           
40 Prof. Dr. Mehmet Eröz, a.g.e., s. 78. 
41 Prof. Dr. Zeki Velidi Togan, a.g.e., s. 101-102. 
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zer. Karabağ köylerinde Sultan Nevruz Törenleri, Mart Ayının 21.nci gü-
nü yapılır. Bütün köy halkı genci, ihtiyarı, kızı, kızanı köyün meydanın-
da toplanırlar. Büyük bir ateş yakarlar. Köy halkından birisi “Kurt Postu-
nu” sırtına alır, kurdun başını kafasına geçirir. Çeşitli “Seyirlik Oyunları” 
oynarlar. Kurt gibi ulur. Sonra köy meydanına yakılan ateşin üstünden 
bütün köy halkı atlar. Ateşin bütün günahları yakacağı, hastalıkları gi-
dereceği, insanı arındıracağına inanılır. Sonra yaylaya çıkılır. Bu tören-
lerde, destanî dönemdeki “Kültler” yaşatılmaktadır. Bu törenin benzerle-
rini Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı köylerde yaşayan Çepni’ler de gör-
düm. Bu törene “Ot Göçü-Ot Töreni” diyorlar. 

Çepniler, Mart ayının 21’i geldiğinde bütün köy halkı, köy meydanın-
da toplanıyorlar. Yaylaya götürülecek bütün eşyalar ve hayvanlar hazır-
lanıyor. Burada yükü katırlar taşıyor. Aynı işi Orta Anadolu ve Güney 
Anadolu’da develer yapıyor. Bütün gençler bayramlık elbiselerini giyiyor-
lar. Karşılıklı mahalli oyunlar oynuyorlar. Türküler söyleniyor. Atma tür-
kü yarışları yapılıyor. Daha sonra her aile Yaylaya götüreceği bütün eş-
yalarını ve hayvanları alıp, yaylaya çıkıyorlar. Burada Ekim ayına kadar 
kalınıyormuş. Düğünler Yayla dönüşü yapılıyormuş. 

Gezdiğim yaylalarda konuştuğum ihtiyarlar hâlâ göçerliği, yerleşik 
hayattan üstün tutuyorlar. Onlara göre, yerleşik hayata geçenler aciz, 
korkak ve asaletini kaybetmiş insanlardır. Ege ve Marmara bölgesinde 
yerleşik hayata geçen köylere eskiden “manav” denilmekteydi. 

Aşiretlerin İskânı Politikası: Türkler konar-göçer yaşayan bir top-
lumdur. İlk iskân olaylarına Büyük Selçuklular zamanında rastlıyoruz. 
Türk göçerleri, bilhassa Oğuzlar Büyük Selçuklu İmparatorluğu kurul-
ması ile iktisadi etkilerin tesiri ile yeni yurtlar, yeni yaylalar, yeni ovalar 
bulmak zorunda kaldılar. Bu arzu ile batıya doğru akmaya başladılar. 
“Türkmen Oğuz unsuru, evvelce Cenubi İran ve Hemedan taraflarında yer-
leşiyorlardı. Bağdat Halifeleri hizmetinde olan askerlerin daha Selçukiler-
den yüz elli sene evvel, kırk kadar Türk emiri riyasetinde Fars tarafların-
da ikta olarak yerleştiler, kasabalar kurdular”.42 Türk kütleleri Selçuklu-
lardan sonra batıya akmaya başladı. 

“Göçebe Oğuz aşiretlerine istinaden Horasan’da saltanatlarını kuran 

Selçuki hükümdarları, yalnız onları değil, muhtelif sebeplerle Orta-

Asya bozkırlarından mütemadi surette akıp gelen sair Türk kabilele-

rini de iskân etmek, onlara maişet vasıtalarını temin eylemek mecbu-

riyetinde idiler. Ne Horasan ne de İran’ın sair sahaları, bu kadar ke-

sif kütlelerin tamamen yerleşmesine müsait olmadığından, Selçuki 

hükümdarları garba doğru yeni istila hareketleri yapmak zaruretinde 

kaldılar. İşte İran dahilinde ve cenubi Kafkasya’da Türklerin çoğal-
                                                           
42 Prof. Z.V. Togan, Azerbaycan Türk Etnografyasına Dair, Azerbaycan Yurt Bilgisi, nr. 18, 
1933; Faruk Sümer, Çukurova Tarihi, Ankara, 1964. 
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ması ve bilhassa Anadolu’nu fethi ve Türkleşmesi doğrudan doğruya 

iktisadi zaruretin neticesidir.”43 

Bu gelen aşiretlerin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’ya iskanı 
Melikşah zamanında başlamıştır. 

Batı Türkistan da iken ziraatle uğraşan aşiretler, Anadolu’ya geldikle-
rinde köyler ve kasabalar kurarak Orta Asya’daki ziraat kültürünü de-
vam ettirmişlerdir. Yeni kurdukları köy ve kasabalara Orta Asya’daki ad-
ları vermişlerdir. İlhan Argun zamanında (1284-1291) Akkoyunlu ve Ka-
rakoyunlu Türkmenleri kesif kitleler halinde Doğu Anadolu ve Güneydo-
ğu Anadolu’ya nakledildi. Gazan Han zamanında ikta usulü ile iskân ol-
dular. İkta usulü ile iskân siyaseti Anadolu Selçuklular zamanında da 
devam etti. Osmanlılarda ikta, tımar sistemine dönüştürüldü. 

Sultan Orhan zamanında, 

“Sadrazam, Bilecik kadısı ile birleşerek piyade askerliğine elverişli 

Türk gençlerini seçerek alaylar teşkil edildi. Bunların başlarına onba-

şı, yüzbaşı, binbaşı adı verilen kumandanlar getirildi. Yaya adı da 

verilen bu askeri kitle harp zamanında bir dirhem-i şer’inin dörtte bi-

rine muadil akçe-i Osmanî alıyorlardı. Savaş bittiği zaman ücret almı-

yorlardı. Devlet barış zamanında boş kalan bu büyük insan kitleleri-

ni iskâna özendirmek için, tekrar çiftçiliğe dönerlerse mutat vergiler-

den Tekâlif-i Divaniye yahut Örfiyyeden muaf tutuyorlardı”.44 

Osmanlı Devleti, bir taraftan Anadolu Türkmen Beyliklerini topraklarına 
katıp, Anadolu birliğini sağlarken, diğer taraftar Rumeli’nin fethine önem 
veriyordu. Yeni topraklar kazanıyordu. Abdal, ahi, gazi gibi unvanları altın-
da misyoner ve kolonizatör Türk Dervişlerinin iskan olayında rolü büyüktür. 

“Köylere ve boş topraklara doğru yayılınca kabarıp taşan bir cemiyetin 

kendi varlığına inanışının bir ifadesi olarak daima ileri atılan, istilaya 

kalkan ve bu istilalarla beraber istilalarına kuvvetini yapan ve ifadesi-

ni teşkil eden bu cereyanların faal ajanları olmuş olan bu dervişler, Or-

ta zamanda Türk cemiyetini bereketli bir maya gibi işlemişlerdir”.45 

Türk aşiretlerinin Anadolu’da ve Rumeli’de kendi istekleri ile yerleş-
meleri, yayla ve kışlak sahibi olmaları yanında devlet de etkili bir iskân 
politikası uyguladı. 

Rumeli’nin fethi sırasında fethedilen yerlere, aşiretler daha verimli 
topraklara sahip olmak için kendiliğinden göç etmiştir. Bu göçte devletin 
yardımı olmuştur. Daha sonra bu göçler duraksayınca, devlet zoraki gö-
çürerek aşiretleri sürgüne tabi tutmuştur. Amaç yeni alınan yerlerdeki 
                                                           
43 Prof. Dr. Fuat Köprülü, Bizans’ın Osmanlı Müesseselerine Tesiri, s. 226. 
44 M. Belin, Türkiye İktisadi Tarihi Hakkında Tetkikler, Terc. M. Ziya, s. 97-98, İstanbul, 1932. 
45 Prof. Dr. Ö. Lütfi Barkan, “Bibliyografya”, Türk Hukuk Dergisi, I, s. 212. 
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Türk nüfusun artırılması ve konargöçerlerin iskânıdır. Bu sürgünlerde 
dini sebepler ve isyanlar önemli rol oynamıştır. Sürgünler genellikle Ru-
meli’ye olmuştur. 

Anadolu’da ise aşiretler Kolonizatör Türk Dervişlerinin etkisi ile iskân 
oluyorlardır. Timur’un Anadolu’yu istilasından sonra bozulan Anadolu 
birliği iskân zorlaştırdı. Aşiretler bu zorluğa rağmen beğendikleri yerlere 
kendiliğinden iskân oluyorlardı. Mesela, Timur Türkistan’a dönerken, 
Anadolu’dan götürdüğü Kara Tatarlardan boşanan Yozgat bölgesini, 
Şam Türkmenlerinden olan Dulkadirli Ulusun bir kısmı yerleşmiştir. 
Uzun Yayla ve Sivas civarına iskân faaliyetleri sürüyordu. 

XVI. asır başlarında göçebe hayatı durgunlaşmış, Üç-Oklar Çukuro-
va’daki şehir ve kasabalar kurarak yerleştikleri gibi ekinliklerde çiftlikler 
kurarak toprağa bağlanmışladır. Bu asırda Anadolu’da Türkmenlerin 
büyük bir kısmı iskân olmuş durumdaydı. Yalnız Halep Türkmenleri ve 
Diyarbakır civarındaki Boz-Ulus Türkmenleri iskân olmamışlar, konar-
göçer yaşıyordu. Maraş, Kadirli ve Elbistan yörelerinde yaşayan Dulka-
dirli Ulu kısmen yerleşmişti. 

Halep Türkmenlerinden Emir Cemaati devlete müracaat ederek iskân 
olacaklarını bildirmişlerdir. Konu ile ilgili H. 1102 / M. 1690 tarihinde 
iskânları kararlaştırılıyor. 

“Halep ve Yeni İl Türkmen’ine tabi Emir Cemaati Türkmanından el-

Hac Ali ve Selim ve Hamza ve el-Hac Tahir ve el-Hac İbrahim ve Meh-

met ve Abdullah ve Abdüllatif ve Şamlı Mehmet tevabii ile elli ev mik-

tarı kimesneler arz-ı hal idüb mezkür Türkman-ı Halep ve Yeni İl ak-

lamına tabi konar ve göçer taifesinen olup bir mahalda mahsusu kış-

lakları ve sakin olacak yerleri olmayıp Kırşehir Sancağında kışlayıp 

lakin ağalarının teaddilerinden ve sair tekalif ve nevaibin kesreti te-

varüdünden perakende ve perişan oldukların ilam etmeleriyle Kırşe-

hir Sancağında vaki Tokat mukatası aklamından Nusratlu nam kar-

yeye hali ve harabe olmağla fi maabad mahalli mezburda iskan ve 

kendü mallarıyla karye-i mezbureyi ma’mur ve abada eyleyüp mabe-

yinlerinde teayün kesb eylemiş ihtiyar eyledikleri mutemed adem ce-

maatine başbuğ tayin olunup içlerinde fesad ve şekavet iden olur ise 

kendüler ahz ve hakime teslim eylemek üzere ihtiyarları ve iş erleri 

marifetleriyle birbirine kefil verip ançak ziraat ve hiraset eyledikleri 

arazide hasıl eyledikleri mahsullerinin humüslerin ve bağ ve bağçe 

ve bostanlarından bi-has beşer iktizaiden hukuku arazilerin canibi 

miriye eda üdüb”.46 

Bu vesikada görüldüğü gibi kültürlü kişiler aşiretlerini iskân için 
önemli rol oynamışlardır. 
                                                           
46 A. Refik, Anadolu’da Türk Aşiretleri, s. 95. 
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XVII. asırda Anadolu’yu kasıp kavuran “Celali İsyanları” aşiretleri da-
ğıtmış, perişan etmiştir. İskân olayı yavaşlamıştır. Eşkıya köylülerin, 

“koyunların ve öküzlerin ve at ve katırlarını alıp, evlerinden esbap 

garat idip ambarların kıyıp, zairelerini alıyorlardı. Sis, Kars (Kadirli) 

ve Bozdoğan kazalarındaki köylülerin bir kısmı malları ve başları 

havfınan eşkıya yanına varup, eşkıya ordusunu artırmıştır. Bir kısım 

Hıristiyanlar Rumeli’ye kaçmışlardır. Trabzon ve Rize’de kayıtlı 15 

bin Hıristiyan reayası Rumeli’ye Kırım’ın Kefe Sancağına firar etmiş-

lerdir. Eşkıya yüzünden derbentçilik hizmetleri terk edilmiştir. Köyler 

dağılmıştır.47 Bolvadin’e ait 15 ve 16. asra ait tahrir defterlerinden is-

mi geçen köy, kasaba ve çiftliklerin büyük bir kısmı yok olmuştur”.48 

Bunun yanı sıra Osmanlılarda vergi tahsili aşiretlerin varını yoğunu 
alınca, aşiretler iskân edildikleri yerleri terk ederek dağılmışlardır. H. 
1039 / M. 1629 yılında Bağdat’ın alınması için görevlendirilen Hüsrev 
Paşa, Halep’ten hareket etmeden önce, kalabalık bir kuvvet göndererek 
“Beğdili Aşiretinin” borçlarının karşılığı on bin koyun ve yüz katar deve-
lerini zapt etmiştir. Bu olay aşiretin yerlerini terk etmesine neden olmuş-
tur. Boşalan yerlere Arap kabileleri gelmiştir. 

“Mali hususlarda hiç de müsamahası olmayan Osmanlı devlet idare-

cileri Bozulus teşekküllerinin birkaç seneden beri alınmamış olan 

vergilerini kesinlikle affetmemiş ve aşireti tahsilat konusunda sürekli 

sıkıştırmaktaydı. Bu sebeple l084/1673 yılında Bozulus’un Bolva-

din-Akşehir-Kütahya hattında bulunan en mühim kısmı yeniden inhi-

lale ve dağılmaya mecbur kalmıştır. Bu tazyik neticesinden Bozulus 

teşekküllerin Karesi, Saruhan, Aydın ve Menteşe mıntıkalarına göç-

mesi ve hatta bazılarının denizi de geçerek Rodos, İstanköy gibi ada-

lara iltica etmeleri, o sırada aşiretlerin devlet memurları karşısındaki 

yılgınlıklarını göstermektedir.49 Bu olaylar zaten yavaş ilerleyen is-

kân girişimlerini daha da zorlaştırmıştır.” 

Devlet 15., 16., 17., ve 18. asırda çıkardığı yasalarla, iskan olayını 
devlet politikası haline getirdi. Türkmenlerin tamamına yakını, Yörükle-
rin bir kısmı iskân oldu. 

İskânı kabul etmeyenler sürgüne tabi tutuldu. Rumeli’ye, Adalara sü-
rüldüler. Kıbrıs’a sürülen aşiret, Antalya’dan gemilere bindirildi. Yolda 
kaptanı öldürüp bir kısmı geri döndü. Bir kısmı adaya çıktıktan sonra 
kaçıp, Bolvadin, Aydın, Menteşe, Saruhan ve Kütahya taraflarına kaçtı-
lar. H. 1126 / M. 1714 yılında nihayet iskân olup ziraat ve sanatla meş-
gul olmak kaydı ile affedildiler. 
                                                           
47 Lütfi Güçer, XVI.-XVII. Asırda Osmanlı İmparatorluğunda Hububat Meselesi ve Hububat-
tan Alınan Vergiler, s. 20-24, İstanbul, 1964. 
48 Muharrem Bayar, “Bolvadin ve Civarına İskan Olan Türk Aşiretleri”, Standart Dergisi, nr. 
411, Ankara, 1996. 
49 F. Demirtaş, “Bozulus Hakkında”, DTCFD, VII, nr. 1, s. 43, 1949. 
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Kuşcubeğli cemaati, Anadolu Yörükan cemaatinden olup, Bolvadin’e 
tabi Karamık kazasında Devederesi nam mahalde iskân edilmiştir. 

“Mukaddema aşiretin Devederesine iskân teklifi ile rencide olmaması 

için 28 Zilhicce 1147 / 1734 tarihinde emr-i şerifi verilüp, ahkâm ve 

iskan defterine kaydolunmuştur. Karamık Kazasında Devederesi 

nam mahalde sakin ve hat ve hariç mahalle hareket etmemek üzere 

3.000 guruş nezri mukayyeddir”.50 

Devlet aşirete yakın olduğu sürece iskân kolaylaşmıştır. 

“700 hane olan Musacalu Cemaati kendi sakin oldukları yerlerinden 

kalkup âhar mahallerde perakende ve mütefeddik olanlar, hala bu-

lundukları mahallerde sakin olalı on sene mürur etmeyip yahut ava-

rız hanesine kaydolmuş değillerse kaldırılıp, kadimi sakin oldukları 

yerlere asıl cemaatleri deruruna akl ve iskân ettirilir. Ve eğer otur-

dukları yerlerde sakin olalı on sene geçip veyahut avarız hanesine 

kaydolmuşlar ise ol makuleler kaldırılmak teklifi ile rencide ettirilme-

yip, oturdukları yerlerde üzerlerine edası lazım gelen rüsum-ı raiyye-

lerini kanun ve defter mucibince asıl raiyet kaydolundukları zabitleri-

ne eda etmeleri iskân şurutundandır, iskân oldular. Cemaati mezbu-

re yedi kabileden mürekkepdir: Kabile-i Kaçarlı Kabile-i İncili, Kabile-

i Çilli, Kabile-i Tanburacı, Kabile-i Oşili, Kabile-i Hacı Fakılı, Kabile-i 

Caberli. Musacalu Cemaati 1146 / 1733 senesinde Rakkadan ifraz 

ce malikâne füruht olunmağla mukataa’ya kaydolunmuştur. Musaca-

lu Cemaati Bozulus Aşiretinden idi.51 Musaclu Aşireti Afyon’un Emir-

dağı ilçe merkezi ve köylerine yerleşmiştir.52 Bozulus Aşiretine tabi 

olan Türkmenlerinden olup, Aydın bölgesinde sakin olan Mihadlu, 

Aksudlu ve Gaffarlı Cemaatleri Bolvadin Karaca Ören civarına”.53 

Sonuç 

Osmanlı topraklarında yaşayan göçerlerin iskânları sağlanması XIX. 
asırda büyük oranda tamamlanmıştır. Bilindiği gibi 1838 yılında Musta-
fa Reşit Paşa’nın Hariciye Nazırlığı zamanında yaptırdığı resmi soruştur-
ma tutanaklarındaki tespitlere dayanarak Anadolu’daki nüfusun büyük 
bir kısmının elan göçebe olduğunu tespit edilmiştir. Adı geçen göçebe 
toplulukların kesin bir şekilde iskânına karar verilmiştir. Devlet her ko-
nuda göçebelere yardımcı olmuş ve Yörük ve Türkmenler için ayır ayrı 
köyler kurulmasına ön ayak olmuştur. Bu sayede 19. yüzyılda Marmara, 
Ege ve Akdeniz’de göçebe toplulukların büyük çapta iskânı başarılmıştır. 
                                                           
50 Cevdet Türkay, Osmanlı İmparatorluğunda Oymak, Aşiret ve Cemaatler, s. 555, İstanbul, 1979. 
51 Muharrem Bayar, Yörükler, s. 96, Ankara, 1966. 
52 Emirdağ İlçe Merkezinde: Kaçarlı, Çilli ve İncili, Elhan Köyünde Oşili, Suvermez Köyünde Tan-
buracı, Hacı Fakılı Köyünde Hacı Fakılı, Caber’li diğer Türkmen Köylerinde dağınık yaşarlar. 
53 MAD., nr. 8458, s. 190-192. 
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Karakeçili Aşiretinin 1259 / 1843 yılında bir kısmı Manisa ve Hüda-
vendigar vilayetlerine bir kısmı da daha önce sakin oldukları yerlerde bö-
lük pörçük de olsa iskânlarına müsaade edilmiş bununla birlikte kendi-
lerinden bazı teklifat ile asker ve öşür vergisi alınmıştır. Geri kalanların 
iskânı 1283/1868 yılında Ahmet Vefik Paşa’nın müfettişliği sırasında 
gerçekleşmiştir. Karakeçili Aşiretinin iskân programı l936 yılına kadar 
peyderpey sürdürülmüş ve bu tarihten sonrasında başka iskân faaliyeti 
görülmemiştir. Karakeçililerde en son iskân politikası54 Eskişehir Kara-
keçili köylerinde yapılan yerleştirme faaliyeti olmuştur de denilebilir. 
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OSMANLI-SAFEVÎ İLİŞKİLERİNDEKİ 
TEMEL SORUNLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Yrd. Doç. Dr. Sıtkı ULUERLER* 

Öz 

Osmanlı Devleti ile Safevîler, XVI. yüzyıldan XVIII. yüzyılın başlarına 

kadar, çekişen güçler olmuşlardır. Bu çekişmenin belli başlı alanları baş-

ta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere, Irak ve Kafkasya’dır. İki taraf ara-

sında yaşanan çatışmalar kalıcı olmakla birlikte, mücadeleler duruma gö-

re kimi zaman yoğun, kimi zaman ise yoğunluğu düşük bir tarzda sür-

müştür. Bu durum iki tarafın hem kalıcı bir barış sağlayamamasına hem 

de birbirlerinin gücünü zayıflatmalarına neden olmuştur. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı, Safevi, Irak, Kafkasya. 

Abstract 

A Review on the Main Problems Ottoman-Safavid Relations 

The Ottoman State and the Safavids had been rival powers from the 

sixteenth century towards the beginning of the eighteenth century. Main 

areas of this conflict were especially the Eastern Anatolian region, Iraq 

and Caucasus. Although battles between these two rival powers were, in-

deed, persistent, the battles continued sometimes in the form of low-inten-

sity conflicts and sometimes high-intensity conflicts, depending on the 

conjuncture. As a result, this situation, on the one hand, prevented both 

sides from making a permanent peace, and on the other hand, the two 

powers softened up each other. 

Key words: Ottoman, Safavid, Iraq, Caucasus. 

Osmanlı, yapısı itibariyle batıya doğru genişlemeyi hedef almış bir 
devlettir. Doğuya ilişkin olarak ise, uzun süre bir hareketi söz konusu 
                                                           
* Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 
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olmamıştır. Ancak II. Mehmed zamanında Akkoyunlular ile yaşanan Ot-
lukbeli Savaşı (1473) ve sonrasında meydana gelen hadiseler, başta Orta 
ve Doğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere İran coğrafyasına kadar uzanan 
geniş bir alanda önemli değişimlerin yaşanmasına sebebiyet vermiştir. 
Nitekim köken itibariyle tarikat temelli olan Safevîlerin; siyasi düşüncey-
le ve Anadolu’da etkileri altındaki taraftarı olan Kızılbaş Türkmen kesim-
lerin desteği ile XVI. asrın başlarında Akkoyunlular’ın bıraktıkları boş-
luktan faydalanarak, Şah İsmail önderliğinde devletlerini kurmaları, yeni 
bir sürecin başlangıcı olmuştur. İlk etapta bu yeni devletin, siyasi ve as-
kerî gücü itibariyle Osmanlı’yı korkutacak nitelikte bir görüntüye sahip 
olmadığı bir hakikattir. Ancak Safevî Devleti’nin kurucularının Türk ol-
ması, tabanı olan kesimlerin Anadolu içinden gelmesi, Şi’îlik inancını 
devlet dini haline getirmeleri, en nihayetinde de Sünnî düşmanlığını te-
mel felsefe kabul edip, Anadolu eksenli bir genişleme politikası izlemele-
ri, Osmanlı’yı ziyadesiyle rahatsız etmiştir.1 

Bu rahatsızlık II. Bayezid’in saltanatına denk gelen yıllarda Safevî 
faaliyetlerine karşı Osmanlı’nın yerinde ve zamanında karşılık vermeme-
si ile daha da ciddiyet kazanmıştır. İlk başlardaki bu pasif politika da 
uzun sürmemiş, I. Selim’in tahta çıkmasından sonra Osmanlı’nın bakış 
açısı, Safevîlere karşı sert bir devlet refleksine dönüşmüştür. Artık Os-
manlı zihniyetinde Safevîler, doğudan gelen bir fitne ve Anadolu’daki ba-
zı Türkmen zümreleri ayartan bir düşman olarak nitelendirilmiştir. İşte 
bu temel çerçeve içerisinde Osmanlı-Safevî ilişkilerindeki çatışma nokta-
ları, yaklaşık iki buçuk asırlık bir süreçte ciddi çekişmelere neden ol-
muştur. Bu uzun zaman dilimi içerisinde genel hatlarıyla yapılan askerî 
seferlerde göreceli olarak Osmanlı üstünlüğü söz konusu olmuşsa da, 
Safevîler de tarikattan devlete dönüşmenin, en azından bunu kalıcı kıl-
manın başarısını göstermişlerdir. Ayrıca eski tabirle bugünkü İran coğ-
rafyasını ifade eden Irak-ı Acem bölgesi Safevîlerin merkezi ve değişmez 
hâkimiyet alanlarını oluşturmuştur. Kanuni Sultan Süleyman zamanın-
da Osmanlı hâkimiyetine giren Irak-ı Arab toprakları ise, iki taraf arasın-
da etkisini hiç kaybetmemek kaydıyla en ciddi çekişmelerin yaşandığı 
mevkiler olmuştur.  

Bu çekişme ve mücadele süreci Kafkasya’yı da içine alacak şekilde 
kimi zaman yoğunluk arz ederken, kimi zaman da iki tarafın içinde 
bulunduğu iç ve dış hadiselerin gelişimine paralel olarak yoğunluğu-
nu kaybetmiştir. Yaşanan bu inişli çıkışlı ilişkiler bağlamında iki ta-
raf arasındaki meseleler çözüme kavuşamadığı gibi, kalıcı ve dostluk 
temeline dayalı bir barışın tesis edilmesine de imkân sağlanamamış-
tır. 
                                                           
1 Faruk Sümer, “Ahmed (882?-903=1497: Akkoyunlu Hükümdarlarından”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 47, s. 9-12, İstanbul, 1987. 
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1. Osmanlı-Safevî İlişkilerinin Yapısı 

Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren bulunduğu mevkiin tesiri ve 
kendisine yol haritası olarak belirlediği siyasetin bir sonucu olarak, ge-
nişleme politikasını batıya doğru sürdürmüştür. Nitekim XIV. yüzyılın 
başlarından itibaren, devletin yürüttüğü askerî ve siyasi hareketlerin 
mahiyetine baktığımızda bu anlayışın ne şekilde tezahür ettiği net bir şe-
kilde anlaşılmaktadır. Doğuya yönelik olarak ise, aynı siyasetin var oldu-
ğunu söylemek mümkün değildir. Sadece I. Bayezid zamanında, Anadolu 
Türk birliğinin sağlanması çerçevesinde yürütülen bir hareket söz konu-
su olmuştur ki, bu da 1402 senesinde Timur ile yapılan Ankara Savaşın-
da alınan mağlubiyet sonrasında sekteye uğramıştır.2 Osmanlı Devleti’-
nin doğuya ilişkin bu siyaseti, II. Mehmed (Fatih) zamanında Akkoyunlu 
Devleti’ne yönelik yapılan sefere kadar devam etmiştir. Akkoyunlu hü-
kümdarı Uzun Hasan’ın siyasi anlamda Osmanlı’ya yönelik faaliyetleri-
nin oluşturduğu huzursuzluk ve ona karşı girişilen mücadelenin 1473 
senesinde Otlukbeli savaşı ile sonuçlanması, doğuya ilişkin yeni bir sü-
recin başlangıcı olarak kabul etmek gerekmektedir.3 

Ancak bu noktada üzerinde durulması gereken husus, Fatih Sultan 
Mehmed’in Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan üzerine sefere çıkmasın-
daki esas amacının ne olduğu meselesidir. Zira Akkoyunlu Devleti; Türk-
lerin kurduğu, Sünnî anlayışa dayalı, başta Doğu Anadolu bölgesi olmak 
üzere Irak, İran ve Azerbaycan taraflarında geniş topraklara sahip bir 
devletti. Tarihi kayıtlara baktığımızda Fatih Sultan Mehmed’in bu seferle 
ve sonrasında kazandığı zaferle elde etmeyi amaçladığı gayenin, bu geniş 
havaliye sahip olmak olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim bu hususla ilgili 
tarih kitaplarına yansıyan ve Fatih ile Çandarlı İbrahim Paşa arasında 
geçen şu konuşma duruma açıklık getirmektedir. 

“Savaşın kazanıldığı gün bir iş için padişahın huzuruna çıkan İbra-

him Paşa, zafer neşesi arasında kendisine karşı mültefit davranma-

sından cesaret bularak: ‘Uzun Hasan’ı niçin diyarından sürüp çıka-

rarak İran’ı Osmanlı ülkesine katmadığını’ sormuştur. Bu söze karşı 

Fatih: ‘Gayenin, Uzun Hasan’ın canını yakarak bir ders vermek oldu-

ğunu; saltanatını yıkmanın gaye teşkil etmediğini... İslâm memleket-

lerini tahrip etmenin ve bir İslâm hükümetini yıkmanın doğru olmadı-

ğını’; öte taraftaki (Rumeli) gaza harplerini tatil ederek bu tarafta İs-

lamlarla çarpışmanın iyi bir şey olmadığını” bildirmiştir.4 
                                                           
2 Timur’un seferinin mahiyeti ve sonuçlarıyla ilgili bkz. Yaşar Yücel, Timur’un Ortadoğu-
Anadolu Seferleri ve Sonuçları (1393-1402), TTK Yay., s. 122-139, Ankara, 1989. 
3 İ. Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. I, Türkiye Yay., s. 324-328, İstan-
bul, 1971; Faruk Sümer, “Ahmed (882?-903=1497: Akkoyunlu Hükümdarlarından”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 47, s. 9-11, İstanbul, 1987. 
4 Mustafa Cezar, Mufassal Osmanlı Tarihi, Resimli-Haritalı, C. I, TTK Yay., s. 563, Ankara, 2010. 
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Fatih Sultan Mehmed’in verdiği bu cevap ile belirtmek istediği husus, 
Osmanlı Devleti’nin genel politik amacını ortaya koymaktadır. Osmanlı’-
nın gerçek anlamda İran coğrafyasına yönelik yayılmacı bir niyeti söz ko-
nusu değildi. Zaten Akkoyunlarla yapılan mücadelenin nedenleri ise, 
Uzun Hasan’ın rahat durmayıp batılı Hıristiyan dünyası ile ittifaklar 
kurması ve Osmanlı’yı tahrik edici davranışlarda bulunarak kendisini 
güçlü görmesiydi.5 Ancak Otlukbeli Savaşı sonrasında ortaya çıkan tablo 
o kadar farklı olmuştur ki, bütün dengeleri değiştirici bir mahiyet kazan-
mıştır. Nitekim bu yenilgi sonrasında Akkoyunlulara bağlı önemli mik-
tarda Türk nüfusu Doğu Anadolu’yu terk ederek İran coğrafyasına doğru 
gitmiş ve kendilerine yeni merkez olarak seçtikleri Tebriz başta olmak 
üzere bu havaliye yerleşerek İranlılaşmaya başlamışlardır.6 

Akkoyunlu Devleti’nin gücünü kaybedip yıkılışa doğru sürüklendiği 
bir süreçte, Doğu Anadolu’da Akkoyunluların bıraktığı boşluğu doldur-
maya hazır olan ve uzun zamandan beri buralarda faaliyet yürüten Safe-
vî şeyhlerinin etkinlikleri, dikkat çekici bir hız kazanmaya başlamıştır. 
Safevî ailesinin etkili simalarından biri olan ve Akkoyunlu Devleti’nin 
güçlü olduğu dönemlerde Anadolu’yu dolaşarak, taraftarı olan kesimler 
üzerinde derin tesirler oluşturan Şeyh Cüneyd’in yürüttüğü din eksenli 
faaliyetler dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Uzun Hasan’ın kız kardeşi 
ile evlenip Akkoyunlu ailesine de akraba olan Şeyh Cüneyd’in bu faali-
yetleri, zamanla siyasi amaç taşıyan güçlü bir propagandaya dönüşmüş-
tür.7 Şeyh Cüneyd’den (öl. 1460) sonra yerine geçen oğlu Şeyh Haydar 
(öl. 1488), babasından aldığı mirası aynı hızda ve daha etkili bir tonda 
yürütmekten de geri durmamıştır.8 Evveliyatında Erdebil de Sünnî gele-
neğe bağlı olarak Şeyh Safîyüddin önderliğinde kurulmuş olan Safevî ta-
rikatının XV. asrın sonlarına doğru Şi’î karakterli siyasi bir bünyeye sa-
hip devlet şekline büründürülmesi projesi, Osmanlı’yı tedirgin etmeye 
başlamıştır.9 Anadolu merkezli Türkmen zümreler içerisinde bu tarikata 
ve tarikatın başındaki kişilere olan bağlılıkları aşikâr olan kesimlerin, 
başlarına giydikleri başlıkla Kızılbaş olarak tanımlanmaları, meselenin 
                                                           
5 İ.H. Danişmend, a.g.e., C. I, s. 236-237. 
6 Walther Hinz, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, XV. Yüzyılda İran’ın Millî Bir Devlet Haline 
Yükselişi, (çev. Tevfik Bıyıklıoğlu), TTK Yay, s. 56, Ankara, 1992; Faruk Sümer, “Ahmed 
(882?-903=1497: Akkoyunlu Hükümdarlarından”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
47, s. 9-11, İstanbul, 1987. 
7 Şeyh Cüneyd’in hayatı ve faaliyetleri ile ilgili geniş bilgi için bkz. Tahsin Yazıcı, “Cüneyd-i 
Safevî” maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), C. VIII, s. 123-124; Sıtkı 
Uluerler, “Safevî Devleti’nin Kuruluşu ve Osmanlı Devleti”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergi-
si, Sayı: 271, s. 38, Temmuz, 2009; Faruk Sümer, “Ahmed (882?-903=1497: Akkoyunlu Hü-
kümdarlarından”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 47, s. 9-11, İstanbul, 1987. 
8 Sıtkı Uluerler, “Safevî Devleti’nin Kuruluşu ve Osmanlı Devleti”, Türk Dünyası Tarih Kültür 
Dergisi, Sayı: 271, s. 39, Temmuz, 2009; Faruk Sümer, Safevî Devleti’nin Kuruluşu ve Geliş-
mesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Güven Matbaası, s. 18-20, Ankara, 1976. 
9 W. Hinz, a.g.e., s. 15-36. 

128



SITKI ULUERLER / OSMANLI-SAFEVÎ İLİŞKİLERİNDEKİ TEMEL SORUNLAR ÜZERİNE 5 

başka dikkat çekici cephesini oluşturmuştur. Aslında bu başlığın şeklini 
belirleyen kişi Şeyh Haydar’dır ve kırmızı renkli on iki dilimli kırmızı ser-
puş, bu başlığın on iki imama atfedilmesini sağlayan bir simgedir.10 Bu 
başlık ile yapılmak istenen, Safevîlere bağlı kimselerin diğerlerinden 
ayırt edilebilmelerini sağlamaktır. Safevîlerin bu politikası ve kendilerine 
bağlı Anadolu’daki Kızılbaş Türkmen zümrelerin desteği, Osmanlı açısın-
dan doğuda ciddi ve yeni bir sorunun başlangıcı olarak algılanmıştır.11 

Şeyh Haydar’ın ölümünden sonra Safevîlerin lideri konumuna gelen 
ve kendisine mutlak surette bağlı olan kesimlerin desteği ile 1501 tari-
hinde resmen Safevî Devleti’nin temellerini atan Şah İsmail’in genişleme 
politikası ve siyasi hesapları, Osmanlı’yı derinden etkileyecek bir mahi-
yet almaya başlamıştır.12 Bu hususa ilişkin olarak Ahmed Cevdet Paşa’-
nın tarihinde dile getirdiği şu iki tespit gerçekten dikkate değerdir.13 

“Bu esnada silsile-i Safevîyyemeşayihi şeyhliği şahlığa değişmek ni-

yetiyle meşihat ve irşad yolunda günden güne müridan ve etbâ’ı te-

kessür ederek nihayet Şah İsmail Safevî bir şehzade iken İran şahı 

olubmezheb-i şîa’yı ilân daiyesiyle cemiyetini tekessür ve diyar-ı 

şarkı zabt ve teshir itdikden sonra Timur tavrını tutarak züamınca 

Üsküdar’a kadar gelüb de bütün Anadolu kıtasının zabtını tutmuş.” 

“Şah İsmail fitnesi zuhur ile millet-i islâmiyye arasında tefrika düşerek 

ahali-i İran bu ‘anâsırın haricinde kaldıktan başka diyar-ı Rum ile diyar-ı 

Maveraünnehr beyninde bir hadd-i fasıl olduklarından o taraflarda bulu-

nan Sünnîler bu ‘anâsıra karışmak şerefinden mahrum kaldılar”.14 

Çok önemli olan bu tespitler ele alındığında, Ahmed Cevdet Paşa’nın 
dikkatimizi çekmeye çalıştığı iki temel husus vardır. Bunlardan birincisi; 
şeyhlik anlayışı ve köklü bir tarikat geleneğine dayalı bir hareketle orta-
ya çıkan Safevîlerin, sonradan siyasi bir niyetle dinî söylemleri bir araç 
olarak kullanmaya başlamışlar ve siyasi bir kimlik olan şahlığa kayarak 
Şi’îliği yaymak bahanesiyle kendi taraftarlarını arttırıp, Osmanlı toprak-
larına yönelik bir genişleme politikası oluşturmak istemişlerdir. Bununla 
da yetinmeyen Şah İsmail, kendisine Timur’u örnek alarak Orta Asya’-
dan başlayıp Anadolu’yu da içine alacak kadar geniş bir alanda büyük 
                                                           
10 Abdulbaki Gölpınarlı, “Kızılbaş” maddesi, İslam Ansiklopedisi, (MEB, İA.), C. VI, s. 789-795. 
11 Adel Allouche, Osmanlı-Safevî İlişkileri (Kökenleri ve Gelişimi), çev. Mehmet Emin Dağ, Anka 
Yay., s. 40-80, İstanbul, 2001; Bekir Kütükoğlu, Osmanlı-İran Siyasi Münasebetleri, İstanbul 
Fetih Cemiyeti Yay., s. 1-2, İstanbul, 1993; Sıtkı Uluerler, “Safevî Devleti’nin Kuruluşu ve Os-
manlı Devleti”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 271, s. 37-40, Temmuz 2009. 
12 H.R. Roemer, “The Safavid Period”, The Cambridge History of Iran, Volume 6, The Timurid 
and Safavid Periods, Edited by Peter Jackson, Cambridge University Press, 1986, s. 189; V. 
Minorsky, Iranica, Twenty Articles, Publications of the University of Tehran, Vol. 1, 775, s. 
251-252, 1964. 
13 Faruk Sümer, “Ahmed (882?-903=1497: Akkoyunlu Hükümdarlarından”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 47, s. 9-11, İstanbul, 1987. 
14 Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, C. I, Matbaa-i Osmanî, s. 38-39, Dersaadet, 1309. 
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bir devlet vücuda getirmek istemiştir. Bu devletin batıdaki nihai noktası 
ise Üsküdar’dır. 

Meselenin ikinci yönü ise, İran’da kurulan Safevî Devleti’nin ortaya 
çıkmasıyla birlikte -bu devlet Osmanlı algısında da bir fitnedir- Müslü-
manlar arasında ayrımcılık ve düşmanlığa sebebiyet vermiş, bunun so-
nucu olarak da temelde aynı dine mensup olan ancak farklı mezhebî ya-
pıları dolayısıyla birbirine düşman olan iki kutuplu dünya meydana gel-
miştir. Bu keskin kırılma ve kutuplaşmayla birlikte Safevî Devleti, aynı 
zamanda Anadolu’daki Sünnî muhit ile Asya’daki Sünnî kesimler arası-
na girmiş bir engel olmuştur. Bu engelin bir sonucu olarak da Orta Asya’-
da yaşayan Sünnî kesimler, medeniyet noktasında gelişmenin gerisinde 
kalmışlardır. İşte bu tespitler çerçevesinde İran’a yönelik ortaya çıkan bu 
algı, Osmanlı devlet zihniyetine işlemiş ve sonuna kadar devam etmiştir. 

Safevî Devleti, kurucu unsurunun kökeni itibariyle Türk olan ve Ana-
dolu’daki; Ustaclu, Şamlu, Rumlu, Musullu, Karamanlu, Tekeli, Dulka-
dirli, Bayburtlu, Çarpanlı, Karadağlı, Varsak ve Afşar gibi Türk boyları-
nın desteğini alarak kurulmuş bir devlettir.15 Şi’î karakterin devlet yapı-
sındaki baskın unsuru ve Şah İsmail başta olmak üzere ondan sonra 
devletin başına geçen şahların devletin genişleme siyasetinde Anadolu’yu 
hep öncelikli görüp, buralara yönelik niyetlerinden asla vazgeçmemeleri, 
Osmanlı’nın, İran tarafından daima bir batı sorunu olarak algılamasına 
sebebiyet vermiştir. Aynı şekilde İran’da kurulan bu devletin Osmanlı 
için ciddi bir doğu sorunu olacağı mevzusunu kavrayan kişi ise Yavuz 
Sultan Selim olmuştur.16 Her ne kadar Yavuz Sultan Selim öncesinde, 
babası II. Bayezid döneminde Safevî şeyhleri Anadolu’da faaliyetler yü-
rütmüşlerse de, bu kişilere karşı gerekli tedbirler alınmamıştır. Özellikle 
Safevî taraftarı kesimlerin çıkarmış olduğu Şahkulu İsyanı (1511) ve ne-
ticeleri, Osmanlı açısından büyük rahatsızlık doğurmuştur.17 

Bu noktada üzerinde durulması gereken hususlardan biri de, Anado-
lu’da azımsanmayacak sayıda Safevî taraftarının bulunması hadisesidir. 
Gerçekten de akla takılan soru, bu Türkmen zümreleri neden Osmanlı’-
dan yüz çevirip Safevîlere meyletmişlerdi? Bunu sadece mezhebî kaygıyla 
veya o tarikata olan bağlılıkla açıklamak mümkün müdür? Bu sorulara 
ilişkin olarak Halil İnalcık’ın tespitleri önemlidir ve bu tespitleri iyi analiz 
etmek gerekmektedir. İnalcık’a göre; XVI. yüzyılın başlarından itibaren 
Anadolu içinde bazı kaynamalar söz konusu olmuştur. Bir yandan Safe-
                                                           
15 F. Sümer, a.g.e., s. 18-19; P.M. Sykes, A History of Persia, Vol. II, Macmillan and Co. Li-
mited, s. 241-242, London, 1915; H.R. Roemer, a.g.e., Vol. 6, s. 215. 
16 Meselenin Osmanlı açısından bir şark meselesi addedilmesi hususunun, klasik dönem 
kaynaklar çerçevesinde çok önemli bir tahlili için bkz. Feridun M. Emecen, Osmanlı Klasik 
Çağında Siyaset, Timaş Yay., 2. Baskı, s. 321-331, İstanbul, 2011. 
17 Sıtkı Uluerler, “Safevî Devleti’nin Kuruluşu ve Osmanlı Devleti”, Türk Dünyası Tarih Kül-
tür Dergisi, Sayı: 271, s. 39-40, Temmuz, 2009; M. Cezar, a.g.e., C. II, s. 692-696. 
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vî dervişlerinin yürüttüğü propagandalar, bir yandan II. Bayezid yöneti-
minin pasif politikaları ve asayişsizliği kontrol edememesi, öte taraftan 
da eski toprak sahibi aileler ile dirliğini yitirmiş askerlerin bu süreçte 
Osmanlı’ya karşı aktif olarak yer aldıkları görülmüştür. Özellikle Türk-
men zümreleri göçebe bir karaktere sahipti ve eski Şamanist inanışları-
na dayalı unsurları, yaşam biçimlerinde devam ettiriyorlardı. Bu insan-
lar bir yandan devletin merkeziyetçi anlayışına karşı durdukları gibi, bir 
yandan da Sünnî geleneğe dayalı, yerleşik hayatın koşullarına uyum 
sağlayamamışlardı. İşte Safevî propagandasının başarıya ulaşmasının al-
tında yatan nedenlerin belli başlıları bunlardı.18 

2. Çaldıran Savaşı ve Sonrasında Yaşananlar 

Doğuda meydana gelen bu tehlikeli durumu zamanında ve iyi analiz 
eden kişi Yavuz Sultan Selim olmuştur. Kendisi bu meseleye ilişkin ciddi 
bir devlet refleksi göstermenin gerekliliğini de anlamıştır. Böylece Os-
manlı tarihinde ilk kez bir padişahın, Doğu/İran meselesini, devletin ön-
celikli sorunu olarak görmesi söz konusu olmuştur.19 Yavuz Sultan Se-
lim’in, ataları olan padişahların temel devlet politikası olan batıya yönel-
me düşüncesinden ayrılıp, doğuyu hedef seçmesi de bu yüzdendir. Yaşa-
nan bu gelişmeler ışığında Padişahın İran üzerine sefer yapmadan önce, 
Anadolu’daki Kızılbaşlara yönelik sindirme siyasetine dayalı baskıcı ha-
reketleri, Osmanlı devlet politikasında yeni bir safhanın da başlangıcı ol-
muştur.20 Artık Sünnîlik, Osmanlı’nın keskin bir kırmızı çizgisi haline 
gelmiştir. Bu bağlamda Osmanlı-İran ilişkilerinde temel sorunu Sünnîlik 
-Şi’îlik çatışması olarak belirlemek doğrudur. 1514 senesinde yapılan 
Çaldıran Savaşı ve sonrasında yaşanan hadiseler bu durumun ne kadar 
canlı bir şekilde devam ettiğini de göstermiştir.21 

Çaldıran’da Osmanlı galibiyeti, İran/Safevî Devleti’nde büyük bir sı-
kıntı ve sarsıntı meydana getirmiş, ancak yıkılışına da sebep olmamış-
tır.22 Bu sarsıntılı durum Şah İsmail’in 1524 senesinde Erdebil’de ölümü 
ve yerine oğlu Şah I. Tahmasb’ın geçmesine kadar devam etmiştir.23 Şah 
I. Tahmasb (1524-1576) başa geçtikten sonra düzeni sağlamak ve babası 
Şah İsmail’in hedeflerini gerçekleştirme yönünde bir politika izlemekten 
de geri durmamıştır.24 Meselenin Osmanlı açısından ciddiyetini bilen ve 
                                                           
18 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), çev. Ruşen Sezer, YKY., s. 36-
37, İstanbul, 2003; Ayrıca Anadolu’daki bu Türkmen zümrelerinin Anadolu Selçuklu Devleti 
zamanındaki yapılarının da iyi anlaşılabilmesi açısından bkz. Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İs-
yanı-Aleviliğin Tarihsel Altyapısı, Dergâh Yay., 3. Baskı, s. 43-48, 85-153, İstanbul, 2000. 
19 H.R. Roemer, a.g.e., Vol. 6, s. 222-223. 
20 M. Cezar, a.g.e., C. II, s. 725. 
21 Halil İnalcık, “Kültür Etkileşimi, Küreselleşme”, Doğu Batı Makaleler I, Doğu Batı Yay., s. 
284, Ankara, 2005. 
22 H.R. Roemer, a.g.e., Vol. 6, s. 224-228. 
23 Şah İsmail’in kişiliğinin tahlili için bkz. Sykes, a.g.e., Vol. II, s. 246. 
24 Bekir Kütükoğlu, “Şah I. Tahmasb” maddesi, İA., C. XI, s. 637-640. 
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babasından aldığı mirası devam ettirme şuurunda olan Kanuni Sultan 
Süleyman ise, uzun saltanatı müddetinde İran’a yaptığı seferler netice-
sinde hatırı sayılır başarılar elde etmiş, önemli mevkileri ele geçirmiştir. 
Bunlar içerisinde en önemlileri, hiç şüphesiz 1555 tarihinde imzalanan 
Amasya Antlaşması ile Irak-ı Arab diye nitelendirilen ve bugünkü Irak 
toprakları başta olmak üzere; Van gölü ve çevresi ile Şehrizor Eyaleti ve 
Batı Gürcistan’daki prensliklerin Osmanlı eline geçmesidir.25 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde İran’a karşı üstünlüğünü açık 
bir şekilde ortaya koyan Osmanlı Devleti’nin, 1559 senesinde kendi iç 
bünyesinde ortaya çıkan ve Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları olan 
Şehzade Bayezid ile Şehzade Selim arasındaki çekişmenin sonuçları, iki 
devlet arasındaki ilişkilerde yeni bir safhanın başlamasına sebebiyet ver-
miştir. Nitekim isyan etmiş durumdaki Şehzade Bayezid’in, diğer şehza-
de Selim ile giriştiği mücadele ve aldığı mağlubiyet sonrasında yaklaşık 
on iki bin kişilik ordusu ile İran’a sığınması, İran açısından iyi bir koz 
olarak değerlendirilmiştir.26 Osmanlı açısından ise, Cem Sultan hadise-
sinde yaşanan acı tecrübenin başka bir biçimi olarak görülen bu mesele 
de, sığınılan yerin İran olması ve Şehzade Bayezid’in taraftarı olan züm-
relerin Anadolu içinde devletle sorunlu olan memnuniyetsiz kesimlerden 
meydana gelmesi, rahatsızlık verici bulunmuştur. Aslında bu meselenin 
hem Osmanlı hem de İran tarafında farklı mülahazalarla korkuya neden 
olduğu da unutulmamalıdır. Osmanlı’daki korkunun nedeni; İran’a sı-
ğınmış ve hatırı sayılır taraftar kitlesine sahip olan bir şehzadenin salta-
nat çekişmesindeki yerinin yanında, devlete karşı memnuniyetsiz bir 
halk kitlesinin bulunması ve bu kesimlerden bir kısmının Bayezid ile 
İran’a sığınmış olmasıdır.27 Bu durum akla Şah İsmail’i destekleyen Ana-
dolu’daki Türkmenleri akla getirmiştir ki, Osmanlı’nın bundan rahatsız 
olması normaldi. İran açısından ise iyi bir koz gibi görünen bu meselenin 
başka bir cephesi vardı. O da, Şehzade Bayezid’in yanında bulunan on 
iki bin kişilik askerî birliğin, tamamıyla Türkmenlerden oluşması ve 
İran’daki yönetimi bir şekilde devirebilme gücünü sahip olmasıydı. Hatta 
bu hususta I. Tahmasb’ın büyük bir korku yaşadığı ve bu askerleri 
İran’ın farklı yerlerine dağıtılmasını istediği de bir hakikattir.28 

Şehzade Bayezid Vak’asının 1562 tarihinde Osmanlı’nın istediği bir 
şekilde sonlandırılmasından sonra, yönetim bir dizi tedbir almanın ge-
rekliliğine kanaat getirmiştir. Buna bağlı olarak da Osmanlı Devleti’nde 
idarî, askerî ve sosyal açıdan bazı düzenlemeler yapılmıştır.29 Bu düzen-
                                                           
25 M. Tayyib Gökbilgin, “Süleyman I” maddesi, İA., C. XI, s. 110-114. Ayrıca geniş bilgi için 
bkz. M. Cezar, a.g.e., C. II, s. 872-908. 
26 Şerafettin Turan, “Bayezid (Şehzade)” maddesi, TDVİA, C. V, s. 230-231. 
27 M. Cezar, a.g.e., C. II, s. 1130-1133. 
28 İ.H. Danişmend, a.g.e., C. II, s. 315-316. 
29 M. Cezar, a.g.e., C. II, s. 1137-1142. 
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lemelerin mahiyetine baktığımızda, büyük oranda Anadolu içinde tarihi 
arka planı olan ve bir türlü merkeziyetçi yapı içerisine alınamamış, dev-
lete karşı isyan edebilme potansiyeline sahip zümrelerin hedef alındığı 
anlaşılmaktadır. Osmanlı’yı rahatsız eden bu asayişsizlik hali ve düzenin 
tesis edilememesi meselesi, sonraki dönemlere de sarkan ciddi bir sorun 
halini almıştır. Yani Osmanlı-Safevî ilişkilerinin bir yansıması olarak bil-
hassa Anadolu’nun doğu taraflarına ilişkin bir düzensizliğin var olduğu 
ve tarih boyunca buralarda tam anlamıyla bir otoritenin sağlanamadığı 
mevzusu, sorunun bir başka cephesini oluşturmuştur. 

3. Kanuni Sultan Süleyman Sonrası Osmanlı-Safevî İlişkileri 

Osmanlı’daki durum yukarıda ifade ettiğimiz şekilde cereyan ederken, 
İran’da ise I. Tahmasb’ın ölümünden sonra (1576) bazı huzursuzluklar 
yaşanmaya başlamıştır.30 Osmanlı yönetimi, hasımı olan İran’ın bu sü-
reçteki olumsuz durumunu bir fırsat olarak değerlendirip oranın iç işle-
rine müdahale etmeyi düşünmemiştir.31 Safevîlerin kuruluşundan itiba-
ren Osmanlı’ya yönelik uygulamaya koydukları politikanın, misilleme 
şeklinde Osmanlı tarafından Safevîlere uygulanmaması, iki devlet ilişki-
lerindeki başka bir temel meseleyi oluşturmaktadır. Ancak burada şu 
husus iyi bilinmelidir ki, Osmanlı’nın İran içinde etki alanına alıp kulla-
nabileceği bir kesim de yoktu. Sadece İran’ın doğusundaki Özbekler ile 
Kafkasya havalisindeki Sünnî kesimleri harekete geçirme imkânı vardı. 
Tarih boyunca da Osmanlı Devleti, sadece Safevîlerin bu Sünnî kesimle-
re karşı bir hareketi olduğu zaman onları destekleyici bir tutum takın-
mıştır. Onun dışında İran’ın iç meseleleri dolayısıyla yaşadığı sıkıntılı dö-
nemlerde bunu bir fırsat olarak değerlendirip harekete geçme niyeti taşı-
mamıştır. Buna mukabil İran her fırsatta Osmanlı içindeki taraftarı olan 
Kızılbaş zümreleri tahrikten geri durmamıştır. 

Nitekim çok kısa ve sorunlu saltanatı zamanında İran Şahı II. İsma-
il’in (1576-1577) yaptıkları da buna örnektir.32 Kendisi her ne kadar ba-
şa geçtikten sonra İran içindeki Şi’îliğe karşı bir tutum takınıp Kızılbaş 
ümeraya baskı yapmışsa da, Osmanlı içindeki taraftarı olan kesimleri 
tahrikten de geri durmamıştır. III. Murad zamanında İran üzerine yapı-
lan seferlerin ana nedeni de bu oluşturmuştur.33 

III. Murad döneminde (1574-1595) İran üzerine yapılan seferler ve 
bunların sonucunda elde edilen galibiyetlerden Osmanlı’nın hedeflediği 
hususlar, başta Gürcistan olmak üzere Azerbaycan taraflarında Osmanlı 
gücünü tesis etmek ve yeni bir güç olarak ortaya çıkmaya başlayan Rus-
                                                           
30 Sykes, a.g.e., Vol. II, s. 247. 
31 Geniş bilgi için bkz. Bekir Kütükoğlu, a.g.e., s. 14-22. 
32 II. İsmail dönemi hakkında geniş bilgi için bkz. H.R. Roemer, a.g.e., Vol. 6, s. 248-252. 
33 B. Kütükoğlu, a.g.e., s. 15-22, 40-70. 
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ya’yı kontrol altında tutmaktır.34 Bu seferler neticesinde 1590 senesinde 
imzalanan İstanbul (Ferhat Paşa) antlaşması ile Osmanlı’nın doğuda en 
geniş sınırlara ulaştığı mevzusu, hiçbir zaman için kalıcı bir mahiyet de 
arz etmemiştir. Aslında bu meselenin de üzerinde durmak gerekmekte-
dir. Çünkü bahsi geçen antlaşma ile Tebriz, Karabağ, Gence, Kars, Tiflis, 
Şirvan, Gürcistan, Nihavend, Luristan gibi çok önemli mevkiler Osmanlı’-
da kalmıştır.35 Ancak gerçek anlamda bu yerler üzerinde Osmanlı hâkimi-
yeti bir türlü tesis edilememiştir. Bunun nedenlerine ilişkin olarak Halil 
İnalcık’ın şu tespitlerine bakmak meselenin anlaşılması açısından elzemdir. 

“İşgal edilen bölgelerde Osmanlı hâkimiyeti yerleşmedi. Türkçe konu-

şan, fakat Şi’î olan halk ve Anadolu’dan kaçıp gelmiş Kızılbaş aşiret-

ler Safevîlere bağlı idiler; bu sonuncular kendilerine Şah-Seven adı 

takmışlardı (yalnız Şirvan Sünnî idi). Yerel halk Osmanlılara açıkça 

düşmanlık göstermekte ve şah idaresi altındaki yerlere kaçmakta idi-

ler. Osmanlıların getirdiği idare tarzı, arazi ve nüfus tahririne daya-

nan vergi sistemi, tımar usulü ve alışılmamış vergiler hoşnutsuzluk 

doğuruyordu. Yerli hânedânlar ve kabile reisleri, bilhassa Kürt ve 

Türkmen göçerlerinin çoğunlukla bulundukları Irak-ı Acem’de merke-

ziyetçi Osmanlı idaresi yerine daha ziyade gevşek feodal bir karak-

ter gösteren şahın idaresi tercih edilmekte idi. En büyük güçlükler-

den biri, bu yerlerin Bağdad, Diyarbekir, Erzurum gibi Osmanlı üsle-

rinden çok uzak olması, askerî ve malî yardım yetiştirilememesi idi. 

Halk kaçtığından yerli kaynaklar yeterli değildi”.36 

Bu tespitler ışığında mesele ele alındığında; başta Azerbaycan mıntı-
kası olmak üzere Safevîlerin etkili oldukları yerlerdeki insanların hem di-
nî/mezhebî hem de yönetim bakımından bağlı oldukları İran yönetimine 
yakınlıkları, Osmanlı’nın aşamadığı bir konu olmuştur. Zira yüzyıllara 
dayalı olarak Büyük Selçuklu Devleti zamanından itibaren gerçekleştiril-
meye çalışılan37 ve Osmanlı’nın da sıkı sıkıya uyguladığı merkeziyetçi 
devlet anlayışı ve bunun gerekliliği olan düzenlemeler, yaşayış biçimi ba-
kımından merkeziyetçi anlayışa taban tabana zıt olan insanlar üzerinde 
olumsuz tesirler oluşturmuştur. Bunun bir sonucu olarak da Osmanlı 
                                                           
34 Geniş bilgi için bkz. M. Cezar, a.g.e., C. III, s. 1313-1365. 
35 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. III, I. Kısım, TTK. Yay., s. 63, Ankara, 1995; H.R. 
Roemer, a.g.e., Vol. 6, s. 257-260. 
36 Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I, Klasik Dönem 
(1302-1606): Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişim, Türkiye İş Bankası Yay., 10. Baskı, s. 
182, İstanbul, 2009. 
37 Merkeziyetçi bir devlet kurulmasının gerekliliğini ilk anlayan ve kalıcı bir devletin ancak 
bu şekilde tesis edileceğini kavrayan kişi Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul’dur. Onun Danda-
nakan Zaferi sonrası şekillendirmeye çalıştığı devlet anlayışı, Büyük Selçuklu Devleti’nin ta-
rihi boyunca hem hanedan mensubu kesimlerde hem de Oğuz boyları arasında memnuni-
yetsizlik doğurmuştur. Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, Boğaziçi 
Yay., Beşinci Baskı, s. 126-127, 242-249, İstanbul, 1996. 
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Devleti, kendisini benimsemeyen insanların bulunduğu bu mevkilerde 
kalıcı bir hâkimiyet tesis edememiştir.38 Bahsi geçen yerlerde bu tür ha-
diseler Osmanlı aleyhine bir durum arz ederken, aynı tarihlerde Anadolu 
içinde Celalî isyanlarının çıkması meselenin başka sorunlu tarafını oluş-
turmuştur.39 

XVI. yüzyılın sonlarında Osmanlı içinde etkisini arttıran Celali isyan-
larının vasfı ve isyancı zümrelerin bir kısmının İran, Irak, Suriye tarafla-
rına kaçmış olması Osmanlı’yı sıkıntıya sokan, İran’ı ise memnun eden 
bir gelişme olmuştur.40 Celali isyanlarının bastırılmasında Osmanlı yö-
netiminin sert tedbirlere başvurması özellikle de Kuyucu Murad Paşa’nın 
acımasız hareketleri, isyanın bastırılması hususunda devlet açısından 
bir başarı gibi görünse de, Anadolu’nun sosyal bünyesinde bilhassa, 
ekonomik yapısında büyük tahribatlar oluşturduğu da bir hakikattir.41 
İşte böyle bir süreçte Anadolu’daki memnuniyetsiz kesimlerin İran’a sı-
ğınmış olması meselesi, iki ülke ilişkilerinde tarih boyunca görülen so-
runların bir başka cephesini meydana getirmiştir.42 Yine çeşitli zaman-
larda İran tarafındaki bazı aşiretlerin İran’la yaşadığı sorunlar nedeniyle 
Osmanlı’ya sığınması veya hanedan mensupları arasında taht kavgaları 
dolayısıyla siyasi ilticaların olduğu unutulmamalıdır. Nitekim I. Abbas 
zamanında (1587-1629) nispeten kendisini toparlayan İran’ın, Osmanlı 
ile mücadeleye tutuştuğu ilk zamanlarda, başarı kazanmasında koz ola-
rak İran’a sığınmış olan Celali zümrelerini kullanmaktan geri durmaz-
ken, Osmanlı’nın da misilleme olarak İran’dan yüz çevirmiş olan ve Os-
manlı-İran sınır bölgesindeki idarecileri kullanması dikkat çekicidir.43 

4. Osmanlı-Safevî Çekişmesinin Son Safhası 

XVII. asrın başlarından itibaren Osmanlı-İran çekişme noktalarının 
yeni merkezleri, ağırlıklı olarak Bağdat ve Basra tarafları olmaya başla-
mıştır. Bahsi geçen yerleri içine alan güzergâhın uluslararası ticaret açı-
sından önemli mevkiler olması ve buraya hâkim olan devletin pek çok 
                                                           
38 Bu konuyla alakalı olarak geniş bilgi için bkz. Zeki Velidi Togan, “Azerbaycan” maddesi, 
İA., C. II, s. 97-112. 
39 Celalî isyanları ile ilgili geniş bilgi için bkz. Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzen-
lik Kavgası (Celalî İsyanları), Cem Yay., İstanbul, 1995. 
40 Burada şunu da belirtmek faydalı olacaktır. Celalî isyanları konusunda önemli çalışma-
lardan birini yapmış olan Mustafa Akdağ, bu isyanların, yapısı itibariyle Şiîlik ile bir bağlan-
tısının bulunmadığını, tamamıyla levent ve sekban hareketi olduğunu vurgulamıştır. M. Ak-
dağ, a.g.e., s. 13-15. Ancak Osmanlı-İran ilişkilerinin en yetkin alimlerinden olan Bekir Kü-
tükoğlu ise, Celalî isyanlarının çıkmasında İranlıların Anadolu’daki Kızılbaşları tahrik ettiği-
ni ve bu kesimleri kullandığını belirtmiştir. B. Kütükoğlu, a.g.e., s. 237-242. Bu konuyla 
alakalı olarak ayrıca bkz. Atâullah-i Hasani, “Osmanlı-İran İlişkilerinde Krizin Nedenleri”, 
Tarihten Günümüze Türk-İran İlişkileri Sempozyumu (16-17 Aralık 2002, Konya), TTK., s. 23-
25, Ankara, 2003. 
41 M. Akdağ, a.g.e., s. 455-500. 
42 Faruk Sümer, “Abbas I” maddesi, TDVİA, C. I, s. 18. 
43 A. Hasani, “a.g.m.”, s. 24-25. 
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yönden avantajlı duruma geçeceği hakikati, iki taraf arasındaki çatışma-
ların ana nedenlerinden biri olmuştur. Şah I. Abbas’tan itibaren İran, 
bahsi geçen yerlerle ilgili tasavvurlarından asla vazgeçmemiştir.44 Os-
manlı ise, bu bölgelerin önemini bildiğinden elinden çıkarmamak için 
büyük çaba sarf etmiştir. Hatta I. Abbas’ın başta askerî sistem olmak 
üzere pek çok alanda yaptığı düzenlemelerle İran’ı toparlaması sonrasın-
da Osmanlı üzerine saldırıya geçmesi, hatta ekonomik yönden de baskı 
unsuru olması açısından Osmanlı’ya ihraç edilen ipek ticaretini yasakla-
ması, Osmanlı-Safevî ilişkilerinde çekişmenin çok boyutlu olduğunu gös-
termiştir. Osmanlı Devleti, İran’ın bu ekonomik yaptırım tavrına karşılık 
olarak da, hemen harekete geçmiş ve İran’ın ihtiyaç duyduğu bakır ma-
deni başta olmak üzere kıymetli madenlerin ihracını yasaklamıştır.45 Bu 
durumu iki taraf arasındaki uzun zamana dayalı sorunlu ilişkiler bağla-
mındaki çekişmenin, ekonomik tabanlı bir yansıması olarak da değerlen-
dirilebiliriz. Şah I. Abbas’ın pek çok yönden İran’ı kalkındırmaya ve güç-
lendirmeye yönelik faaliyetlerinin en başta Osmanlı’yı rahatsız edeceği 
gerçeğini bilen Osmanlı yönetimi, bu duruma derhal müdahale edilmesi-
ne karar vermiştir.46 

Osmanlı tarihinde İran’a yönelik olarak gerçekleştirilen askerî seferle-
rin meşhurlarından biri de IV. Murad (1623-1640) zamanındaki Osman-
lı-İran harpleridir. Bu seferler neticesinde 1639 senesinde Kasr-ı Şirin 
Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma neticesinde yukarıda ifade etme-
ye çalıştığımız Azerbaycan mıntıkası ile Revan İranlılara bırakılmış, Şi’î-
Fars kültürüne karşı Osmanlı’ya yakın olan Bağdat havalisi ise Osmanlı 
egemenliğinde kalmıştır.47 İşte bu antlaşma ile Osmanlı-İran sınırı bü-
yük oranda şekillenmiş ve uzun zamana yayılan bir barış dönemi yaşan-
mıştır. Bu devir, iki tarafın da kendi iç-dış meseleleri ile uğraştığı ve bir-
biriyle mücadeleye girişmediği bir zaman dilimidir. Yoksa iki taraf ara-
sında bütün sorunların çözüldüğü, tam anlamıyla barışın sağlandığı bir 
dönem de değildir. Bahsi geçen yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı’nın 
tekrar batıyı gündemine almasının sebebi ise, bu devirde yönetim kade-
mesinde söz sahibi olan Köprülü ailesinin bazı olumlu icraatlarının neti-
cesinde, kendisini toparlayan devletin, Avrupa’ya yönelik bir hareket 
planı oluşturmak istemesidir.48 Bu süreçte İran’da ise, din adamlarının 
devlet işlerine karışma ve siyasi anlamda etkinliğini arttırması söz konu-
su olmuştur.49 
                                                           
44 H.R. Roemer, a.g.e., Vol. 6, s. 265-266. 
45 H. İnalcık, Devlet-i Aliyye, s. 182-183; F. Sümer, “a.g.m.”, s. 117-18. 
46 Şah I. Abbas zamanındaki Osmanlı-İran çekişme alanlarıyla ilgili bkz. H.R. Roemer, 
a.g.e., Vol. 6, s. 267-270. 
47 M. Cezar, a.g.e., C. IV, s. 1947-1948. 
48 M. Cezar, a.g.e., C. IV, s. 2064-2251. 
49 Tahsin Yazıcı, “Safevî” maddesi, İA., C. X, s. 55. 
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Şi’îlik esaslı Safevî devlet anlayışının bir tezahürü olan Sünnî dünya 
ile mücadele yürütme geleneği, XVIII. asrın başlarında da İran’ın temel 
meseleleri arasında yer almıştır. Özellikle İran’daki din adamlarının yö-
netim kademesindeki tesirlerinin sonucu olarak, Sünnî bölgelere yönelik 
Safevîlerin baskıcı tutumu, bu bölgelerde yönetime karşı isyanların ya-
şanmasına sebebiyet vermiştir. Afganlıların bu süreçte çıkardıkları isyan 
ve İsfahan’a kadar yürüyüp burayı almaları (1722), İran’da Safevî salta-
natının yıkılmaya yüz tutmasına neden olmuştur.50 İran’da bu iç karışık-
lıklar yaşanırken, Osmanlı’da III. Ahmed dönemine denk gelen ve Damat 
İbrahim Paşa’nın tesirleri ile yaşanan Lale Devri’nin etkileri, dış politika-
da pasif bir sürecin yaşanmasına yol açmıştır. Nitekim bu dönemin, Pat-
rona Halil İsyanı ile son bulması Osmanlı açısından hem iç hem de dış 
dinamikler bağlamında sorunlu bir devri başlatmıştır.51 Osmanlı ve 
İran’daki bu sıkıntılı durumlara mukabil, bölgenin önemli bir aktörü ha-
line gelen Rusya’nın Karadeniz’e inme projesi çerçevesinde Kafkaslarda 
hâkimiyet kurmak istemesi, dengelerde ciddi değişimlerin yaşamasına 
da zemin hazırlamıştır. 

İran’daki iç huzursuzluklar ve Afganlıların müdahalesi sonrasında ya-
şanan gelişmelerin tesiri ile Bağdat Valisi Hasan Paşa’nın Osmanlı’yı bu 
fırsattan istifade ile harekete geçmeye çağırması, Osmanlı devlet kademe-
sinde ilk etapta olumlu bir karşılık bulmamıştır. Ancak İran Şah’ı Hüse-
yin’in, Afganlı Mahmud Han tarafından esir edildiği ve tahttan indirildiği 
haberi alınınca, önceden Osmanlı idaresinde bulunan fakat sonradan el-
den çıkan yerlerin geri alınması düşüncesiyle, Irak, Azerbaycan ve Kafkas-
ya üzerine doğru üç koldan Osmanlı kuvvetleri harekete geçmiştir (1723).52 

Kısacası gidişat; Osmanlı, İran ve Rusya açısından yeni gerginliklere 
dayalı bir sürecin başlangıcı haline dönüşmüştür. İran’ın içinde bulun-
duğu zor durumu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı hesaplayan 
Rusya’da, Kafkaslar başta olmak üzere İran nüfuz alanındaki yerleri ele 
geçirmek istemiş ve bu amaçla hareket etmiştir.53 Nitekim Afganlıların 
baskısından bunalmış olan ve saltanatını kurtarmak için ne yapacağını 
şaşırmış bir vaziyette bulunan Şah II. Tahmasb, sığınacak kapı olarak 
Rusya’yı görmüş oradan alacağı destek karşılığında Gilan, Mazenderan 
ve Estarabad taraflarını Rusya’ya bırakmayı taahhüt etmiştir.54 Yaşanan 
bu ani gelişmeler ise, Osmanlı’da bir panik havası oluşturmuştur. Os-
manlı yönetimi, gerekirse Rusya ile harbe tutuşmayı bile göze almıştır. 
                                                           
50 H.R. Roemer, a.g.e., Vol. 6, s. 318-322. 
51 Midhat Sertoğlu, Mufassal Osmanlı Tarihi, Resimli Haritalı, C. V, TTK., s. 2433-2440, An-
kara, 2011. 
52 M. Sertoğlu, a.g.e., C. V, s. 2439-2444. 
53 Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, TTK, s. 262-263, Ankara, 1992. 
54 Bekir Kütükoğlu, “Şah II. Tahmasp”, Vekayinüvis Makaleler, içinde, İstanbul Fetih Cem. 
Yay., s. 320, İstanbul, 1994; Sykes, a.g.e., Vol. II, s. 323. 
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Çünkü mevcut Rus gücünün bahsi geçen yerlere inmesi demek dengele-
rin Rusya lehine değişmesi demekti ki, Osmanlı’nın bunu kabullenmesi 
söz konusu değildi. Gelişmeleri yakından takip eden Fransa ise, Rusya 
ile Osmanlı arasında yaşanacak bir savaşın kendi menfaatlerine uygun 
olmayacağını bildiğinden arabulucu rolünü üstlenerek, iki devlet arasın-
da İran topraklarının paylaşılması noktasında uzlaşmaya varmalarını 
sağlamak istemiştir. Fransa destekli bu projeye göre de; II. Tahmasb’ın 
Rusya’ya vermeyi taahhüt ettiği yerler Rusya’da kalmak şartıyla; Şirvan, 
Gence ve Azerbaycan gibi mevkilerin Osmanlı’ya bırakılması kararlaştı-
rılmıştır (1724). Bu antlaşmanın uygulamaya konulmasıyla da Rusya ve 
Osmanlı tarafları II. Tahmasb’ın şahlığını tanıyarak Safevî hanedanın 
varlığını sürdürmeye rıza göstermişlerdir.55 

Bu durum, XVIII. asrın başlarından itibaren Osmanlı’nın İran’a karşı 
uygulamaya koyduğu politik tavrında değişimler olduğunu göstermiş-
tir.56 Çünkü yukarıda bahsedilen Fransa destekli Osmanlı-Rusya antlaş-
ması ile İran’ın topraklarının bölüşülmesinin ötesinde, İran’daki Safevî 
hanedanın varlığını devam ettirmeye yönelik bu girişimi Osmanlı’nın ka-
bul edip, Sünnî Afganlılara karşı Şi’î Safevîleri desteklemesi, gerçekten 
üzerinden durulması gereken bir husustur. Çünkü o zamana kadar İran 
Safevî Devleti demek Osmanlı devlet zihniyetinde en basitinden fitne de-
mekti ve bu devlet Sünnî dünya için ciddi bir tehditti. O zaman ne oldu 
da birden Sünnî Afganlıların İran’a hâkim olması Osmanlı’yı rahatsız et-
ti? Osmanlı’daki bu siyasi manevranın arkasında yatan sebebi, karşısın-
da rakip olarak ikinci Sünnî bir devleti görmek istememesi hadisesi ola-
rak değerlendirmek mümkündür. Zira Timur’un XV. yüzyılın başında 
Osmanlı’ya vurduğu darbenin izleri hiçbir zaman için unutulmamıştı. 
Bu bağlamda güçsüz ve iç meseleleri ile uğraşmak zorunda kalan İran 
Safevî Devleti’nin varlığı, Osmanlı açısından daha istenir bir durum ol-
muştur. Yoksa bu meselenin başka bir izah tarzı yoktur. 

Nitekim İran’da yönetime hâkim olan Afganlı Eşref Han’ın 1725 tari-
hinde iki elçisini Osmanlı ile münasebetler kurmak üzere göndermesi ve 
eski sınırlar üzerinde anlaşmaya varıp, Osmanlı’nın İran’dan son zaman-
larda aldığı yerleri geri vermesini istemesi, Osmanlı tarafında olumlu bir 
karşılık bulmamıştır. Bu istekler olumlu karşılık bulmadığı gibi, Eşref 
Han’a yönelik olarak Osmanlı politik anlayışında, onun Sünnî olduğu ve 
kendisinin İran’daki hükümdarlığını kabul etmenin aynı zamanda onun 
Müminlerin Emiri olmasını da kabul etmek anlamına geleceği, bunun 
ise, şer’en caiz olmadığı mülahazasını doğurmuştur. Bununla da yetin-
                                                           
55 M. Sertoğlu, a.g.e., C. V, s. 2448-2449; H.R. Roemer, a.g.e., Vol. 6, s. 342; Sykes, a.g.e., 
Vol. II, s. 327-329. 
56 İ. Hakkı Uzunçarşılı, bu durumu Osmanlı hükümetinin zebunküşlüğü yani kendinden da-
ha güçsüz ve düşkün halde olanın zayıflığından yararlanma hadisesi olarak tanımlamakta-
dır. İ.H. Uzunçarşılı, a.g.e., C. III, I. Kısım, s. 174-175. 
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meyen Osmanlı yönetiminin, Eşref Han’ı bir nevi düşman ilan etmesi ve 
1726 senesinde üzerine ordusuyla Serasker Ahmed Paşa’yı sevk etmesi, 
meselenin hangi boyutlara vardığını göstermektedir.57 

Osmanlı yönetiminde İran’a yönelik olarak değişen bu politik tavırlar, 
netice itibariyle Osmanlı’nın öngördüğü şekilde sonuçlanmamıştır. Zira 
İran’daki yönetim kademesindeki belirsizlikler ve siyasi kargaşalık ortamı, 
birden Nadir isimli aslen Afşar Türklerinden olan birinin sahneye çıkması-
na zemin hazırlamıştır. Onun askerî zekâsı, cesareti ve siyasi anlamdaki 
becerisi, dengelerin tekrar İran lehine değişmesine neden olmuştur. Na-
dir’in ilk başlarda II. Tahmasb’a bağlı komutan göreviyle hareketi ve elde 
ettiği başarıları, sonradan İran saltanatını resmen 1736 senesinde ele ge-
çirmesi, Safevî hanedanının İran’da son bulmasına neden olmuştur.58 

Sonuç 

Osmanlı-Safevî ilişkilerinin yaklaşık iki yüz elli yıllık dönemi ele alın-
dığında, sorunlara dayalı ve çekişme zemini içerisinde devam eden bir 
zaman dilimi olduğu görülmektedir. Safevîlerin kuruluş süreci ve bu sü-
reçte yaşanan hadiselerin Anadolu ile sıkı ilintili olması, büyük oranda 
Osmanlı’yı rahatsız eden durumların başında gelmiştir. Çünkü tarikat 
temelli ve Türk kökenli Safevî ailesinin dinî/mezhebî faaliyetlerinin za-
manla siyasi bir mahiyet taşıması ve bunu Anadolu’daki taraftarları olan 
Kızılbaş Türkmen zümrelere dayandırmaları, meselenin ana temasını 
oluşturmuştur. I. Selim ile Şah İsmail arasında yaşanan çekişme ve Çal-
dıran Savaşı (1514) ile simgeleşen bu süreç, sonraki yüzyıllara dayanan 
Sünnî-Şi’î mücadelesinin de temelini teşkil etmiştir. Siyasi, askerî ve ida-
rî yapısı bakımından merkeziyetçi bir devlet vasfındaki Osmanlı’nın, ilk 
zamanlarda bahsi geçen açılardan aynı özelliği taşımayan ve bir nevi ka-
bilevî anlayışla ilkel sayılabilecek yönetim vasıfları taşıyan Safevîlerle ay-
nı kategoride görülmesinin imkânsızlığı da bir hakikattir. Ancak Safevîle-
rin hitap ettiği zümrenin Osmanlı idarî yapısına uyum sağlayamamış ke-
simler olması ve bu kesimlerin en hassas oldukları dinî motiflerle de etki 
altında tutulmaları, sorunlar yumağının bir başka cephesini meydana 
getirmiştir. İşte bu temel sorunlar çerçevesinde Doğu Anadolu Bölgesi, 
Irak toprakları, Azerbaycan ve Kafkasya mıntıkaları, iki gücün kıyasıya 
çekiştiği alanları oluşturmuştur. Bu çekişme süreci, hiç şüphesiz iki ta-
raf için de ağır bedeller doğurmakla birlikte, en azından Müslümanlık 
noktasında uzlaşamamaları ve birbirlerini düşman telakki etmeleri bir 
diğer meseleyi teşkil etmiştir. Netice itibariyle XV. yüzyılın sonlarına doğ-
ru kendisini belli eden Osmanlı-Safevî çekişmesinin 1736 senesinde Sa-
fevî hanedanın resmen son bulmasına kadar geçen süre içerisindeki çer-
                                                           
57 M. Sertoğlu, a.g.e., C. V, s. 2449; İ.H. Uzunçarşılı, a.g.e., C. III, I. Kısım, s. 179-184. 
58 V. Minorsky, “Nadir” maddesi, İA., C. IX, s. 21-25. 
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çevesi, oldukça sorunlu olmuştur. Bu sorunlar Safevî hanedanının son 
bulmasıyla da bitmemiş, sonraki devirlere sarkarak Osmanlı-İran ilişki-
lerinin ana meselelerini oluşturmuştur. 
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EDİRNE’DE OSMANLI SARAYLARI VE 
SARAY-I CEDİDE-İ AMİRE 

Cahit ALPTEKİN* 

Öz 

Doksan üç sene Osmanlı Devleti’ne payitahtlık yapmış olan Edirne şeh-

ri, İstanbul için önemli bir iaşe kaynağı olması yanında, genişleyen Osman-

lı sınırlarının Edirne’yi devamlı bir saldırı riski altından kurtarması, Balkan-

lara açılan ticaret yollarının Edirne’yi çok önemli bir konumda tutması ve 

de şehrin Osmanlıların Rumeli seferlerinde bir merkez rolü özelliğine sahip 

olması gibi nedenlerle önemli eserlerle taçlanan bir merkez olmuştur. 

Edirne’de inşa edilmiş yapılardan en önemlisi Saray-ı Cedide-i Amire ola-

rak bilinen Edirne Sarayıdır. Saray, şehrin kuzey yönünde ve Tunca Nehri’-

nin batısında 3.000.000 metrekarenin üzerinde bir düzlükte kurulmuştur. Sa-

rayın yapılmasına Sultan II. Murad’ın buyruğu ile (h.854-m. 1450) yılında 

başlanılmış, III. Ahmed devrine kadar tahta geçen Osmanlı Sultanları bu sa-

raya yeni yapılar ekleterek eseri genişletip güzelleştirmişlerdir. 

XVIII. asrın ortalarından itibaren Padişahların Edirne’ye olan ilgileri 

azalmış, 1751 Edirne Depremi ve 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sara-

yın harap olmasına neden olmuştur. Saray, 1867 ve 1873 senelerinde kı-

sım kısım onarılmış, bu sırada 1866-1870 yılları arasında Edirne Surları-

nın yıktırmasıyla daha önce bu kalede saklanan cephane Sarayın mah-

zenlerine taşınmış ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında bu cephaneli-

ğin ateşlenmesiyle Saray harabe haline gelmiştir. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı Devleti, Edirne, Saray, Türk. 

Abstract 

Ottoman Palaces in Edirne and The New Giant Palace 

City of Edirne was the Capital city of State of Ottoman for ninety three 

years. City was an important source of income for İstanbul. Although ex-
                                                           
* Tarihçi-Yazar. 
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panding the borders of the State of Ottoman saved Edirne from a cons-

tant risk of attacks. Edirne was holding very important position in the 

Balkans, because of the trade routes. Also the City was an important cen-

ter for the expeditions through Rumeli. Because of all that reasons Edirne 

has got priceless artifacts. 

The New Giant Palace was the most important building in Edirne 

which has known Edirne Palace. The palace was built on an area more 

than 3.000.000 squaremetres in North of the City and West of the Tunca 

River. The construction of the palace was started in 1450 by order of Sul-

tan II. Murat and then next Ottoman Sultans ordered to add new buil-

dings for palace’s splendor, till Sultan III. Ahmed period. 

Sultans lost their interests for palace from mid 18. century. The big 

earth quake in Edirne in 1751 and the war between Ottoman and Russia 

(1828-1829) was very ruinous for palace. In 1867 and in 1873, the pala-

ce was repaired in small sections. In these years Edirne city walls was 

destroyed and all ammunition which has hiding in these walls moved in-

to palace’s cellars. All that ammunition was fired in the war between Otto-

man and Russia (1877-1878) and the palace was completely destroyed.  

Key words: Ataturk, Turkish World, Foreign Turks. 

Doksan üç sene Osmanlı Devleti’ne payitahtlık yapmış olan Edirne 
şehri, I. Murad-ı Hüdavendigar tarafından 1362 senesinde fethedilmiş 
olup bu, tarihten sonra XVIII. yüzyılın ortalarına kadar gerek Osmanlı 
Padişahlarının bu kente olan sevgilerini azametli eserlerle taçlandırmala-
rı, gerek klasik çağında çok genişleyen Osmanlı sınırlarının Edirne’yi de-
vamlı bir saldırı riski altından kurtarması ve gerekse Balkanlara açılan 
ticaret yollarının Edirne’yi çok önemli bir konumda tutması yüzünden üç 
yüz elli yıl kadar süren bir gelişme dönemi yaşamıştır. Bu söylediklerimi-
ze Edirne’nin İstanbul için de önemli bir iaşe kaynağı olması ve de Os-
manlıların Rumeli seferlerinde bir merkez rolü özelliğine sahip olmasını 
da ekleyebiliriz. 

XVI. ve de XVII. asırlarda mamuriyet bakımından İstanbul ile karşı-
laştırılan Edirne’de 1675 senesinde - IV. Mehmed’in Edirne’deki şenliği 
sırasında - 24 Medrese, 300 civarında Cami, 32 Hamam, 53 Kervansa-
ray, 53 Han, 8 Taş köprü ve bugün tamamına yakınının izi bile bulun-
mayan 2 tane büyük saray ile sekiz tane de küçük saray (Kara Mustafa 
Paşa Sarayı, Musahip Mustafa Paşa Sarayı, Defterdar Mustafa Paşa Sa-
rayı, Rüstem Paşa Sarayı, Sokullu Mehmed Paşa Sarayı, Siyavuş Paşa 
Sarayı, Ferhat Paşa Sarayı, Sinan Paşa Sarayı) bulunmaktaydı. Bugün 
ise bu saydıklarımızdan pek azı bulunmaktadır.1 
                                                           
1 Bugün Edirne’de 3 tane Medrese, 2 tane Han, 1 tane kervansaray, yine 8 tane köprü, 3’ü 
sağlam 5 tanesi de yıkık 8 hamam bulunmaktadır. Saraylardan sadece Saray-ı Amire’nin yı-
kıntıları kalmış, yıkık ve sağlam 30 civarında da cami bulunmaktadır. 
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İşgaller, bakımsızlık ve ihmal gibi nedenlerle tarihe karışan bu ata ya-
digârları içerisinde bulunan saraylardan Saray-ı Cedid-i Amire olarak bi-
linen Edirne Yeni Sarayı, yitip giden eserlerin, zannımca, en değerlilerin-
dendir. 

Bu saray, Osmanlıların yaptığı en büyük saray olup, İstanbul’daki 
Topkapı Sarayı da bu sarayın ufak bir benzeri olarak inşa edilmiştir. 

Osmanlılar, Saray-ı Amire’den önce de Edirne’de birçok saray vücuda 
getirmişlerdir. İlk önce bu saraylar hakkında malumat vermek bizim için 
yararlı olur. 

I. Osmanlılar Döneminde Edirne Sarayları 

A. Saray-ı Atik (Eski Saray) 

Osmanlılar döneminde Edirne’de ilk saray Sultan I. Murad tarafından 
H. 767, M. 1365 yılında şimdiki Muradiye Küçükpazar caddesi ile Kır-
langıç Bayırı arasındaki Kavak meydanında yapılmış ve adına da “Saray-
ı Cedid” denmiştir. Sarayın kurulduğu tepenin eteklerine Yeniçeri ve 
Devşirme oğlanları kışlaları inşa edilmişti. 

Bu saray hakkında tarihi kaynaklarda bilgiler pek az olup, sadece Ev-
liya Çelebi Seyahatnamesinde Saray hakkında az da olsa bilgi bulunabil-
mektedir. 

Evliya Çelebi Saray-ı Cedid’den şöyle bahseder: 

“Gazi Murad Hüdavendigar’ın Kavak Meydanında yaptırdığı bu sa-

rayı Musa Çelebi genişletip kale gibi, bir burç ve bir büyük bina gibi 

yaptırdı. Çevresi beş bin adım gelir. Dört köşeden uzunca bir saray-

dır. Duvarların yüksekliği yirmi zira olup kuzeye açılan bir adet De-

mir Kapısı vardır. Sonra, Sultan Süleyman Han, Macar Seferine rağ-

bet etmekle bu sarayı ve Yeniçeri odalarını imar edip kırk bin yeniçe-

riyi hazır bulundurarak altı bin özel hizmetliyi bu sarayda oturtmak 

üzere eski sarayı büyük divanhaneler, has oda, büyük ve küçük ha-

zine, kiler, doğancılar ve seferliler odalarıyla genişletti; ama bağ ve 

bahçe yoktur” 

demektedir. 
Ahmet Badi Efendi, Edirne Fatihi Sultan I. Murad’ın H. 767 senesin-

de sarayın inşa emrini verdiğini ve sarayın H. 770 senesinde bitirildiği-
nin Nuhbet-üt Tevarih adlı eserde yazıldığını belirtmektedir. 

Ahmet Badi Efendi, Enis’ül Müsamirin’de de sarayın Sultan II. Selim 
emri ile yıktırılıp, yerine Selimiye Camii’nin yapılmasına karar verdiğini; 
Selimiye Camii’nin yanında yer alan Sultan Selim Hamamı’nın diğer is-
minin “Saray Hamamı” olmasının sebebinin de daha önce burada saray 
olmasından kaynaklandığını öne sürmektedir. Saray yıkıldıktan sonra 
saray hamamına gerek kalmadığı için, burada yer alan Sultan Selim Ha-
mamı’nın “çarşı hamamı” olarak anıldığının rivayet edildiğini belirtir. 
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Daha sonra Sultan II. Murad’ın 1450’de başlatıp Fatih Sultan Meh-
med’in tamamladığı saray yapılınca bunun adı “Saray-ı Atik” yani Eski 
Saray olmuştur. 

B. Saray-ı Cedid-i Amire (Yeni Saray) 

Yeni Saray, şehrin kuzey yönünde ve Tunca Nehri’nin batısında 
3.000.000 metrekarenin üzerinde bir düzlükte kurulmuştur. (Topkapı 
Sarayının bulunduğu alan 700.000 metrekaredir.) Bu alanı asırlık ağaç-
lar gölgelemektedir. 

Sarayın yapılmasına Sultan II. Murad’ın buyruğu ile (h. 854-m. 1450) 
yılında başlanılmış, onun 1451 yılında vefat etmesi üzerine inşaat bir 
süre durmuş ise de yine o yıl içinde Fatih Sultan Mehmed tarafından ye-
niden başlatılmıştır.2 

Daha sonraları Kanuni Sultan Süleyman, Sultan II. Selim, Sultan I. 
Ahmed, Sultan IV. Mehmed, Sultan II. Süleyman, Sultan II. Ahmed ve 
Sultan II. Mustafa ile Sultan III. Ahmed yeni yapılar ekleyerek sarayı ge-
nişletip güzelleştirmişlerdir.3 

Ancak bu sultanlar arasında sarayın gelişmesine en çok emek harca-
yan ise Avcı Sultan IV. Mehmed’dir. Sultan IV. Mehmed Edirne Sarayını 
çeşitli yapılarla en ihtişamlı noktasına ulaştırmıştır. İnşa ettiği yapılar 
arasında bugün temelleri bile kalmayan “IV. Mehmed Kasrı” en ünlüsü-
dür. Bunun dışında bugün Sarayiçi mevkiinde ondan hatıra olarak res-
tore edilmiş vaziyetteki “Av Köşkü” de ziyaret edilmeye değerdir.4 

a. Sarayın Belli Başlı Meydan ve Kasırları: 

Sarayın belli başlı meydanları: 
1. Alay Meydanı (Bab-ı Hümayun ve Babüssaade’den girilirdi.) 
2. Kum Meydanı diğer adıyla Cihannüma Meydanı (Babüssaade ve 

Demirkapı’dan girilirdi.) 
3. Divan Meydanı (Divan ve Baltacılar kapılarından girilirdi.) 
4. Enderun diğer adıyla Çeşme Meydanı (Üç tarafı duvarla çevrili 

olup, Padişah Kasrı tarafından girilirdi.) 
5. Taşlık veya Valide taşlığı meydanı (Harem-i Hümayun kapısından 

girilirdi.) idi. 
Bunlardan Alay Meydanı, Sarayın birinci meydanıydı. Tarihi belgeler-

de bu meydanda “ulufe” dağıtıldığı için kese meydanı da denildiği kay-
naklarda yazılmıştır. Yaklaşık 25 dönüm alanı kaplamaktaydı.5 
                                                           
2 İlter Büyükdığan, “Edirne Sarayının Onarım Sorunları”, I. Edirne Sarayı Sempozyumu Bil-
dirileri, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, s. 224, Edirne, 1995. 
3 Ratip Kazancıgil, Edirne Sarayı ve Yerleşim Planı, Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şu-
besi Yayınları, s. 8, Edirne, 1994. 
4 Özdemir Nutku, IV. Mehmed’in Edirne Şenliği, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 39, Ankara, 1987. 
5 http://www.edirneden.com/goster.php?id=844, (02.03.2011). 
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Kum Meydanı, dikdörtgen şeklinde kuzeyden güneye uzanırdı. Mey-
danın batı tarafında “Arz Odası” kuzeyinde “Cihannüma Kasrı”, doğu ta-
rafında “Kum Kasrı” ve güney tarafında Demirkapı bulunurdu. Babüssa-
de’den geçilerek taşlık bir zeminden birkaç basamak yüksekteki “Arz 
Odasına” ulaşılmaktaydı.6 

Divan Meydanı içindeki yapılar, Osmanlı siyasetinin şekillendiği yer-
leri barındırması bakımından sarayın en önemli yeriydi. Bu meydan, bi-
rinci alay meydanının kuzey yönünde bulunurdu. Bu meydana alay 
meydanının (Divan) kapısından ve dış meydandan da baltacılar kapısı 
yolu ile geçilirdi. Bu meydana dâhil olan yapılardan Darüssaade ağası, 
baş kapı gulâmı ve Harem Ağaları daireleri bu meydanın doğusunda bu-
lunup, bulundukları küçük meydana “haremin” veya “çadırlı kapı” deni-
len dış kapısından girilirdi. Mumcular dairesinden itibaren kuzeye doğru 
uzanan duvar divan meydanının batı sınırını oluşturur ki duvarın üs-
tünde “Alay Köşkü” ve meydan tarafında da “Baltacılar” koğuşları vardı. 
Kubbe Altı, Hazine-i Hümayun, Hazinedar, Hazine Veznedarları, Hazine 
yazıcıları dairelerinin birer cepheleri de bu meydan tarafına bakardı.7 

Enderun Meydanı, Kum Meydanı’nın kuzey bölümü ile “Valide Taşlı-
ğı” meydanının güneyinde doğudan batıya doğru uzanırdı. Meydanın gü-
ney doğusuna Kum Kasrının engelli bahçesi ortada Cihannüma Kasrı 
(Kasr-ı Padişahî) ve batıda Akağalar dairesi isabet ederdi. Meydan tama-
men yontma taş döşeliydi. Enderun meydanının kuzey cephesinde birbi-
rine benzer fakat büyüklüleri farklı üç koğuş bulunurdu.8 

Valide Sultan Taşlığı, Sarayın çeşitli dairelerinden oluşan “Valide Taş-
lığı” veya “Taşlık Meydanı” denilen meydandı. Meydan, uzunluğu 180 
metre ve genişliği 86 metre olup, doğu batı istikametinde uzanmaktaydı. 
Sultan IV. Mehmet dönemine kadar tamamen mermer odalar ile döşeli 
iken Valide Sultan dairesi kapısı önünden çeşitli yönlerde biten ve kulla-
nılmayan yollardan fazlası sökülerek buralara çiçekler ve düzenli ağaç-
lıklar yapılmıştı. Bu meydanı çerçeveleyen yapılar bir veya iki katlı olup, 
Topkapı Sarayı daireleri gibi diğerine dar yollar, merdivenli dehlizler, 
pencereye benzeyen kapılardan geçilen yapılardı. Valide taşlığı meydanı-
na, şehzadeler mektebi denilen dairenin zemin katında olan kapı aralı-
ğından geçilerek çıkılmaktaydı. Bu geniş meydanın dört bir yanında gi-
rişten sağ taraftan itibaren kadın efendiler, şehzadeler, Sultan IV. Meh-
met Dairesi, Sultan I. Ahmet Dairesi, Hasekiler Daireleri, Sultan Süley-
man Sofası, Yatak Hamamı, Valide Sultan Dairesi, Hastalar Sofası na-
mındaki daireler vardı. Taşlığın ortasında Kanunî Süleyman tarafından in-
şa ettirilmiş olan büyük havuz Sultan IV. Mehmet tarafından kaldırılmıştı.9 
                                                           
6 http://www.edirneden.com/goster.php?id=845, (02.03.2011). 
7 http://www.edirneden.com/goster.php?id=846, (02.03.2011). 
8 http://www.edirneden.com/goster.php?id=847, (02.03.2011). 
9 http://www.edirneden.com/goster.php?id=848, (02.03.2011). 
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Edirne Sarayının yerleşim planı dışında olup yine saraya bağlı olan 
kasırlar da bulunmaktadır. Bunlar ise: 

1. Av Köşkü. 
2. Aynalı Köşk. 
3. Bostancıbaşı Kasrı. 
4. Terazi Kasrı. 
5. Adalet Kasrı. 
6. İftar Köşkü. 
7. Bülbül Kasrı. 
8. Değirmen Kasrı. 
9. Bayırbaşı Kasrı. 
10. Mumuk Sarayı. 
11. Köşk Kapı Kasrı. 
12. İydiye Kasrı. 
13. Çadır Köşk. 
14. Hıdırlık Kasrı. 
15. Buçuktepe Kasrı. 
16. Yıldız Kasrı. 
17. Demirtaş Kasrı. 
18. Akpınar Sarayı Kasrı.10 

Bunun dışında sarayın yerleşim planı içinde ise, 117 Oda, 21 Divan-
hane, 18 Hamam, 8 Mescit, 17 Büyük Kapı, 13 Koğuş, 5 Mutfak ve 17 
Kasır bulunmaktaydı.11 

Bu Kasırlar arasında en ünlüsü “Cihannüma Kasrı” idi. Bugün hara-
belerine tesadüf edilen Cihannüma kasrı Fatih Sultan Mehmed tarafın-
dan yaptırılmıştı. Yedi kattan oluşan bu kasır altın varakları, paha biçil-
mez çinileri ve mimarisiyle Edirne Sarayının en dikkat çekici yapısı idi. 

Yapı, Taht-ı Hümayun dairesi ile Has Oda, Yediler Odası, Kutsal San-
cak Odası, Kutsal Sancak Şeyhi Dairesi, Kütüphane ve Kutsal Sancak 
Mescidi denilen daireleri kapsardı. Edirne sarayının en büyük dairelerin-
den biri olup 1000 metrekarelik bir alanı kaplardı. Kasrın güneye bakan 
cephesi önünde bodrum katın üzerinde 600 metrekarelik bir alanı kapla-
yan, üzeri mermerle döşenmiş ve ortasında mermerden yapılmış bir ha-
vuz ve dört tarafı, mermerden yapılmış parmaklıklarla çevrili bir teras 
vardı. 

Kasrın Selâtin camilerine benzeyen kapısından küçük kare bir odaya 
girilmekteydi. Bu odanın üç cephesinin ortalarında kemerli üç adet kapı 
bulunurdu. Bu kapılardan büyük olanı diğer ikisinden yüksek olup 
                                                           
10 Ratip Kazancıgil, Edirne Sarayı ve Yerleşim Planı, Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne 
Şubesi Yayınları, s. 8, Edirne, 1994. 
11 Tosyavizade Rifat Osman, Edirne Sarayı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 57, Ankara 
1989. 
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Taht-ı Hümayun’a açılan kapıydı. Kapının tam karşısında cevizden yapıl-
mış sedef ve fildişi parçalarla süslenmiş kubbe çatılı ve dört bacağının 
üstü yaldızlı oymalı padişah tahtı vardı. Taht’ın üzerine üç basamaklı 
merdiven ile çıkılmakta ve tahtın etrafı da cevizden yapılmış oymalı par-
maklıklarla çevriliydi. 

Kasrın katlarına ve burcun odalarına çıkmak için kullanılan merdi-
venler burcun bodrum katından itibaren burcun 2.5 metre kalınlığı olan 
duvarı dâhilinde 1 metre genişliğinde 2 metre boyunda üstü kemerliydi. 
Merdiven basamakları mermerden yapılmıştı ve her kata vardıkça o kata 
özel bir kapı açılırdı. Merdiven Cihannüma’ya kadar ulaşırdı. Bu kasrın 
yedinci katında sekiz köşeli, ortasında fıskiyeli havuzu bulunan odası 
dillere destan olacak güzellikte idi. 

Bu kasır 1450-1452 yılları arasında inşa edilmişti ve de hazin bir bi-
çimde ortadan kalktığı 1878 yılına kadar Edirne Sarayının simgesi ola-
rak dikkati çekmişti. Acı verici bir olaydır ki bu kasrın harabe haline gel-
miş olan taşlarından hala ve hala gecekondu gibi yapıların yapımında 
faydalanılmaktadır. Ayrıca bu kasrın taşlarından 1960’larda kasrın he-
men yanı başında birkaç odalı bir Jandarma Kontrol Noktası inşa edil-
mişti. Hâlbuki “Eski Eserler Nizamnamesi” bu gibi tarihi öneme haiz ya-
pıların taşlarından faydalanılamayacağını şiddetle belirtir. Ancak sadece 
kanunlardaki hükümler maalesef eserlerimizi korumaya kâfi gelmemek-
tedir. Mühim olan tarihi koruma bilincini başta yetkililerimize ve de hal-
kımıza aşılamaktır. 

Bugün sadece temellerine ve harabe halindeki hamamına tesadüf edi-
len “Kum Kasrı” ise, Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Kas-
rın yapıldığı yer meyilli olduğundan temelleri büyük yontma taşlar ile 
güney cephesinde bulunan hamam tarafında 2,5 metre ve diğer ucunda 
1,5 metre kadar yükseltilip içi doldurularak düzlenmişti. 600 metrekare 
bir sahaya yapılan bu kasrın, duvarları taş ve horasan harcından yapıl-
mıştı. Diğer kısımları ahşap olarak tek katlı inşa edilmiş ve çatısı kurşun 
levhalar örtülerek üzerine bir de nişan konulmuştu. Padişah köşkünün 
20 metre doğusundaydı. Kum meydanına yani Padişah Köşkü ve Arz 
Odası cephelerine bakan kısmında iki ve hamam tarafındaki cephede bir 
kapısı olup, kuzeyinde bulunan bu kasra ait Dolmabahçe’ye iki kapısı 
açılırdı. Bu kasrın hamamları ve selsebilli Divanhanesi ile Sünnet Odası, 
elde kalan fotoğraflara göre, çok zengin idi. Kasırdan kalan tek hatıra 
olan Kum Kasrı Hamamı 20. asrın ilk çeyreğine kadar hizmet vermiştir. 
Şu an bu hamam da cüzzama tutulmuş bir beden gibi parça parça eriyip 
gitmektedir. 

Sarayın dillere destan hamamları arasında bugün temellerinden yok 
olmuş Ak Ağalar Hamamı, Miftah Ağası Hamamı, Baş Çuhadar Hamamı, 
Hazine Kethüda Hamamı, Silahdar Hamamı, Sultan Mehmed Han Ha-
mamı, Aynalı Kasır Hamamı, Gülhane Hamamı, Kuşhane Aşçıları Hama-
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mı, Sultan Ahmed Han Hamamı, Şehzadeler Hamamı, Valideler Hama-
mı, Dar-üs Saade Ağası Hamamı, Veznedarlar Hamamı, Seferli Hamamı 
denilen hamamlarla beraber 42 hamam vardı.12 

Saray-ı Cedid-i Amire’nin bugüne ulaşmış yapıları arasında en sağla-
mı ve bakımlısı ise, “Kasr-ı Adil” veya “Adalet Kasrı” olarak bilinen ve 
1561 senesinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış olan 
eserdir. Ne yazık ki Adalet Kasrı da eski eserler nizamnamesine aykırı 
olarak Askeriye tarafından yakın zamana kadar mühimmat deposu ola-
rak kullanılmıştır. Bu yapının dışında yıkık vaziyetteki (şu sıralarda res-
tore ediliyor) “Matbah-ı Amire”, yakın zamanda restore edilen “Babüssaa-
de Kapısı” ve taşlarından Sanayi Mektebinin yapımında faydalanılan bir 
Kanuni dönemi yapısı olan “Su Maskemi” de sarayın günümüze ulaşan 
yapıları olarak önem taşır. Terazilerden gelen sular, Su Maskemi’nin te-
pesindeki depolarda toplanmakta, oradan sağ tarafta bulunan tulani, 6 
bölümde kalın taş tevzi levhalarıyla saraya sevk edilmekteydi. Binanın 
etrafında 1956’da toprak su künkleri bulunmuştur. İçinde kurşun boru-
lar geçtiği tespit edilmiştir.13 

Saray 1451-1878 seneleri arasında 427 senede kâh görkemli ve ba-
kımlı ve kâh harap ve terk edilmiş durumda ayakta kalabilmiştir. Deği-
şik dönemlerde birçok kereler tamir edilmiş, bu iş için çok paralar har-
canmıştır. Saraydaki son onarım ise, 1867’de Sultan Abdülaziz zamanın-
da Cihannüma Kasrı’nda yapılan bazı tadilat ve eklemeler ile 1873’te Va-
li Hacı İzzet Paşa’nın gerçekleştirdiği onarımdır. İstanbul’un fethi gibi 
büyük hadiselerin planları bu sarayda yapılmış, dünyayı yöneten fer-
manlar bu sarayda kaleme alınmış ve Krallara taçlar bu sarayda giydiri-
lip elçiler bu sarayda karşılanmıştır. 

Aylarca süren Sünnet ve Evlenme törenlerine sahne olan bu güzel sa-
ray, tahttan indirilen ve tahta çıkan padişahları, boğdurulan vezirleri de 
görmüştür. 

Ancak sarayın yaşam öyküsünü tümüyle anlatmak bu makalenin 
kapsamını aşmaktadır. Lakin sarayın yaşadığı acı son ve Edirne’nin ya-
şadığı büyük kayba değinmek gerekir. 

b. Sarayın Harap Hale Geliş Süreci: 

XVIII. asrın ortalarından itibaren Padişahların Edirne’ye olan ilgileri 
azalmış, 1751 Edirne Depremi gibi bu şehri mahv-u perişan eden olaylar 
nedeniyle şehirde olan genel bakımsızlık sarayı da etkilemiştir. Aradan 
geçen senelerde metruk bir duruma düşen saray, 1828-1829 Osmanlı / 
Rus Savaşı’nda Edirne’nin Ruslar tarafından işgalini müteakip mütareke 
                                                           
12 Tosyavizade Rifat Osman, Edirne Rehnüması, Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şube-
si Yayınları, s. 88, Edirne, 1998. 
13 Edirne’nin 600. Fetih Yıldönümü Armağan Kitabı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 218- 
219, Ankara, 1993. 
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günlerinde (22 Ağustos-14 Eylül 1829) Rus ordusu tarafından karargâh 
olarak kullanılmış, Rus askerleri harem dairelerinin yanında çadırlarını 
kurmuşlar, sarayın bazı dairelerini yıkmışlar, komutanları olan General 
Diebiç ise Bostancıbaşı Kasrında ikamet etmiş ve Ruslar Edirne’yi boşal-
tırlarken beraberlerinde pek çok paha biçilmez çiniyi de götürmüşler-
dir.14 

Sultan Abdülaziz’in 1867 senesinde gerçekleştirdiği Avrupa seya-
hati sırasında Edirne’ye uğrama ihtimalinin doğması üzerine saray, 
alelacele bir onarımdan geçirilmiş ve kısmen mamur bir duruma so-
kulmuştu. 

1873 senesinde ise Edirne Sarayı, Vali Hacı İzzet Paşa’nın gayretleri 
ile etraflı bir tamirattan geçmiş ve başta Cihanümma kasrı olmak üzere 
onarılmıştı. Ancak bu tamirden itibaren sarayın mahzenleri cephane de-
posu olarak kullanılmaya başlanmıştı. Vali Hurşid Mehmed Paşa’nın 
1866-1870 yılları arasında Edirne Surlarını yıktırmasıyla daha önce bu 
kalede saklanan cephane Edirne Sarayına nakledilmişti.15 

1877-1878 senelerinde vuku bulan Osmanlı / Rus Savaşında ise Os-
manlı Ordularını Şıpka ve de Plevne’de yenilgiye uğratan Rus orduları 
hiçbir engelle karşılaşmaksızın Edirne üzerine harekete geçmişler ve 
Edirne Valisi Cemil Paşa ile Kumandan Ahmed Eyyüp Paşa’nın ortak 
emirleri ile cephanenin Rusların eline geçmemesi için ateşlenmesine ka-
rar verilmiş, bu emrin uygulanması sonucu meydana gelen infilaklar 
Havsa’ya kadar bütün havalide duyulmuştu.16 

Edirne’yi de tehlike altına sokan bu elim karar sonucu Saray-Amire 
üç gün infilaklarla yanmış; sanatın, zarafetin ve şanlı tarihin bu azametli 
simgesinden geriye yıkıntılar kamıştır. 

Tarihine sahip çıkma ve koruma şuurundan nasip almamış zihniyetin 
eseri olan bu olay Edirne Garı’nda mevcut cephaneyi de (aralarında 30 
tane de top vardır) yanına almayıp hususi treniyle kaçıveren Cemil Paşa 
ile eşraftan Şevket Beyin ifadesine göre, Rusların en acı ilerleyiş haberle-
rini kumandanlığında tavla oynarken herhangi bir mecmua okur gibi ra-
hatlıkla karşılayan ve zamanında cephanenin boşaltılması emrini verme-
yen Ahmed Eyyüp Paşa’nın eseridir. 

Ancak Sarayın çektiği acı bununla da sona ermemiş ve bu sefer saray 
yıkıntıları üzerinde yağmalar ve yangından mal kaçırmalar başlamıştır. 

Hacı İzzet Paşa, ikinci Valiliği sırasında, Sarayın yeniden tamirine te-
şebbüs ile proje ve keşif planlarını hazırlamış ise de o zamanın beyin ya-
pısı Paşa’nın başarısını önlemiştir. Sonradan sarayın pek çok bölümü 
sökülerek kışlaların yapımında kullanılmış ve hatta Tunca Nehrinin sa-
                                                           
14 Osman Nuri Peremeci, Edirne Tarihi, Bellek Yayınları, s. 50, Edirne, 2011. 
15 Cephanenin asıl kısmı Cihannümma Kasrının giriş katında bulunmaktaydı. 
16 Ahmed Badi Efendi’den naklen Dr. Tosyavizade Rifat Osman Bey belirtmişlerdir. 
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raya yakın kısmının tabanına Fatih tarafından döşettirilen mermer lev-
haları da sökmek istemişlerse de başaramamışlardır.17 

Edirne’nin Ruslardan geri alınmasından sonra Vali Rauf Paşa tarafın-
dan verilen izin üzerine yangından zarar görmeyen veya kısmen yanan 
saray birimlerinin çok değerli XV. ve XVI. asır çinileri ile altın musluklar, 
mermer kitabeler sökülerek başta Rus Konsolosu olmak üzere yabancı 
ülke diplomatlarına hediye edilmiştir. Özellikle de bu eşsiz eserlerin bü-
yük bir bölümü 27 sandık içinde İngiliz Konsolosuna armağan edilmiştir 
ki bu parçalar bugün Victoria / Albert Müzesi’nde sergilenmektedirler.18 
İşte bu olay da az önce değindiğimiz tarih şuuru eksikliğinden meydana 
gelmiştir.19 

Saraydan kalan yegâne sağlam yapı olan Adalet Kasrı da Rauf Paşa’-
dan sonra görev alan Edirne Valisi Abdurrahman Paşa tarafından 
(1892), askeri binalar yapılması için taşlarından faydalanılmak üzere yı-
kılmak istenmiş, kubbesi sökülen bu eser, acı bir olaydır ki, tarihi eser-
lere büyük ilgi duyan ve korunmasına inanan bir Rus Konsolosu olan 
Mösyö Lişin’in müdahalesi ve Padişah II. Abdülhamid’e şikâyet etmesi ile 
engellenebilmiştir. 

Sonuç 

Yazık ki atalarımızın bir medeniyet timsali olan eserlerini, zamandan 
çok, yakın geçmişin yöneticileri ve bizler harap etmişizdir. Maalesef Tür-
kiye sınırları içerisinde kalan Osmanlı eserlerinin yüzde kırkını yok etti-
ğimiz trajik bir gerçek olarak önümüzdedir. 

Bugün harabe olmuş bu görkemli yapıları elimizden geldiğince koru-
mak ve restore edilmesi için gereken bilinci vermek her Türk çocuğunun 
görevidir. Tarih bilmek ve tarih şuuruna sahip olmak, bir milletin milli 
vasıflarını, eserlerini koruması ve nereden geldiğini bilip nereye gideceği-
ne karar vermesi için elzemdir.20 Yıkmak, mahvetmek çok kolaydır. Bize 
vazife olan ise Türklüğün bu ebedi şehrini korumak, onarmak ve hak et-
tiği değeri vermektir. Tarih ve milliyet şuuru kültürün korunmasıyla, 
azametlerin öğretilmesiyle ve de bu büyük kültürün nesillerimize anlatıl-
masıyla kazandırılabilir. 
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EKLER 

 
Saray’ın Babüssaade Kapısı 

(Arka planda Cihannüma Kasrı, ön tarafta toplar gözüküyor) 
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Edirne Sarayı Cihannüma Kasrı İç Kısım 

 

Arz Odası (solda), Cihannüma Kasrı (ortada) ve Kum Kasrı (sağda) 
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Öz 

Birgivî, 16. yüzyılda mukaddes olarak kabul edilen Arapçayı öğren-

menin farz olduğunu söyler. Dolayısıyla, bu lisan asırlarca eğitim kurum-

larımıza hâkim olur. 19. asrın son çeyreğinde ise, zorluğu tartışma konu-

su olur. Bu tartışma, dilimiz Osmanlıca mı yoksa Türkçe mi? Lâtin alfabe-

si ya da Ermeni alfabesi alınsın mı, alınmasın mı? Arapça olmadan Türk-

çe ilim ve edebiyat dili olabilir mi, olamaz mı, meseleleri üzerine cereyan 

etmiştir. Dilimizin Osmanlıca değil, Türkçe olduğu tezini ilk ortaya atan Ş. 

Sâmi’dir. Ona medrese hocaları itiraz eder. Bu konuda Ş. Sâmi’yi K. Pa-

şazâde Sait, medrese hocalarını da H. İbrâhim destekler. O, Arapçasız bir 

Osmanlıcanın, ilim ve edebiyat dili olamayacağını söyler. Ayrıca, Arapça-

nın dini lisanımız olmasından dolayı, Kurân-ı Kerîm gibi, Tanrı’nın hima-

yesinde olduğu iddiasında bulunur. 

Anahtar kelimeler: Arapça, Lâtin ve Ermeni Alfabesi, Osmanlıca, 

Türkçe, Lâtince, Fransızca, Birgivî, Ali Kemâl, Hacı İbrahim. 

Abstract 

Developmental Stages of Turkish From Reforms to Republic 

At the sixteenth century, İmam-ı Birgivi said that Arabic which was so 

called the sacred language has to be learned as a duty. So, Ottoman edu-

cational institutions was dominated by Arabic for centuries. Only at the 

last quarter of nineteenth century, complexity of the language became a 

matter for discussion. This discussion was about the following questions 

like; the main language of Ottoman was Ottoman Turkish or Turkish? 
                                                           
* Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk 
Edebiyatı Öğretim Üyesi. 
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Should Latin or Armenian alphabet be get? Is it possible for Turkish to be 

a science and literature language without Arabic? Şemsettin Sami was 

the first person, who put forwad the idea of Turkish is the main language 

not the Ottoman Turkish. This idea was objected by the Hodjas of Mad-

rassas, but Kemal Paşazade Sait supported the idea. Hacı İbrahim Efen-

di was sided by the Hodjas. He was claiming that the Ottoman Turkish 

was the language of Ottoman Empire and without Arabic this language 

can not be a science and literature language. Also he claimed that the Ara-

bic was the sacred language which was protected by Allah just like Quran. 

Key words: Arabic, Latin Alphabet, The Ottoman Turkish, Latin, 

French, Birgivi, Armenian Alphabet Hacı İbrahim, Ali Kemâl. 

Giriş 

Osmanlı padişahlarından III. Mustafa ve I. Abdülhamid devrinde baş-
layan yenilik fikirleriyle yetişen III. Selim döneminde, Batı’da oluşan ay-
dınlanma devri fikir hareketleri, imparatorlukta belirli bir elit tabaka ta-
rafından takip ediliyordu. Oralarda gelişen bu düşünce hareketleri, ya-
vaş yavaş bizim aydın kitlemizi de etkilemeye başladı. Bu etkileşim, her 
alanda olduğu gibi, dil sahasında da kendisini gösterdi. 

O zamana kadar üzüntü, keder, şikâyet, sevinç gibi düşünce ve duy-
gularını hep beyit birimiyle anlatan Osmanlı aydınında, III. Selim’den iti-
baren nesir diline doğru bir eğilim başlar. Hükümdarlığının ilk yılların-
dan itibaren ıslahat hareketlerine başlayan III. Selim, 1792’de Osmanlı 
Ordusu daha Silistre’de iken, Koca Yusuf Paşa’ya gönderdiği bir emirle 
“nizam-ı devlete dair herkesin mütâleâtını” bir rapor halinde yazmasını 
ister.1 III. Selim’in bunu yapmaktaki maksadı, 1783’te Rusların Kırım 
Hanlığı’nı ilhak etmesi üzerine, onlarla yapılan savaşın kaybedilme se-
beplerini öğrenmeye yöneliktir. Bu emir üzerine yazılan raporlarla başla-
yan düz yazı hamlesi, yavaş yavaş edebiyatımıza hâkim olan beyit birimi 
geleneğinden, nesir diline doğru bir yönelme göze çarpar. Ayrıca, III. Se-
lim, vakaların anlaşılır bir dilde yazılmasını, devrin müverrihi Edip Efendi’ye 
emrederek, dilin sadeleşmesi hususuna da, resmiyet kazandırmış olur.2 

II. Mahmut onun başlattığı bu resmiyeti devam ettirmiştir. Çıkarmış 
olduğu ilk resmi gazete (Takvim-i Vakâyî-1831) bu hareketin müjdecisi-
dir. Bunun yanı başında, Batı’dan yapılan tercümeler, yazılan raporlar, 
askerlikle ilgili talimatnameler, devrin vakalarını anlatan telif eserler, ye-
ni açılan tercüme odaları ile kalemlerde kullanılan nesir dili, yabancı ga-
zete ve kitapların ülkeye girmeye başlaması3, hepsi bu yolda nesir dilinin 
gelişmesine zemin hazırlayan unsurlar olmuştur. 
                                                           
1 Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 3. Baskı, s. 18-19, İstanbul, 1967. 
2 Ahmet Hamdi Tanpınar, a.g.e., s. 22. 
3 Ahmet Hamdi Tanpınar, a.g.e., s. 87-88, s. 84, s. 112-113. 
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Ayrıca, onun tahta çıkışının ilk yıllarında yazıldığı anlaşılan ve İtal-
yanca çevirisi üzerinde 1809 tarihi yazılı olan el yazması nadide bir piye-
simiz vardır. Bu piyes, Şinâsî’nin Şâir Evlenmesi’nden elli sene önce ka-
leme alınmıştır. “Vakâyi-i Acîbe ve Havâdis-i Garîbe-i Keşfger Ahmet” 
isimli bu Türkçe piyesi, 1958 yılında, Viyana Ulusal Kitaplığı’nda yaptığı 
araştırmada, rahmetli Prof. Fahir İz bulmuştur.4 Adı geçen piyes bizim, 
hem nesir dilimizin, hem de nesre hazırlık devresinin ilk numunesini 
teşkil etmesi bakımından mühimdir. 

Sultan Abdülmecit devrinde ise, gazetenin yanı başında edebiyatımıza 
ve toplum hayatımıza, yeni bir tür olarak, nesir dilinin vazgeçilmez bir 
unsuru olan modern tiyatro girer. 1840’lı yıllarda, bu yeni edebiyat türü-
nün, halka açık mahallerde sahneye konarak yaşantımıza girmesi, nesir 
dilinde tiyatroya dair telif eserlerin kaleme alınmasına vesile olur. Bütün 
bu gelişmeler, artık, beyit birimi ile düşüncelerini anlatma devrinin ka-
panıp, yavaş yavaş nesir dilinin eşiğine doğru gelindiği haberini müjdeli-
yordu. Bu eşiğin aşılması ise, Sultan Abdülmecit’in son senelerine doğ-
ru, Şinâsî’nin hayata geçirdiği ilk yerli telif eserimiz olan Şair Evlenmesi 
ile yine onun tarafından çıkartılan ilk özel Türkçe gazete olan Tercemân-ı 
Ahvâl ile gerçekleşecektir. 

Gazetenin bu şekilde hayatımıza girmesi ile nesir dili de bir bakıma, 
istiklâlini ilân etme yoluna girmiştir. Ardından, mevcut ağdalı dilin sade-
leştirilerek nesre dönüştürülmesi hususu ile birlikte, dilin sadeleşmesi, 
ortak yazım kuralları, Türkçenin grameri ve lügati gibi meseleleri de be-
raberinde getirmiştir. 

Bu alanda, Şinâsî’nin ölümüne kadar geçen devrede, onun (Mebhûse-
tü’n-Anhâ) tartışması bir kenara bırakılırsa5, dil meseleleri üzerinde fazla 
bir hareketlilik göze çarpmaz. Ama onun ölümünden sonra, 1870’li yılla-
rın sonu ile 1880’li yılların başlarında, bu sahada büyük bir canlanma 
görünür. Bu canlılığın ilk kıvılcımını, Şemsettin Sami Hafta mecmuasın-
da kaleme aldığı (Lisân-ı Osmânî-Türkî) makalesiyle başlatır. Onu, Cev-
det Paşa’nın Belâgat-ı Osmânîyesi, Abdurrahman Süreyyâ’nın Ta’likât-ı 
Belâgat-ı Osmânîyesi, Hacı İbrâhim’in Temyîz-i Ta’likât’ı, Kemâl Paşazâ-
de Sait’in Fezâil-i Ahlâkiye ve Kemâlât-ı İlmiye’si takip eder. 

Böylece, o güne kadar üzerinde pek durulmayan dilimizin meseleleri-
ne nihayet, basın yoluyla da olsa, ilgi duyulup el atılmış olur. Bunların 
başında, dilimiz Osmanlıca mı yoksa Türkçe mi, tartışması gelir. Onu, 
Türkçenin Belâgat’ı, alfabe değişimi meselesi ile dönemin aydınlarınca 
mukaddes dil olarak nitelendirilen Arapçanın Türkçeye üstünlüğü ve 
Arapça-Türkçe konusu, devrin basınının ele aldığı günlük meselelerden 
                                                           
4 Niyazi Akı, Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi, C. 1, Birinci Baskı, Eylül, Dergâh Yayınları, s. 41, 
İstanbul, 1989. 
5 Ziyâd Ebüzziya, Şinâsî, Hz. Hüseyin Çelik, I. baskı, İletişim Yayınları, s. 216, İstanbul, 
1997. 

159



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4 

olur. Bu fikir tartışmalarına karşı, devrin idare kanadından herhangi bir 
müdahale de bulunulmaz. 

İşte burada, bütün bu meseleleri ana hatlarıyla, bana verilen sınırlı 
sayfalarda, bugüne kadar dilimizin geçirdiği aşamaların tabii seyrini dört 
başlık altında sizlere anlatmaya çalışacağım. 

A. Dilimiz Osmanlıca mı Yoksa Türkçe mi? 

“Dilimiz Osmanlıca mı, yoksa Türkçe mi olduğu meselesi”ni ilk defa or-
taya atan Hafta mecmuasındaki yazısı ile Şemsettin Sâmi olmuştur. O, 
yazısında; 

“Söylediğimiz lisan ne lisanıdır; nereden çıkmıştır? Osmanlı lisanı ta-

birini pek de doğru bulmuyoruz. Çünki, bu unvan, Selâtîn-i Osmâni-

ye’nin... tesis etmiş oldukları bir devletin unvanıdır. Hâlbuki lisan ve 

cinsiyet müşârünileyhin zuhûrundan ve bu devletin teessüsünden 

eskidir. Asıl bu lisanla mütekellim kavmin ismi “Türk” ve söyledikleri 

lisanın ismi dahi, lisân-ı Türkî’dir”;  

dedikten sonra, Osmanlı ile Türk isimleri arasındaki nispetin, tıpkı 
Avusturya ile Alman isimleri arasındaki nispet gibi olduğunu izah ede-
rek, Devlet-i Osmâniye’nin himayesinde bulunan bütün kavimlerin fert-
lerine Osmanlı denildiğini, “Türk” isminin ise, Adriyatik denizi sahilinden 
Çin sınırına, Sibirya’nın iç taraflarına kadar yayılmış olan büyük bir mil-
letin unvanı olduğunu; “...efradının ekseriyeti bu memleketin haricinde 
olup, bu devletin teessüsünden çok daha eskilere dayanan bir lisana ‘li-
sân-ı Osmânî’ demenin, tarihe ve ‘ensâb-ı elsineye’ asla uygun olamaya-
cağını”, (Fertlerinin çoğu bu memleketin dışında olup, Osmanlı Devleti’-
nin kuruluşundan çok daha eskilere dayanan bir lisana “Lisan-ı Osmâ-
nî” demenin tarihe ve dillerin soy birliği anlayışına da asla uygun olama-
yacağını), Memâlik-i Osmâniye’nin Avrupa milletleri indindeki isminin 
de, “Türkiyâ” olup bu kelimenin sonundaki “yâ” edatının, tamamıyla 
“stân” edatının eş manalısı olduğundan, bu kelimenin “Türkistan” ma-
nasına geldiğini, harita üzerinde gördüğümüz diğer bir Türkistan ahali-
siyle olan münasebetimizin, yalnız isim iştirakinden ibaret olmadığını, 
onların kullandıkları lisanla bizimkiler arasında cüzî bir fark olduğunu, 
bu yüzden bizim söylediğimiz Türkçeye “lisân-ı Osmânî” unvanı ne kadar 
yakışmıyorsa, Mâverâünnehir’de ve Çin’deki hem cinslerimize de, “Çağa-
tay” unvanının yakışmadığını, çünkü, Çağatay akvamının Türkî’den yal-
nız küçük bir kavim ismi olduğunu söyler. 

Ş. Sâmi, makalesinin devamında da, Osmanlı Türkçesi yerine Garbî 
Türkçe, diğerine de Türkî-i şarkî tabirinin kullanılmasının daha uygun 
olacağı teklifinde bulunur. Sonra, lisanımızda bulunan Arapça ve Farsça 
kelimelerin Türkçe ile kimyevî bir kaynaşma oluşturamamasının yanın-
da, lisanımızın kaide ve şivesini de asla değiştirmediğini, bu yüzden 
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“...her ne vakit istersek bu kelimât-ı ecnebîyeyi (yabancı kelimeleri) ata-
rak, lisanımızı temyiz ve tathîr (temizleme ve ayırma) etmek elimizdedir” 
sözleriyle, dilimizin sadeleşmesi yolunda Türkçedeki Arapça ve Farsça 
kelimelerin dilimizden atılabileceğini açık bir şekilde belirtir.6 

Şemsettin Sâmi’nin bu yazısının neşrinden on yedi gün sonra, bahsi 
çen makaleye, Fātih ders-i âmlarından Mehmet ve Mehmet Hâlis, Beya-
zıt ders-i âmlarından Hafız Mustafa Efendi, tepki gösterir. Onlar, bu ko-
nuda hazırladıkları protesto mahiyetindeki makalelerini, önce yenilik 
yanlısı Tercemân-ı Hakîkat’a götürürler. Bu gazetenin makalelerini red-
detmesi üzerine onu, Cerîde-i Havâdis’te yayınlatırlar. 

Makalede, 

“Osmanlılar’a harf-endâzlık etmek ekber-i kebâirdir. Lâkin bu tefev-

vühâtın menşei sû-i fikir ve cehl-i fart olmakla, ehemmiyeti yoktur... 

Türkçeye, lisan-ı Osmânî demek yakışmaz denilmek, Türklüğü enzâr-

ı âmmede-halkın nazarında-tezyîn ve Osmanlılığın şânını tevhînden 

başka bir manaya haml olunamaz... Biz şeref ve saâdeti, muhabbet 

ve fazîleti Osmanlılık unvânında bulduk; mücerred Türklük unvânın-

da bulmadık... Asya-yı vüstâ Türkleri’nin lisanlarıyla, bizim lisanımı-

zın beynindeki münâsebete karib münâsebet Fransız, İtalyan, İngiliz 

ve Alman lisanlarında dahi vardır. Hiç kimse diyemez ki, bu kavimler 

vaktiyle birer asl-ı vâhidden teşe’ub etmemiştir... Asya-yı vüstânın 

bilcümle kabâil-i muhtelifesi bir yere gelseler, şan ve şevketçe, ... ilm 

ü ma’rifetçe, Osmanlı kavm-i azîmînin, acaba öşr-i mi’şârına muâdil 

olurlar mı? ... Hâl böyleyken, sahib-i makalenin lisanımızı elfâz-ı Ara-

bîye’den tathîr eyleyelim demeye lisanı nasıl varabildi? ... Biz lisân-ı 

şerîf ve lâtîfimizi, Asya-yı vüstâ kabâil-i mütenevviasının Arabîye nis-

beten sakîl olan elfâzına değişmeyiz ve Türkiyet-i asliye dâiyesiyle, 

mûcib-i saâdetimiz olan Osmanlılığı terk etmeyiz.”7 

Metnin açıklaması: 

“(Osmanlılara lâf atmak, en büyük günahlardandır. Ancak, bu müna-

sebetsiz sözlerin kaynağı, kötü düşünce ve aşırı bilgisizlikten dolayı 

olduğu için önemi yoktur. Türkçeye Osmanlı lisanı demenin yakışma-

yacağını söylemek, Türklüğü halkın nazarında itibarlı, Osmanlılığın 

şanını ise zayıflatmaktan başka bir manaya haml olunamaz. Biz, şe-

ref ve mutluluğu, sevgi ve fazileti Osmanlılık unvanında bulduk. So-

yut Türklük unvanında bulmadık. Orta Asya Türklerinin lisanlarıyla 

bizim lisanımız arasındaki yakın alâka Fransız, İtalyan, İngiliz ve Al-

man dillerinde dahi vardır. Hiç kimse, bu kavimlerin vaktiyle tek 
                                                           
6 Şemseddin Sâmi, Lisân-ı Türkî (Osmânî), Hafta, İstanbul, s. 177-181, 10 Zilhicce-1298, nr. 
12, c. 1, 1298. 
7 “Fâtih ders-i âmlarından Mehmed ve Mehmed Hâlis, Beyazıt ders-i âmlarından Hâfız Mus-
tafa Efendi”, Cerîde-i Havâdis, nr. 4789, 27 Zilhicce 1298-8 Teşrînisânî 1881. 
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kaynaktan türediğini söyleyemez. Çeşitli Orta Asya kabilelerinin ta-

mamı bir yere gelseler, şan, şeref ve büyüklükçe … ilim ve sanatça, 

büyük Osmanlı kavminin acaba onda birine denk olurlar mı? Durum 

böyle iken, makale sahibinin dilimizi ‘Arapça kelimelerden temizleye-

lim’ demeye dili nasıl vardı? Biz mukaddes ve latif lisanımızı, Arap-

çaya göre ağır olan çeşitli Orta Asya kabilelerinin diline değişmeyiz 

ve Türklük soyu-nesebi sebebiyle mutluluğumuzun gereği olan Os-

manlılığı terk etmeyiz.)” 

Şemsettin Sami’nin bu yazısında ilk defa, alenen Türk kimliğinin öne 
çıkartılması, Osmanlı kimliğinin ise ikinci plana atılması hususu, o gü-
nün medrese aydınlarını huzursuz etmiştir. Dersiamlar yazdıkları maka-
lelerinde, bunu özellikle vurgulamaktadırlar. Onların bu davranışı, Os-
manlılık kimliği altında doğrudan doğruya Türk kimliğine karşı gösteril-
miş bir tepkidir. Yazılarında bu düşüncelerini açık bir şekilde belirtmiş-
lerdir. 

Şemsettin Sami’nin yazısına gösterilen bu tepkiden yaklaşık altı yedi 
aylık bir zaman diliminden sonra, konuyu ikinci defa ele alan Kemal Pa-
şazade Sait olmuştur. 

Sait Bey, “Fezâil-i Ahlâkîye ve Kemâlât-ı İlmiye” isimli eserinde, Hacı 
İbrahim’in de müdahil olduğu “Belâgat-ı Osmâniye” münakaşası dolayı-
sıyla konuya temas eder.8 Bu Şemsettin Sami’ye bir tür destektir. Ayrıca, 
adı geçen tartışmayı da bir “ahlâk fesadı” olarak değerlendirir.9 Hacı İb-
rahim, Sait Bey’in bu konudaki fikirlerine şiddetli bir şekilde tepki göste-
rir. Onun yazdığı makālesinde yaptığı imlâ hatalarını tespit edip, filolojik 
yönden tenkit eder ve yaptığı bu hatalara sebep olarak da, yeterli derece-
de Arapça bilmemesini gösterir.10 

Kemal Paşazade Sait, Hacı İbrahim’e yazdığı cevapta sözü, dilin gra-
meri meselesine getirerek: “...Arapça ve Farsçanın edebiyat ve kavaidi, li-
sân-ı Osmânî namında bir lisân-ı mevhumun edebiyatı ve kavaidi hük-
münde tutulup, arada -Türk lisanı- nâbûd (yok) ve imhâ edilmemelidir-
ler...” ifadesinde bulunduktan sonra, sözü hanedanlık meselesine getirir: 

“Evet! Devlet-i Osmani’ye bir devlet olup, her lisanı bir devlete isnâd et-
mek, esas elsine (ile) iştigal edenlerce gayr-i makbûl olduğundan, ‘Belçika 
lisânı, Avusturya lisânı’ olmadığı gibi Osmanlı lisânı dahi, zann-ı âcizâ-
nemce yoktur” beyanında bulunur.11 Sait Bey bu sözleri ile Şemsettin Sa-
mi’ye alenen taraftarlık yapıp, onu müdafaa etmiştir. 
                                                           
8 Kemal Paşazade Sait, Fezâil-i Ahlâkîye ve Kemâlât-ı İlmiye, s. 118-122, İstanbul, 1299. 
9 Kemal Paşazade Sait, a.g.e., s. 56. 
10 Hacı İbrahim, “İhtarât”, Tercemân-ı Hakîkat, nr. 1236, 11 Ramazan 1299-14 Temmuz 
1298-26 Temmuz 1882. 
11 Kemal Paşazade Sait, Tercemân-ı Hakîkat, nr. 1241, 17 Ramazan 1299-20 Temmuz 
1298-1 Mayıs 1881. 

162



MUSA AKSOY / TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E TÜRKÇENİN GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR 7 

Hacı İbrahim ise Sait Bey’e verdiği cevapta: “...Bizler, yani umûmen 
Osmanlılar, her gün ve her saat Osmanlı lisanıyla tekellüm etmekte ve 
yek-diğerimizle ifade ve istifade-i meram (isteğini anlatma) eylemekte ol-
duğumuz ecilden (için) ‘Osmanlı lisanı vardır’ diyoruz” şeklindeki beyanıy-
la, medrese hocalarına arka çıkar. Bu atışma eski-yeni kavgasını kendili-
ğinden gün ışığına çıkartır. Ayrıca, Hacı İbrahim medrese ulemasının te-
mas etmediği ve izahta da bulunmadığı Osmanlıca konusuna da açıklık 
getirerek şu açıklamada bulunur: 

“Eğer bizim lisanımızın aslı olan Uygurca, Arap lisanı gibi mazbutu’l-

kavâid bir lisan olaydı ve bu lisan üzere edebiyât ve hikemiyât ve si-

yasiyâtı müştemil, müdevven kitapları bulunaydı ve her bir manayı 

ifâdeye, elfâz u lugatı kifâyet edeydi ve şimdi tekellüm ettiğimiz li-

sanda elfâz-ı mütenevvia ve muhtelife olmayıp da elfâzımız sırf Türk-

çeden ibâret olaydı; ol vakit biz bu lisana, lisân-ı Osmânî demez idik. 

Nitekim Emevîler ve Abbâsiler, lisân-ı Arabîye lisân-ı Emevî veyâ li-

sân-ı Abbâsî dememişlerdir” 

dedikten sonra devamında, ma’lûm olduğu üzere bizim lisanımız lügat ve 
kelimece Çağatay lisanına aykırı olduğu gibi, Anadolu ve Rumeli şehir 
halkının Türkçe olarak konuştukları lisanlara da, şive ve edaca ve belki 
de lügatçe çok yerde muhaliftir. Ama o şehirlerin avam lisanlarından 
hiçbiri, devletin resmî lisanı ve edebiyat dili olmak üzere, kabule elverişli 
olmadığından, mecburi olarak,  

“Arabî ve Fârisî ile mahlût olan işbu lisan, lisan-ı devlet ve lisan-ı ilm 

ü edep olmuştur. Osmanlılık, hey’eti müctemiâmız için nasıl bir cihet-i 

câmia ise, bu lisan dahi ol cihete hizmet etmekte bulunmuştur. Deru-

nunda, câbecâ elfâz-ı Türkiye bulunmak hasebiyle, lisanımıza Türkçe 

demekte fesad olmadığı gibi, işbu lisana Osmanlıca demekte dahi 

münasebet-i tâmme vardır.”12 

Metnin açıklaması: 

“(Eğer bizim lisanımızın aslı olan Uygurca, Arap lisanı gibi kaideleri 

yazılı bir lisan olaydı ve bu lisan üzere edebiyatı, siyaseti, hikmet ve 

felsefeye dair düşünceleri yazılı halde kaydedilmiş bulunaydı ve her 

bir manayı ifade etmeye kelimeleri yeterli olsaydı ve şimdi konuştu-

ğumuz lisanda çeşitli ve muhtelif Arapça-Farsça kelimeler olmayıp 

da kelimeler sırf Türkçeden ibaret olaydı, o zaman biz bu lisana Os-

manlı lisanı demezdik. Nitekim Emevîler ve Abbâsîler Arap diline 

Emevî dili veya Abbâsî dili dememişlerdir…” 

Arapça ve Farsça ile karışık olan bu lisan, devlet lisanı, ilim ve ede-
biyat lisanımız olmuştur. Osmanlılık, toplumumuz için nasıl bir arada 
                                                           
12 Hacı İbrahim, “Bakiye-i İbret”, Tercemân-ı Hakîkat, nr. 1257, 8 Şevval 1289-10 Ağustos 
1298-22 Ağustos 1882. 
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bulunma sebebi ise, bu lisan dahi o cihete hizmet etmekte bulunmuş-
tur. 

İçinde, yer yer Türkçe kelimeler bulunmasından dolayı, dilimize Türk-
çe demekte bir yanlışlık olmayacağı gibi, bu dile Osmanlıca demekte da-
hi, tam bir münasebet vardır.) 

Hacı İbrahim, avam lisanı olarak gördüğü Türkçeyi, bilim dili olarak 
yetersiz bulduğu gibi, onun bir şubesi olarak gördüğü Uygurcayı da, lü-
gatleri ile gramer kuralları kayıt altına alınmadığı için, duygu ve düşün-
ceyi ifade edecek derecede, yeterli kelimelere sahip olmadığı gerekçesiyle 
reddeder. Çağatayca’ya ise, kelimelerinin telâffuzunun Anadolu ve Ru-
meli’de konuşulan Türkçeye, şive ve lügat yönünden çok yerde aykırılığı 
bulunduğu gerekçesiyle, itirazda bulunur. Bütün bu sebeplerin yanında, 
tebaamızın büyük bir kısmının Araplardan oluşmasından dolayı da, Os-
manlıca konuşmak zorunda olduğumuzu dile getirir. Ayrıca, bu dilin ce-
miyetimiz için birleştirici bir rolü olduğu hususu ile ilim ve edebiyat dili-
miz olmasının, bizi bunu kabule zorladığını söyler. Bununla birlikte, tar-
tışmanın başlarında karşı çıktığı, fakat münazaranın sonlarına doğru, 
dilimizde Türkçe kelimelerin de bulunduğunu göz önüne alarak, Türkçe 
demekte de bir sakınca olmadığı yolundaki sözleriyle, başlangıçtaki sert 
tutumunu, bir dereceye kadar yumuşatmış olduğu görülmektedir. 

B. Türkçenin Belâgatı Meselesi: 

Dilimiz, Osmanlıca mı yoksa Türkçe mi, tartışmasının ardından dilin be-
lâgatı meselesinin ele alındığını görüyoruz. Buna, Ahmet Cevdet Paşa’nın 
Belâgat-ı Osmâniyesi’nde yer alan “tatsız tuzsuz” ifadesi sebep olmuştur. 

1880’li yılların başlarında yayınlanan Ahmet Cevdet Paşa’nın Belâgat-
ı Osmâniye isimli eserinde yer alan “tatsız tuzsuz” terkibini, Abdurrah-
man Süreyyâ “Ta’likat-ı Belâgat-ı Osmâniye” adlı eserinde tenkit eder. 
Bunun üzerine Hacı İbrahim Efendi, Cevdet Paşa’nın adı geçen eserini 
müdafaa için, Abdurrahman Süreyyâ’nın eserine karşılık olarak, Temyîz-
i Ta’likat isimli bir başka eser yazar. 

Tartışmanın kıvılcımı bu şekilde çakıldıktan sonra, Cevdet Paşa taraf-
tarları ile Abdurrahman Süreyyâ arasında, alenî bir tartışma cephesi açı-
lır. Ahmet Midhat Efendi, gazetesi Tercemân-ı Hakîkat’ı bu tartışmaya 
açtığı hâlde, münakaşanın dışında kalır. Ama bu uzun sürmez. Kendi-
sinden ısrarla, bu konuya dair görüşünü belirtmesi yolunda istekler üze-
rine o da, sözü edilen tartışma kervanına katılır. 

Midhat Efendi, bu tartışma hakkındaki fikrini açıklamak maksadı ile 
iki makale yazar. Orada, münakaşa bahsinin adı ile seyrinin birbirine zıt 
olduğunu belirterek, Osmanlıca okuyup yazmak için fesahat, Belâgat, 
bedî’ü beyân okumaya ihtiyaç olmadığını, bize fesahat ve belâgat dersle-
rinden önce, Osmanlıcanın bir lügatinin gerekli olduğunu söyler.13 
                                                           
13 Ahmet Midhat, (1882), “Belâgat-ı Osmânîye Mübâhasesinden Hâsıl Olan Menfâat”, Terce-
mân-ı Hakîkat, nr. 1109-1110, 7-8 Rebîülâhır 1299-15-16 Şubat 1296-27-28 Şubat 1882. 
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Bir gazeteci olarak, lügatsizliğin ve ortak imlâsızlığın sıkıntısını yakın-
dan hisseden Ahmet Midhat Efendi, bu tartışmada konunun müzakere 
edilmesini ister. Onun, bu konudaki hassasiyetini iyi bilen Sabri Esat 
Siyavuşgil, ondan bize naklettiği “Türk tarihinin Osmanlılık devrinden 
ibaret olmadığı ve Türkçenin istiklâlini elde etmesi lâzım geldiği” yolunda-
ki görüşü, bunu daha iyi izah eder.14 Ayrıca, Ahmet Midhat gibi, gazete-
cilik işi ile uğraşanlar, grameri ve lügati olmayan, dahası, imla birliği de 
henüz teşekkül etmemiş bir dilde gazete çıkarmanın ne demek olduğunu 
pekiyi bilmektedirler. Zaten, daha önce Tanzimatçılar da bu konuyu her 
defasında dile getirmiş, dilin acilen bir grameri ve lügatinin yapılması 
hususu üzerinde ısrar etmişlerdir. 

Ahmet Midhat’ın meseleye bakış noktası lügat üzerinden olmakla bir-
likte, tartışmanın konusu, Osmanlıcanın belâgatı nasıl olmalıdır? Türk-
çenin belâgatı ve sanatını nasıl yapabiliriz? Arapçanın belâgat kaidesine 
göre mi, yoksa Farsçanın belâgat kaidesine göre mi düzenleyelim; soru-
larına cevap aranmıştır. Bazıları, “Türkçenin belâgatı kendi tabi kaidesi-
ne göre olmalıdır” derken, bir kısmı da, mevcut olan dilin kaidesini koru-
manın lüzumu üzerinde durup, lisanı gereksiz yere fakirleştirmenin ma-
nasız olacağı hususunu öne sürer. Ahmed Midhat ise, “Osmanlıcanın be-
lâgatının Arapçanın belâgatından ayrı olduğunu” zira, lisanımızın Arapça-
ya olan nispetinin (bağlılığı), üçte bir oranında bulunduğunu, dolayısıy-
la, belâgat-ı Osmaniye’nin belâgat-ı Arabîyeden başka bir şey olduğuna 
vurgu yapar.15 

Devrin şöhretli şahsiyetlerinden Hacı İbrahim ise, Ahmed Midhat 
Efendi’nin bu fikrine karşı çıkarak, “...lisanımızın lisanı Arabî’ye bir sülüs 
nisbetinde olan münasebetini, nisbet-i tâmme addeyleyenleri, bu fikirlerin-
den çevirmek muhal derecesinde müşkil bir şey olup” (Lisanımızın Arapça 
ile üçte bir oranında olan münasebetini tam bir münasebet sayanları bu 
fikirlerinden çevirmek imkânsız derece de bir şey olup..) ibaresinin, 20 
kelimeden ibaret olduğunu, bunun sadece, “bir, olan, eyleyenler, çevir-
mek, olup” kelimelerinin Türkçe, diğer on beş adedinin ise Arapça oldu-
ğunu söyleyerek, onun bu iddiasının yanlışlığını, kendi sözleriyle belge-
lendirerek, ispat etme yoluna gider. Netice itibarı ile “...belâgat-ı Osmâni-
ye ve belâgat-ı Arabîye şey’ün vâhid’dir” (Osmanlıcanın belâgatı ile Arap-
çanın belâgatı aynıdır) sonucuna varır ve buna bir de örnek getirir: 

“Bir Arab’ın yanında Osmanlıca bir söz söylense, o Arab o sözden hâsıl 
olan hükme tamâmen vakıf olmaz ise de, elfâzın yirmide on beşini an-
lar...” deyip, Türk’le Arap arasında Osmanlıcanın manasını anlama ve 
kavrama bakımından fazla bir farkın olmadığı fikrini, delil makāmında 
öne sürer. 
                                                           
14 İslâm Ansiklopedisi, M.E.B., C. 1, s. 187, İstanbul, 1978. 
15 Musa Aksoy, Moderniteye Karşı Geleneğin Savaşçısı Hacı İbrâhim Efendi, Akçağ Yayınları, 
s. 58-61, Ankara, 2005. 
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Sonra, Arapçayı taklit etme sebebi olarak da, kullandığımız kelimele-
rin “...dört cüzde üç cüzü Arabî olmakla, lisan-ı Osmâni ile lisan-ı Arabî 
beynindeki nisbet, hemân nisbet-i tâmme denilecek mertebede bir olma-
sından neş’et ettiğini ve belâgat-ı Osmâniye ile belâgat-ı Arabîye’nin birbi-
rine muvafık olduğunu...”, (kullandığımız kelimelerin dörtte üçünün 
Arapça olduğu, Osmanlıca ile Arapça arasındaki alâkanın, tam bir alâka 
denilecek derecede olmasından ileri geldiğini, belâgat-ı Osmaniye ile be-
lâgat-ı Arabîye’nin birbirine uygun olduğunu), bu iki lisanın belâgatı 
“...bütün bütün aynı değilse de, ayrı dahi olmadığını..., aralarındaki mü-
nâsebetin nisbet-i tâmmeye karîb (tam bir münâsebete yakın) olduğu-
nu...”, ayrıca, “...lisanımız elfâzının ekser ve ağlebi (kelimelerinin pek ço-
ğu) Arabî” olduğu için bu lâfızların lisanımızdaki kullanımının da, Arap-
ça kaideye tabi olması gerektiğini belirtir.16 

Hacı İbrahim’e göre bütün bunlar, dilimizde “belâgatın husûl-i kemâlî, 
kavâid-i belâgat-ı Arabî’yi bilmeye vâbeste olduğunu...”, öyleyse, “kelam-
da belâgatın ne demek olduğunu anlamak için, her bir edîbe fenn-i meânî 
ve beyânda mübeyyen olan kavâidi bilmenin vâcib”, (dilimizde, belâgatın 
tam bir mükemmelliğe erişebilmesinin, Arapça belâgat kaidelerini bilme-
ye bağlı olduğunu…öyleyse..sözde belâgatın ne demek olduğunu anla-
mak için, her bir yazar veya edebiyatçıya, Arapça bedî ü beyanda açıkla-
nan kural ve kaideleri bilmenin gerekli), olduğunu söyler.17 

Yani, bunun açık izahı, Arapça olmadan Türkçe edebî bir kimlik ka-
zanamaz; kendi başına bağımsız bir dil olma özelliğine sahip olamaz. O 
yüzden edip, bilim ve fikir adamı olmak isteyen herkes, Arapçanın güzel 
sanatlara dair kural ve kaidelerini bilmekle yükümlüdür. 

Hacı İbrahim bir başka makalesinde, bunu biraz daha açıklığa kavuş-
turmak için Fransızcadan misaller getirir: “Fransızların lisanlarında La-
tince ve Elenikaca bizim lisanımızdaki Arapçaya nispetle kalîl (az) olduğu 
halde, onların Latince ve Elenikaca’yı teallüme (öğrenmeye) muhtaç olduk-
larını...” bu maksatla “...bizim Mekteb-i Sultânî’de bile Fransızca’dan ayrı 
olarak, Latince’nin okutulduğunu, imtihanlarda bu derste başarı göstere-
meyenlere şahâdetnâme verilmediğini...” fikirlerine delil olarak gösterir.18 

Bu açıklamasıyla o, Fransızlar nasıl Latince öğrenmeye muhtaç ise, 
biz de o şekilde Arapça öğrenmeye muhtacız. Latince, Fransızca için ne 
ise, Arapçada bizim için odur. Fransızcanın beslenme kaynağı Latince ol-
duğu gibi, dilimizi besleyen ve onu mükemmel hale getiren kaynak da 
Arapçadır, hükmünü verir. Hacı İbrahim’in bu düşüncelerine benzer fi-
                                                           
16 Hacı İbrâhim, “İkinci Makale-Belâgat-ı Osmânîye Münazarasından Husule Gelen Netâ-
yic”, Tercemân-ı Hakîkat, nr. 1119, 18 Rebîülâhır 1299-26 Şubat 1298-10 Mart 1882. 
17 Hacı İbrahim, “Bakiye-i Mütâleat”, Tercemân-ı Hakîkat, nr. 1129, 30 Rebîülâhır 1299-9 
Mart 1298-21 Mart 1882. 
18 Hacı İbrahim, “Tercemân-ı Hakîkat’ın 1122 Numaralı Nüshasında Münderic Bakiye-i Mü-
tâleâdan Mâba’d”, Tercemân-ı Hakîkat, nr. 1124, 24 Rebîülâhır 1299-4 Mart 1298-16 Mart 
1882. 

166



MUSA AKSOY / TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E TÜRKÇENİN GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR 11 

kirler, ölümünden yıllar sonra, gazeteci Ali Kemal tarafından da tekrar 
dile getirilecektir. 

Ali Kemal, Fransız orta öğretiminde iki eğitim usulü olduğunu, bun-
lar: “Usûl-i Cedîde (yeni usûl) ve Usûl-i Kadîme (eski usûl)’dir. Aradaki 
fark, Lâtince ve Yunanca’dan ibârettir. Son usûle göre tahsillerini yürüten-
ler fazla olarak bu iki lisân-ı kadîmi de öğrenmeye mecburdurlar…” deyip, 
benzer tartışmaların bizde de Arapça üzerine yapıldığına temas eder ve 
devamla: 

“Fransızların Lâtince ve Rumca’ya irtibatlarından ziyâde (bizim) Arabî-
ye, Fârisîye dînen, ilmen, edeben ihtiyacımız” olduğu, “Fârisî, hele bilhas-
sa Arabî olmayınca bir Türk, bir şark âlimi için temeyyüz-i muhâldir (ken-
dini göstermesi imkânsızdır). Evvelâ Arapça bilmeyen meârif-i şarkîyenin 
rûhundan, künhünden bî-behredir. (eğitimin esasından habersizdir)” söz-
leriyle, o da Hacı İbrahim Efendi gibi, Arapçaya olan ihtiyacımızın gerek-
liliğinin altını çizer. Böyle söylemekle birlikte, Hacı İbrahim’den farklı bir 
şekilde, Türkçenin önemini de göz önünde bulundurarak: “Türkçenin in-
celiklerini yeterince bilmeyen bir Türk’ün, Arapça’da Harîrî ve Örfî olsa, 
yine bir Türk edîbi olamaz; lisanımızı bihakkın yazamaz” diyerek, Türk-
çenin değer ve önemini belirtmekten de geri durmaz.19 

Daha sonraki makalesinde, lisanın bir milletin kimliği olduğu konusu 
üzerinde duran Hacı İbrahim: 

“Lisanımızın muhafazası hususuna bir de kavmiyet nokta-i nazarından 
(milletin kimliği) bakılması…” gerektiğini, “Çünki bu âlemde düvel ü akvâ-
mın maâbihi’t-temyîzi olan şey lisan olup, lisanın tagayyürü ile beraber 
kavmiyet muzmahil olmak derecesine geleceğinden şüphe edecek bir âkil 
tasavvur olunamayacağını…” (Çünkü bu dünyada devlet ve kavimlerin 
ayırt edilmesine vesile olan şeyin lisan olduğu, lisanın değişmesi ile be-
raber kavmin de yok olma derecesine geleceğinden şüphe edecek bir 
akıllının düşünülemeyeceğini), dolayısıyla, bütün bu gerçeklerin bizi 
Arapçayı taklit etmek mecburiyetinde bıraktığını söyler.20 

O bu açıklamalarıyla, dilin bir milletin kimliği olduğunu, kimliksiz bir 
milletin tarih sahnesinde kalamayacağını belirtirken, kendisinin burada 
üstünde durduğu kimlik, Türk kimliği olmayıp, ümmet kimliğidir. Yani, 
bizim bugünkü manada bildiğimiz millet kimliğine değil, “Millet-i İbrâ-
him” kimliğine vurgu yapar ve onu ön plana çıkarır. 

Diğer bir yazısında ise, dilimizin yetersizliğinden dolayı Arapçanın bi-
ze sağladığı faydalar üzerinde duran Hacı İbrahim, “...Lisanımızı lisan 
şekline koyup bizi hayvân-ı nâtık haddine idhâl eden şey, lisanımızdaki 
elfâz-ı Arabîye’dir. (Lisanımızı mükemmel hale koyup bizi konuşan hay-
                                                           
19 Ali Kemal, “Paris Muhabirimizden-Hafta Mektupları”, Tercemân-ı Hakîkat, nr. 5668, 7 Ra-
mazan 1314- 28 Kanûnisânî 1312-9 Şubat 1897. 
20 Hacı İbrahim, “Tercemân-ı Hakîkat’ın 1125 Numaralı Nüshasındaki Makale-i Âcizânemi-
zin Mâba’di”, Tercemân-ı Hakîkat, nr. 1128, 29 Rebîülâhır 1299-9 Mart 1298-21 Mart 1882.) 

167



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 12 

van sınıfına sokan lisanımızda bulunan Arapça kelimelerdir). Zîrâ bizim 
Türkî diye kullandığımız lâfızların başlıcaları eğer bin adede bâliğ olursa, 
ben bir daha bahs ü münâzaraya girişmemeye bin kere tevbe ederim...” 
diyerek, bize insanlık sıfatını Arapçanın kazandırdığı noktasına vurgu 
yapar.21 

Sonra, Ahmet Midhat Efendi’ye de meydan Okuyan Hacı İbrahim, 
onun, “...elfâz-ı Arabîye’den muarrâ sırf Türkçeyi, lisan-ı umûmî olmaya 
lâyık görmesi... mâlâ yelzemdir”22 Çünki, Tercemân-ı Hakîkat “...tezyînât-
ı Arabîye’den ârî olarak yalnız libâs-ı Türk’i ile arz-ı endâm... Edemez” ya-
ni “...derûnunda hiçbir elfâz-ı Arabî bulunmaksızın, sırf elfâz-ı Türkiye’den 
ibâret olan (Arapça kelimelerden arınmış sade Türkçeyi, tam bir lisan ol-
maya lâyık görmesi boş bir sözdür. Çünkü Tercemân-ı Hakîkat’ı Arapça-
dan arınmış yalnız Türkçe kelimelerle yayınlayamaz. Yani, içinde hiç 
Arapça kelime olmaksızın sade Türkçe kelimelerden ibaret olan)” kelime-
lerle, çıkardığı gazetesinde tek bir satır yazamayacağının altını çizer.23 

Yazısının devamında da sözü, Ahmet Midhat’ın “Kavimler lisanlarını 
ıslah ettiler, biz de ıslah edelim”, “lisanımıza ıslahât-ı külliye istiyoruz” 
şeklindeki sözlerine getiren Hacı İbrahim: “...Fransızcayı Latince ve Eleni-
kaca nasıl ıslah etmişse, bizim lisanımızı dahi Arabca ıslah eylemiştir” ya-
ni yenilemiştir. Bu yüzden Ahmet Midhat, “Arapçanın lisanımızın hem 
mütemmim ve mükemmeli ve hem de ol lisan bizim lisan-ı din ve edebîmiz 
ve lisan-ı ilmîmiz olduğunu inkâr eylemesin... ve... hıfz-ı kavâidinin vâcib 
olduğunda tegafül göstermesin...” Zîrâ “Lisan-ı Arabî bizim, lisan-ı dîn ve 
lisân-ı ilm ü edebimiz, hatt u kitâbet-i Arabî dahî, bizim hatt u kitâbetimiz-
dir” der. Metnin açıklaması: 

“(Fransızcayı Lâtince ve Elence nasıl düzeltmiş ve yenilemişse, bizim 

dilimizi de Arapça öylece düzeltmiş ve yenilemiştir. Bu yüzden Ahmet 

Midhat, Arapçanın lisanımızın hem tamamlayıcısı hem de mükem-

melleştiricisi olduğunu, o lisanın bizim ilmî, edebî, dini lisanımız oldu-

ğunu, inkâr etmesin… Kāidelerinin korunmasının gerekli olduğu husu-

sunda gevşeklik göstermesin. Zira Arapça bizim, bütün Müslümanların 

dini, ilmî, edebî, yazı ve imlâsı dahi bizim yazı ve imlâmızdır; der.)” 

Hacı İbrâhim, Ahmet Midhat’ın “Lisanımız için ıslahât-ı külliye istiyo-
ruz”, yani dilimizin yeniden ele alınıp aksaklıklarının giderilmesini istiyo-
ruz24, fikrine itiraz ederek, buna gerek olmadığını, Latince Fransızcayı 
nasıl modern hale getirmişse, Arapçada bizim dilimizi mükemmelleştirip, 
modern hale getirmiştir. Bundan dolayı dilimizin yeniden düzenlenmesi-
                                                           
21 Musa Aksoy, Moderniteye Karşı Geleneğin Savaşçısı Hacı İbrâhim Efendi, Akçağ Yayınları, 
s. 75, Ankara, 2005. 
22 Musa Aksoy, a.g.e., s. 77. 
23 Musa Aksoy, a.g.e., s. 86.  
24 Musa Aksoy, a.g.e., s. 78. 
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ne ihtiyaç yoktur. Arapça, ilim, edebiyat ve sanat dilimiz olduğu için de, 
onun kurallarını korumanın şart olduğunu, yazı ve imlâ kurallarının da-
hi, bizim yazı ve imlâ kurallarımız olduğu hususunu, özellikle belirtir. 

Bundan sonra, Arapçanın Türkçeye kattığı zenginliği ele alan Hacı İb-
rahim: “Bu lisan, her türlü manayı ifadeye kafi olmak meziyetine haiz 
(özelliğine sahip) olub, bu meziyeti dahi ona el-fâz-ı Arabî’ye îrâs ettiği 
(verdiği) için, lisanımızın mütemmim ve mükemmili ancak, lisan-ı Arabî” ile 
mümkün olacağını söyler. 

“İşte bu itibarla lisan-ı Arabî ile lisan-ı Osmani birbirinin aynı denilecek 
mertebede bir şey” olmasından dolayı, “...kavâid-i Arabîye’yi... ciddî su-
rette tahsil etmek vâcibdir. Kavâid-i Arabîye’yi bilmeyenler, edebiyattan 
bî-behre kalır... Hal böyle iken hatt u kitâbetimizi tağyîr ve şiâr-ı kavmiye-
timizi mahv ü tebdîl etmek istiyorlar, bu ise muhâl ender muhâldir” (Arap-
çanın gramer kaidelerini… ciddi şekilde öğrenmek vaciptir. Arapça gra-
mer kaidelerini bilmeyenler, edebiyattan nasipsiz kalır… Hâl böyleyken 
yazı ve imlâmızı değiştirmek ve milletimizin nişanını mahvedip değiştir-
mek istiyorlar. Bu ise imkânsızdan daha da imkânsızdır) der. 

Vardığı sonuç ise, Arapça ile Osmanlıca birdir. Osmanlıcayı öğrenmek 
için Arapça bilmek şarttır. O yüzden de, Arapçayı ciddi biçimde öğren-
mek gerekir, noktasıdır.25 

Ardından da Yeni Edebiyatçılara çatan Hacı İbrahim, Türkçeyi sade-
leştirmek veya yenileştirmek istemelerindeki gayenin, “kavâid-i Arabîye 
hizmet ihtiyacından kurtulmak” amacına yönelik olduğu hususunun da 
altını çizer.26 

Tartışmanın sonlarına doğru yazdığı I Nisan 1882 tarihli makalesinde 
ise, konuya biraz daha yumuşak üslûpla yaklaşan Hacı İbrahim, “...ken-
di lisanımızı kendi kaidemizi muhafaza ile beraber... kendi kaidemiz de-
mekten maksadımız hem Arabî ve hem Türkî kaidemiz demek olduğunu... 
lisanımız bu iki kaidenin tahtında olduğundan bunun ikisini dahi muhafa-
zanın vücûbunun...” lüzumlu olduğu hükmüne varır.27 

C. Latin, ya da Ermeni Alfabesi’nin Alınması ve Belâgat Meselesi 

Dilimiz Osmanlıca mı yoksa Türkçe mi, tartışmasının revaçta olduğu 
bu yıllarda, Osmanlıca imlânın okunmasında karşılaşılan zorluklardan 
da bahsedilerek, mevcut olan Arap alfabesinin, Latin ya da Ermeni alfa-
besiyle değiştirilmesi gerektiği hususu da ele alınır. Matbuat müdürü 
Nüzhet Efendi, Ta’lim-i Edebiyat’ın 1882’de başlayan birinci devre mü-
nakaşaları sırasında, eski edebiyat ve yeni edebiyat tartışmalarına katı-
lır. Bu konuda yazdığı makalesinde, Osmanlıcanın yazım kurallarından 
şikâyette bulunarak, bunun çözülmesi gerektiğinden söz eder. 
                                                           
25 Musa Aksoy, a.g.e., s. 80. 
26 Musa Aksoy, a.g.e., s. 81.  
27 Musa Aksoy, a.g.e., s. 87. 
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Bir ara bitişik kelimelerin yazılmasının güçlüğünden kurtulmak için, 
mevcut kaideyi tamamen bırakıp, Avrupalılardaki (Lâtin alfabesi) gibi 
her harfi ayrı ayrı yazmak ve hareke yerine harflerin önlerine sesli harf 
koyarak, tahsilin kolaylaştırılacağı fikrinin ortaya atıldığını, bu münase-
betle Babıali ile Meârif Nezareti arasında resmi yazışmaların bir süre de-
vam ettiğini ifade eden Nüzhet Efendi, böyle bir karar alındığı takdirde, 
bu uygulamadan istenilen faydanın elde edilemeyeceği gibi, eski kitap-
larla da alâkamızın kesileceği endişesiyle vazgeçildiğini belirtir.28 

Bundan bir süre sonra, Osmanlıca imlâdaki bu zorluğu ortadan kal-
dırmak için bu sefer de, Ermeni alfabesinin alınması meselesi günün ko-
nusu olur. Bu hadise ilk defa 15 Ağustos 1883’te Vakit gazetesi sütunla-
rında ortaya atılır. “İcmâl-i Ahvâl” başlıklı yazıda, Ermeni gençliğinin 
mevcut Ermeni alfabesini Latin harfleriyle değiştirmek istediğini, gerekçe 
olarak da “Ermeni nev-resîdegânının efkârınca, Ermeni hurûfu pek karışık 
olduğuna binaen, hurûf-ı mezkûrenin Latin hurûfuna tebdili lâzımmış…” 
(Yeni yetişen Ermeni gençlerinin düşüncelerine göre, Ermeni alfabesinin 
harfleri pek karışık olduğundan dolayı, adı geçen alfabe harflerinin Latin 
alfabesinin harfleri ile değiştirilmesi lâzım imiş) şeklindeki bir haber ba-
sında yer alır.29 

Bunu takip eden 16 Ağustos 1883 tarihli Vakit’te, aynı başlık altında 
çıkan ikinci bir yazı da ise, “...kudemâ-yı Ermeniyân bu tahvile (değişikli-
ğe) kat’an razı olmadıklarını ve bu tahvili Ermeniliği ortadan kaldırmak 
yolunda bir teşebbüs-i câhilâne addettikleri” yolundaki bir yazının deva-
mında, ilk defa Türklerin de Arap alfabesi yerine Ermeni alfabesini alabi-
leceğinden bahsedilir. Bu konuda Mâcid Paşa isimli bir zatın “...Türkler 
için Ermeni hurûfunun ahz (alınma) ve kabulü münasip olacağı matbuat 
vasıtası ile mukaddeman resmen ihtar kılındı” şeklindeki bir ibare de ha-
tırlatılır. Makalenin sonuna da “Umarız Mâcid Paşa bu fikrinden vazgeç-
miştir” şeklinde bir cümle ilâve edilir.30 

Yazının neşrinden üç gün sonra, 19 Ağustos 1883 tarihli Vakit’te Mâ-
cid Paşa’nın, kendisi hakkında söylenen bu iddiaları reddeden yazısı ya-
yınlanır. Ondan iki gün sonra, 21 Ağustos 1883 tarihli Vakit’de de, Ali 
Sedad’ın, Mâcid Paşa’nın “Künhü’l-lisân” adlı makalesinde, böyle bir fikri 
müdafaa eden sözlerinin geçtiğini belirten bir yazısı çıkar.31 Bundan altı 
gün sonra da (27 Ağustos 1883), mevcut alfabemizde bulunan harflerin 
imlâmız için yeterli olmadığını, özellikle sesli harflere ihtiyacımız bulun-
duğunu ifade eden ve bu konuda, mevcut alfabeyi savunduğu için Ali 
Sedad’ı da tenkit eden “M..K” imzalı bir başka makāle yayınlanır. 
                                                           
28 “Esbak Matbuat Müdîri Saâdetlü Nüzhet Efendi Tarafından Vârid Olan Varakadır”, Vakit, 
nr. 2538, 16 Muharrem 1300-16 Teşrînisânî 1298-28 Teşrînisânî 1882. 
29 “İcmâl-i Ahvâl”, Vakit, nr. 2795, 12 Şevvâl 1300-3 Ağustos 1299-15 Ağustos 1883. 
30 “İcmâl-i Ahvâl”, Vakit, nr. 2796, 13 Şevvâl 1300-4 Ağustos 1299-16 Ağustos 1883. 
31 Musa Aksoy, a.g.e., s. 328. 
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Mâcid Paşa, 19 Ağustos 1883 tarihli makalesinde “...Hurûf-ı milliyemi-
zin terkiyle yerine gerek Ermeni hurûfunun ve gerek sâir hurûf-ı Îsevîye’-
nin kabulü lüzumuna dair müddet-i ömrümde harf-i vâhid yazmadım. Bu 
yolda bir eserimi irâe edebilene hayye’alessalâh derim... Vâkıa Künhü’l-li-
san’da Ermeni hurûfunun mükemmeliyetine dair bir söz söylemiştim” be-
yanlarıyla, yarı itiraf yollu da olsa, suçlamaları dolaylı bir şekilde redde-
der. Bununla birlikte, makalesinin devamında, “...evvel ü âhir arz u îmâ 
eylediğim veçhile, lisan bahsinde bu abd-i ahkârın akl-ı kâsirânemce ya-
pılması mümkin ve câiz olabilen şey, hurûfun eşkâl-i hâzırâsına halel ge-
tirmemek şartıyla… vuayeller ilâvesi”nin gerekli olduğu fikrini öne sür-
mekten de geri durmaz.32 Metnin izahı: 

“(…Millî alfabemizi bırakarak, yerine gerek Ermeni harflerinin ve ge-

rekse başka Latin harflerinin kabul edilmesinin lüzumuna dair haya-

tım boyunca tek harf yazmadım. Bu konuda bir eserimi gösterene 

haydi namaza derim... Önce ve sonra arz ve ifade eylediğim gibi, li-

san bahsinde bu hakir kulun âcizâne aklınca yapılması mümkün ve 

gerekli olan şey, harflerin mevcut şekillerine zarar vermemek şartıy-

la… sesli harflerin ilâvesi).” 

Macit Paşa bu sözleriyle, Osmanlı Türkçesi’ndeki yazım farklılığının 
giderilmesi için Ermeni, ya da Latin alfabesinin alımı yolunda yapılan it-
hamları reddetmekle birlikte, dilimizdeki yazım hatalarının mevcut oldu-
ğunu, bunun giderilmesi için ise, alfabemize sesli harflerin (vuayeller) 
ilavesinin gerekli olduğunu belirtir. Böylece, bir önceki sözleriyle çelişki-
ye düşmüştür. Bunun anlamı, imlâmızda yazım birliğini temin etmek 
için bir düzenlemeye ihtiyacımızın olduğu, bu ister alfabe değişimiyle ol-
sun, isterse sesli harfler ilavesiyle olsun, fark etmez; demek istemekte-
dir. 

Bu makalenin sonuna, gazete tarafından ilâve edilen “Vakit” başlıklı 
yazıda ise, Mâcid Paşa’nın yapmış olduğu inkâr ve suçlamalar reddedile-
rek,  

“...Mâcid Paşa hazretleri evvelki hâl ü makâllerini ferâmûş buyurmuş 

iseler, biz ferâmûş etmedik. Müşârünileyh hazretleri, resmen yani im-

zâları tahtında olarak, lisanımızın hurûfunu tebdîl iktizâ ettiğini iddiâ 

eylemişler ve Ermeni hurûfu ve Türkçe ibâre ile çıkmakta olan gaze-

teleri misâl göstererek; ‘Ermenice hurûfu kıraatce gâyet mükemmel 

olduğundan bu hurûf ile terkim olunan Türkçe âsâr sühûletle okuna 

bilmektedir” 

dediğini, Künhü’l-lisân adlı makalesinde söyledikleri bu sözleri, şimdi ta-
mamen inkâr etmesine hayret edildiği belirtilir. Metnin izahı: 
                                                           
32 “Saâdetlü Macid Paşa Hazretlerinden Tevârüd Eden Varaka-i Cevâbiyedir”, Vakit, nr. 
2799, 16 Şevvâl 1300-7 Ağustos 1299-19 Ağustos 1883. 
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“(Macit Paşa hazretleri önceki hâl ve sözlerini unutmuş iseler, biz 

unutmadık. Adı geçen kişi, resmen yani imzaları altında, lisanımızın 

alfabesinin değişmesi gerektiğini iddia etmişler ve Ermeni harfli 

Türkçe ibare ile çıkmakta olan gazeteleri misal göstererek, ‘Ermeni 

harflerinin okunuşunun son derece mükemmel’ olduğundan, bu harf-

ler ile yazılan Türkçe eserler kolaylıkla okuna bilmektedir...)” 

Macit Paşa bu sözleriyle, Osmanlı Türkçesi’ndeki yazım farklılığının 
giderilmesi için Ermeni ya da Latin alfabesinin alımı yolunda yapılan it-
hamları reddetmekle birlikte, dilimizdeki yazım hatalarının mevcut oldu-
ğunu, bunun giderilmesi için ise, alfabemize sesli harflerin (vuayeller) 
ilavesinin gerekli olduğunu belirtir. Böylece, bir önceki sözleriyle çelişki-
ye düşmüştür. Bunun anlamı, imlâmızda yazım birliğini temin etmek 
için bir düzenlemeye ihtiyacımızın olduğu, bu ister alfabe değişimiyle ol-
sun, isterse sesli harfler ilavesiyle olsun, fark etmez; demek istemekte-
dir. Bu suçlamalar da göstermektedir ki, Macid Paşa böyle bir teklifte 
bulunmuştur. Bu yazı da bunu ispat etmektedir. Zaten kendisi de konu-
yu tam olarak reddetmiyor. 

Ali Sedad, yukarıdaki yazıdan iki gün sonra, Mâcid Paşa’nın “...hutût-ı 
İslâmiyet’in kifâyetsizliği ve muhtâc-ı tashîh bulunması ifâdâtına şâmil 
olan makālâtlarına ilâveten ve onların sırasında irâd buyurduklarından 
hutût-ı Ermeniye’yi hutût-ı İslâmiye’ye terviç eyledikleri zâhir iken…” şu 
maksadlarını örtbas edip, gizlemeye çalıştığını, ayrıca, bunun, “menfâat-ı 
İslâmiye’ye muvâfık sûrette ıslâhını atîye ta’lîk ve şimdiden buna başlan-
gıç olmak üzere ileriye dönük resimli elifbalar îcâd buyurmakta bulunduk-
ları yolunda birbirine uymaz… şeyler yazdığı” hususunu da özellikle be-
lirtir. Metnin izahı: 

“(İslâm harflerinin ‘yani Arap alfabesinin’ yetersizliği ve düzeltmeye 

muhtaç olduğu ifadelerini ihtiva eden sözlerine ilâve olarak ve onla-

rın sırasında söylediklerine göre, Ermeni alfabesini İslâm harflerinin 

üstün tuttukları açık iken, şu maksatlarını örtbas edip gizlemeye ça-

lıştığını…  İslâmiyet’e uygun olacak surette ıslahını geleceğe erteleyip 

şimdiden… ileriye dönük resimli elifbalar icat buyurmakta oldukları 

yolunda…)” 

Yazının sonuna da, Macid Paşa bu inkâr ve tevillerinde ısrar etmeye 
devam ederse, yazmış olduğu “fıkarât-ı mezkûreyi-sözü edilen cümleleri- 
aynen nakletmek de mümkündür”, şeklinde tehdit edici bir ifade kullan-
maktan da geri durulmaz. Bu suçlamalar da göstermektedir ki, Macit 
Paşa böyle bir teklifte bulunmuştur. Bu yazı da bunu ispat etmektedir. 
Zaten kendisi de konuyu tam olarak reddetmediği gibi hakkında yapılan 
suçlamalara da inandırıcı cevap verememiştir.33 
                                                           
33 “Saâdetlü Ali Sedad Beyefendi Tarafından Aldığımız Varaka’nın Aynıdır”, Vakit, nr. 2801, 
18 Şevvâl 1300-4 Ağustos 1299-16 Ağustos 1883. 
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Ali Sedâd, 22 Teşrininevvel (Ekim)1882 tarihli ve “Tagyîr-i Hat” başlı-
ğıyla Vakit’te yayınladığı yazısında, (Mâcit Paşa’nın Ermeni alfabesinin 
alımı ile Latin alfabesi konusundaki fikirlerini aynen nakledip, ardından 
da yorumladığı makalesinden bir süre sonra34 Tercemân-ı Hakîkat’ta Ali 
Sedâd’ı tenkit eden 22 Ağustos 1883 tarihli, “Varaka” başlıklı “M.K.” im-
zalı, bir başka yazı daha yayınlanır. Yazı, alfabe değişimi meselesinde 
Macit Paşa’yı desteklerken, Ali Sedâd’ın mevcut alfabenin korunmasına 
dair fikirlerini de tenkit etmektedir. 

M.K. makalesinde, İslâm harflerinin (Arap alfabesi) ıslaha muhtaç ol-
duğu meselesini, Müslümanların çoğunun kabul ettiğini, mevcut alfabe 
ile yazılanların doğru okunabilmesi için bunun lüzumlu olduğuna ina-
nıldığını, ancak, imlânın ıslahı hakkında çeşitli görüşlerin ileri sürüldü-
ğünü, bunların bazılarına göre, mevcut alfabeyi terk edip yerine Latin al-
fabesinin alınması ile bu ıslahın mümkün olacağı, bazıları da kullan-
makta olduğumuz imlâmıza hareke koymak suretiyle, bunun karşılana-
bileceği yolunda fikirler beyan ettiklerini belirttikten sonra: 

“Hâlbuki şimdi imlâmızın nâkıs resm-i hattımızla kıraat ve ta’lim ü te-

allümde müşkilât mevcûd (resmi alfabemizde eksik olan bu yazım 

kurallarından dolayı okumada, yazmada, eğitim ve öğretimde zorlu-

ğun) olduğunu, her kim eline bir Coğrafiye veyahud tarih-i umûmî ki-

tabı alsa, itiraf edeceği cihetle bu hususta hurûfumuzun “vuayeylle-

ri”nin hurûf-ı musavvetesinin (sesli harflerinin) noksan olduğu, bir ec-

nebi lisanına az çok aşina olan zevattan hiçbiri inkâr etmez zannede-

rim. 

İşte acizleri şu fikre tabii oluyorum ki, ekser lisanlarda olduğu gibi li-

sân-ı Türkî’de dahi elfâzımızda mezkûr ve imlâmızdan mehcûr (çoğu 

dillerde olduğu gibi, Türk dilinde dahi kullanılan kelimelerin ve imlâ-

mızdan ayrılmış) olan “vuayeyller” hurûfumuza (harflerimize) ilâve 

olunursa, kıraâtca teshilât-ı külliye mûcib (okumada gerekli olan tam 

bir kolaylık) olur” 

sözlerine, kelimelerin doğru yazılması ve anlaşılması için Fransızların 
kullandığı altı sesli harfe karşılık, bizim yalnız şu dört sesliye (öüie) ihti-
yacımız olduğunu ilâve eder.35 

Hacı İbrahim Efendi de bu tartışmayla ilgili iki makāle yazar. Bu ma-
kālelerinde, Ermeni alfabesinin alınmasını peşin olarak reddetmesinin 
yanında, onu, siyasi, dini ve devletin politikasıyla da uyuşmaz bir unsur 
olarak görür. Ayrıca, her iki alfabede kullanılan ses farklılığına da dikkat 
çekerek, bizim kullandığımız kelimelerin telâffuzunu karşılayacak sesin, 
                                                           
34 Ali Sedad, “Tağyir-i Hat”, Vakit, nr. 2502, 9 Zilhicce 1299-10 Teşrînievvel 1298-22 Teşrî-
nievvel 1882. 
35 “M.K. Varaka”, Tercemân-ı Hakîkat, nr. 1567, 24 Şevvâl 1300-10 Ağustos 1299-22 Ağus-
tos 1883. 
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Ermeni alfabesinde bulunmadığını söyler. Ardından da, Macit Paşa’nın 
“Ermeni hurûfunun kabulü lüzumuna dair müddet-i ömrümde harf-i vâhid 
yazmadım. Bu yolda bir eserimi irâ‘ edebilene ‘hayyealessalâh’ derim”, 
(Ermeni alfabesinin kabul edilmesinin gerekli olduğuna dair hayatım bo-
yunca tek harf yazmadım. Bu yolda bir eserimi gösterene haydin namaza 
derim) şeklindeki sözlerini ele alır ve: 

“Âmme-i ehl-i salâtın ma‘lumu olduğu üzere ‘hayyealessalâh’ kelime-i 
tayyibesi müezzinlerin minârelerde okudukları ezan kelimelerinden olub 
mânâsı ‘namaza gel’ demektir. ‘Hayyealessalâh’ kelimesinin makāmı-ı in-
kâra münasebeti yok ise de, besbelli müşarünileyh hazretleri herkese nü-
mâyân olmak için zihinlerinde bir menâre-i inkâr tasvir etmişler ve ba‘de’l-
inkâr “hayyealessalâh” demişlerdir. “Çi-fâide ki irtifâgâh-ı inkârda ‘hay-
yealelfelâh’ diyecek kadar bile sâbit-kadem olamayıb, “hayyealessalâh” 
der demez, Ermeni hurûfu her dürlü sadâyı edâya kâfî ve mükemmel ise 
de, lisânımız servet-i ilmiye ve edebîye husûsunda Alman ve Fransız ve 
İngiliz ve Yunan lisanları derecesine vâsıl olmadıkça hurûf-ı mezkûreyi is-
ti‘mâlden bir fâide hâsıl olmaz” demişlerdir. Metnin izahı: 

“(Namaz ehli olan -namaz kılan- bütün Müslümanlar bilirler ki, “hay-

yealessalâh” kelimesi, müezzinlerin minarelerde okudukları ezan 

olup, namaza davet manasındadır. Kelimenin, inkârla bir alâkası 

yok ise de, belli ki, adı geçen zat herkese gösteriş olsun diye, zihinle-

rinde bir inkâr kulesi tasvir etmişler, inkârdan sonra da “hayyeales-

salâh” demişlerdir. Ne fâide ki, inkâr makamında “hayyealelfelâh-

haydi kurtuluşa” diyecek kadar bile bekleyemeyip, “hayyealessalâh” 

der demez, hemen arkasından “Ermeni alfabesi her çeşit ses ve eda-

ya kâfi ve mükemmel ise de, ilmî ve edebî zenginlik hususunda Al-

man, Fransız, İngiliz ve Yunan lisanları seviyesine ulaşmadıkça, adı 

geçen alfabeyi kullanmaktan bir fayda elde edilemez,)” demişlerdir. 

Bu sözlerden anlaşıldı ki, paşa hazretleri taşı kuyuya atmamış, kena-
rına koymuş da ayağı ile yuvarlamışlardır. Hem de bir taş değil, birbiri 
ardınca iki taş yuvarlamışlardır ki, birisi lisanımızı dünyada ne kadar li-
san var ise, kâffesinden alçak tutub tahkir etmek ve birisi (de) Ermeni 
hurûfunu tercih ve ihtiyar (seçme) değil, tercihin ve ihtiyarın daha ötesi-
ne geçmektir. Ve dakâyık-şinâsân indlerinde (zorluğun incelikleri ve güç-
lüğünü bilenlerin yanında) Ermeni hurûfunu tercih ve ihtiyar (seçme) et-
menin ayıbı, bir kimse kendi lisanını kâffe-i elsinden (bütün dillerden) 
alçak tutmanın ayıb ve isâeti (kötülüğü) kadar büyük değildir, der.36 Za-
ten, Mâcid Paşa da olayı, dolaylı yoldan da olsa, inkâr ettiği için, üzerin-
de fazla durma gereği duymaz. 
                                                           
36 “Saâdetlü El-hâc İbrâhim Efendi Hazretleri Tarafından Vârid Olan Varakadır”, Vakit, nr. 
2810, 27 Şevvâl 1300-18 Ağustos 1299-30 Ağustos 1883. 
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D. Arapçanın Üstünlüğü: Türkçe ve Arapça Meselesi 

Macit Paşa’nın, değişmesini ya da sesli harf ilave edilmesini istediği 
Arap alfabesine dair görüşü, belirli kesimlerde az da olsa destek bulmuş-
tur. Oysaki Osmanlı’nın yükselme döneminde, mukaddes olarak kabul 
edilen bu lisan, imparatorluk medreselerinde asırlarca bilim dili olarak 
muamele görmüş ve devletin bilhassa kültürel alandaki yapılanmasında, 
ön sıraları işgal etmiştir. Konu hakkında, bundan yaklaşık beş asır evvel 
yaşayan İmam Birgivî (1523-1573), Arapçanın önemine temas ettiği ese-
rinde, bu dilin öğrenilmesinin farz-ı kifâye olduğunu söyler. O, “Bustâ-
nü’l-Ârifîn” adlı kitabında, “Bil ki, Arap dilinin diğer diller üzerine üstünlü-
ğü vardır. Onu öğrenen veya başkasına öğreten sevap kazanır. Çünkü Al-
lah Kurân-ı Kerîm’i Arap dili ile indirmiştir. Binâenaleyh, onu öğrenen 
onunla Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerin manalarını anlar” şeklindeki sözleriy-
le, bu dilin kutsiyetini ve önemini belirtir.37 

1880’li yılların başına gelindiğinde ise, Birgivî’nin bu görüşüne rağ-
men, adı geçen dilin Batı dilleri karşısında -bilhassa bilim ve teknik açı-
sından- yetersiz kalışından dolayı, ıslah edilip yeniden düzenlenmesi ge-
rektiği fikri, günün konusu haline gelir. Asırlar öncesinden şekillenen 
Arapçaya dair bu bakış, uzun bir zaman diliminde kültürümüze hâkim 
olmuştur. Ancak, Tanzimat’la birlikte -Batı’ya açılmanın bir gereği ola-
rak- Edebiyat-ı Cedide akımının ortaya çıkması ile Batı kaynaklı kelime-
lerin süratle dilimize girmesi, bununla birlikte, dilin sadeleştirilmesinin 
de ele alınması, Türkçedeki Arapça kelimeler için bir tehdit unsuru ol-
muştur. Bu durum, Osmanlıcanın yeniden ele alınıp, gözden geçirilmesi-
ne zemin hazırlamıştır. Bunu zorlayan sebeplerin başında ise, Batı me-
deniyeti ile birlikte, müspet ilimlerdeki gelişme ilk sırayı alır. Buna bağlı 
olarak, Batı’daki müspet ilimlerin yanı sıra, felsefî düşünce akımının da 
ülkemize girmesi, aydınlarımızda bir buhranın doğmasına sebep olmuş-
tur. Bu cereyanlar karşısında, bir ara şüphe ve tereddüde düşen aydın-
larımız, manevi hayatın, -bilhassa dini nokta açısından- yeniden ele alı-
nıp gücünün tazelenmesi ihtiyacını hisseder. Muhtemelen bunun bir ge-
reği olacak olmalıdır ki, Tanzimat sonrasında, Birgivî’nin asırlar önce or-
taya attığı Arapçaya dair görüşlerinin, on dokuzuncu asrın son çeyreğin-
deki yeni temsilcisi, Edebiyat-ı Cedîdeciler’e karşı olumsuz bir tavır takı-
nan ve onlarla, amansız bir mücadeleye giren Hacı İbrahim Efendi ol-
muştur. 

Her milletin lisanında söz söyleme ve yazı yazma üslûbu çeşitli oldu-
ğu gibi, bizim lisanımızda da, bunun farklı olduğunu ifade eden Hacı İb-
rahim, bizde de, konuşma lisanı ile yazı lisanının tamamen farklı oldu-
ğunu belirttikten sonra, sözü anadilimiz ile edebî dilimiz saydığı Arapça 
meselesine getirerek: 
                                                           
37 Ahmet Turan Arslan, İmam Birgivî, Sehâ Neşriyat, s. 50, İstanbul, 1992. 
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“Lisan-ı mâderzâdımızın başlıca elfâzı, bin adede kadar elfâz-ı Türki-

ye’den ibâret olub, bu lâfızlar ancak beyne’n-nâs havâyic-i ekl ü şür-

be ve muâmele-i dâd ü sitede müteâllik olarak teâtî olunan mânâları 

ifâdeye kifâyet edebilecek bir derecede ve lisan-ı ilm ü edebimiz ise, 

elfâz-ı Arabîye ile imtizâç etmesinden dolayı, deryâlar kadar tevessü‘ 

edip, kâffe-i meânîyi ifâdeye ma’ziyâdetin kifâyet edecek bir merte-

be-i âliyededir. Lisân-ı mâderzâdımızı hengâm-ı tıfliyetten beri me’lûf 

ve marûfumuz olmakla onun kavâidini biz tab’an ve selîkaten biliriz. 

Lâkin lisân-ı ilm ü edebîmiz Arabîy’le tevessü’ etmiş olduğundan biz 

bunda kavâid-i Arabîye teallümüne ve kelâmı muktezâ-yı hâle tevfîk-

te dahî, belâgat-ı Arabîye usûlünü iltizâma mecburuz” 

der. Metnin açıklaması: 

“(Ana dilimizin başlıca kelimeleri, bin kadar Türkçe kelimelerden iba-

rettir. Bu kelimeler de, ancak, insanlar arasında yeme ve içme ihtiya-

cı ile alışverişe dair manaları ifadeye yetecek bir derecededir. İlmî ve 

edebî lisanımız ise, Arapça kelimelerle kaynaşmasından dolayı, der-

yalar kadar genişlemiş olup, her türlü fikir ve düşünceye dair mana-

ları açıklama ve ifade etmeye fazlasıyla yetecek derecededir. Anadili-

mize, çocukluk dönemimizden beri şifahi olarak alışık olmamızdan 

dolayı, onun kurallarını biz doğuştan gelen güzel söyleme ve yazma 

yeteneğiyle biliriz. Ama bilim ve edebiyat dilimiz, Arapça ile zengin-

leşmiş olduğundan dolayı, biz bunda Arapçanın kaidelerini öğrenme-

ye ve sözü hâle ve kullanılacağı makamın gereğine uygun olarak, 

Arapça belâgat usulünü kabule mecburuz)” der.38 

Hacı İbrahim’e göre ana dilimiz olan Türkçe, bin kadar kelimeden iba-
rettir. Bunlar da, günlük yeme-içme, alış-veriş gibi ihtiyaçların gideril-
mesini, ancak karşılayabilir. Türkçemizin sahip olduğu bu kelimeler ile 
bilim, edebiyat ve sanat yapılamaz. Oysa Arapça ile kaynaşmış olan dili-
miz, deryalar kadar zengin, her türlü düşünceyi, bilim ve sanata dair 
teknik terim ve kavramları ifade edebilecek, yetenek ve kıvraklığa sahip-
tir. Ona bu zenginliği ve kabiliyeti sağlayan ise Arapçadır. O yüzden, bir 
bilim dili olarak, Arapçanın gramer ve kurallarını öğrenmeye mecburuz. 
Türkçe için ise buna gerek yoktur. Çünkü ona çocukluğumuzdan itiba-
ren konuşma ve aile içinde dinleme yoluyla aşinalığımız olduğu için, onu 
akıcı bir üslupla ve tabii bir yolla öğrenmiş oluruz; demek ister. 

Onun bu ifadelerinden anlaşılan odur ki, Türkçe kelimeler sadece 
günlük ihtiyaçları karşılayacak niteliktedir. Edebiyat ve ilim dili olmaya 
asla müsait değildir. Bu yüzden Arapçaya ihtiyacımız vardır. Arapça keli-
meleri dilimizden atmak, bizi, ilim ve edebiyata dair görüş ve düşüncele-
rimizi anlatamaz hale getirir. Bundan dolayı Hacı İbrahim, lisanımızda 
                                                           
38 Hacı İbrahim, Serh-i Belâgat, s. 3-4, İstanbul, 1301. 
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mevcut olan Arapça kelimelerle oynanmasının, tehlikeli sonuçlar doğu-
rabileceği noktasına işarette bulunur. 

Başka bir makalesinde, Kemal Paşazade Sait’in, “Arabca İsteyen Ur-
ban’a gitsin” mısraında kastettiği mananın, “Arab lisanının her kaidesini 
lisanımıza tatbik etmek isteyenlere itirazdan ibaret” olduğu şeklindeki 
sözlerine temas eden Hacı İbrahim: 

“...Hiçbir kimsede, Arab lisanının her kaidesini tamamen lisanımıza 

tatbik etmek arzusu bulunduğunu, teslim etmeyiz. Böyle bir şeyi id-

dia eden bulunur ise, kâffe-i nâs anın aleyhinde bulunur. Bizim iddi-

amız, lisanımız elfâzının ekseri Arabî olduğu için, lisanı muhafaza, li-

sanda ne kadar kavâid-i Arabî cari ise, ona riayetle husûl bulur... 

Eğer kavâid-i mer’iyenin hiçbirine riayet edilmeyecek olur ise, elfâz-ı 

Arabîye’nin dahi bilkülliye lisandan ihracı lâzımdır. Eğer bunu dahi 

yapacak olur isek, dilsizce konuşmamız lâzım gelir” 

ifadesinde bulunur.39 Metnin izahı: 

“(Hiç kimsede, Arap dilinin kurallarının tamamını dilimize tatbik etme 

arzusu olduğunu kabul etmeyiz. Böyle bir şeyi iddia edenler olursa, 

bütün insanlar onun aleyhinde bulunur. Bizim iddiamız, dilimizdeki 

kelimelerin çoğu Arapça olduğu için, dilimizi korumada, onda geçerli 

ne kadar Arapça kurallar var ise, ona uymakla mümkün olur. Eğer 

geçerli olan kuralların hiçbirine uyulmayacak olursa, Arapça kelime-

lerin tamamının lisandan çıkarılması lâzımdır. Eğer bunu yapacak 

olursak, dilsizce konuşmamız lâzım gelir; der.)” 

Onun buradaki görüşleri, biraz daha yumuşamıştır. Zira daha önceki 
sert ifadelerinin yerini biraz daha mākûl düşünceler almıştır. Bu safha-
da sadece, dilimize girmiş olan Arapça kelimelerin kurallarının muhafa-
zasını istediği noktasına gelmiş olduğunu görüyoruz. 

Müteakip yazısında, Arapların cemiyetimizde oynadığı role temas 
eden Hacı İbrahim, nüfusumuzun çoğunun Arap olduğunu, cemiyetimi-
ze güç ve şeref verenin de o kavim olduğunu, hâl böyleyken Kemal Paşa-
zade Sait’in: 

“Arapça isteyen Urban’a gitsin 
Frengiler Frengistan’a gitsin 

Ki biz Türk’üz bize Türkî gerektir. 
Bunu fehm etmeyen cahil demektir” 

şeklindeki düşüncesinin yanlışlığının yanında, birtakım tehlikeler de ih-
tiva ettiği hususuna işarette bulunur ve: 
                                                           
39 Hacı İbrahim, “Tekmile”, Tercemân-ı Hakîkat, nr. 1243, 19 Ramazan 1299-22 Temmuz 
1298-3 Ağustos 1882. 
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Arapçanın bizden uzaklaşmasını isteyenler iki çeşit halktır. Bunların 
bir kısmı -Kemal Paşazade Said gibi- bizim vatandaşlarımızdır. Bir kısmı 
da, III. Selim ve 4. Mustafa zamanında İstanbul’da elçi olarak bulunan 
Fransız Sebastiani gibi yabancılardır; der ve Sebastiani’nin (1772-1851), 
Napoleon I. Bonaparte’a (1769-1821) takdim ettiği bir rapordan bahse-
der. Kaynak olarak da Ahmet Cevdet Paşa’yı gösterir. Sebastiani, Napol-
yon’a verdiği raporda: 

“...Rusya ve Fransa devletlerinden kangısı olsa, Türkistan’ı istilâ 

edebilir. Lâkin temellük ve tasarrufu kolay değildir. Zîrâ, dîn-i İslâm 

Osmanlıları Hıristiyanlardan tefrik ve teb’îd eylemiştir. Gayret-i dînî-

yeyi şahadet derecesine getirirler ve gerek zapt olunan yerlerin ve 

gerek mücavir olan eyaletlerin ehl-i İslâm’ı, asâkir-i muhâceme ile 

cenk ü cidalden hâli olmazlar. Binâenaleyh, anları bütün bütün 

mahv ü nâbûd yahud, terk-i diyarı mecbur edecek mertebe ezmek lâ-

zım gelir. Filvaki, dince ve mezhebce içlerine ihtilâf ve ihtilâl düşürüb 

de sair milletlerle aralarındaki sedd ü perdeler kaldırılırsa, ol hâlde 

ele alınmaları kābil olur...”40 

yolunda satırlaşan raporunu naklettikten sonra devamla: 
Şimdi, “Arapça isteyenleri Urban’a yollamak, Sebastiani’nin re’yinde 

(görüşünde) bulunanların ekmeğine yağ sürmektir… ve bilerek Arabî’nin 
bizden zevâlini (yok olmasını) emel etmek, hey’et-i içtimâiyemizin, tefrîkini 
(toplum yapımızın bölünüp parçalanmasını) istemektir” ifadesinde bulu-
nur. Metnin izahı: 

“(Rusya ve Fransa devletlerinden hangisi olsa Osmanlı İmparatorlu-

ğunu istilâ edebilir. Ancak, mülk edinip sahiplenmek kolay değildir. 

Çünkü İslâm dini Osmanlıları Hıristiyanlardan ayırıp uzaklaştırmış-

tır. Dini yoldaki gayretleri ise şehitlik derecesine kadar varır. Gerek 

ele geçirilen yerlerin, gerekse komşu eyaletlerin Müslüman halkı, as-

kerî hücumlarda bulunarak, savaş ve mücadeleden geri durmazlar. 

Bundan dolayı, onları tamamen mahvedip yok etmek, ya da ülkeyi 

terk etmeye mecbur bırakacak şekilde ezmek lâzım gelir. Ya da mev-

cut hale göre, din ve mezhep yönünden içlerine ikilik ve karışıklık so-

kup, diğer milletlerle (Hıristiyanlarla) aralarındaki engel ve perdeler 

kaldırılırsa, o durumda ele alınmaları mümkün olur… ve bilerek 

Arapçanın imha edilip bizden uzaklaşmasını arzu etmek, toplum ya-

pımızın ayrılarak bölünmesini istemektir)” der.41 

O, bu düşünceleriyle, böyle bir durumun bir çeşit bölücülük ve ay-
rımcılık olacağı kanaatindedir. Zira ona göre imparatorlukta yaşayan 
                                                           
40 Ahmet Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, yeni basım, C. 7, s. 223, İstanbul, 1303. 
41 Hacı İbrahim, “İhtarât”, Tercemân-ı Hakîkat, nr. 1236, 11 Ramazan 1299-14 Temmuz 
1298-26 Temmuz 1882. 
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toplumu birbirine bağlayan ve bir arada tutan en kuvvetli vasıta dildir. 
Dilin yok olmasıyla bu birlik de ortadan kalkar. Hacı İbrahim Efendi’nin 
bu düşüncesi günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Ayrıca dil, top-
lumların kaynaşmasını, birlik ve bütünlüğünü sağlayan en önemli vası-
tadır. Çünkü dil, cemiyet fertlerinin birbirine bağlanmasında tutkal ya 
da bir çimento vazifesi görür. Dil olmaz ise birlik, birlik olmaz ise dirlik 
olmaz deyimi, onun bu düşüncesiyle uygunluk göstermektedir. Onun bu 
bakışının, bir imparatorluk aydınının penceresinden algılanan bir bakış 
olduğu hususu da, göz önünde bulundurmalıdır. O günün şartlarında 
bunu başka türlü de ifade edemezdi. 

Hacı İbrahim bu izahları yaptıktan sonra vardığı netice: “...İmdi, lisan-
ı Arabî bizim lisan-ı dinimiz ve lisan-ı ilm ü edebîmiz olduğu... lisan-ı din 
ve edebîmiz olan Arabî’nin harf-i vahidini bile, tağyir ve tahrife hiçbir kim-
se çare ve imkân bulamayacağı..., dolayısıyla, artık Tercemân-ı Hakîkat, 
Arabî bizim lisan-ı edebîmiz değildir, hem de olmamalıdır” diyerek, Arabî’-
den o kadar suret-i nefret göstermesin. “Zira Arabî’nin bizim lisan-ı edebî-
miz olması mehaz-ı edebîmiz Kur’ân-ı Kerim olduğu içindir. Kur’ân-ı Kerim, 
yalnız hastaların ve meyyitlerin başları ucunda okunmak için nazil olma-
yıb, dini ve dünyevî, hikmet ü edebî, andan telakki etmezliğimiz için şeref-
i nüzul eylemiştir” şeklinde olmuştur. Metnin açıklaması: 

“(Şimdi Arapçanın bizim dini, ilmî ve edebî lisanımız olduğu… dini ve 

edebî lisanımız olan Arapçanın bir harfini bile değiştirip bozmaya, hiç 

kimsenin çare ve imkân bulamayacağı…” Tercemân-ı Hakîkat’ın 

“Arabî bizim edebî lisanımız değildir, hem de olmamalıdır” diyerek, 

Arapçadan o kadar nefret etmesin. Zira Arapçanın bizim edebî lisanı-

mız olmasının sebebi, edebiyatımızın kaynağının Kur’ân’ı Kerim ol-

masından dolayıdır. O, sadece hastaların ve ölülerin başı ucunda 

okunmak için indirilmemiştir. Dini, dünyevî olan hikmet ve edebi, on-

dan almamız için indirilmiştir) sözleriyle, Kur’ân’ın yalnız hasta ve 

ölülere şefaat için değil, aynı zamanda insanların sosyal hayatını da 

düzenleyen bir unsur olduğu noktasına dikkat çekmiştir.” 

Makalesinin devamında da, Batılıların Arapçaya bakışı ve onların bu 
lisan için yaptıkları methiyelerden misaller verdikten sonra, “Bu lisanı 
anlar medh ile âsumâna (gökyüzü) çıkarıyorlar, biz zemm (kötüleme) ile 
yerin dibine batırıyoruz. Her ne kadar batırılmaya çalışılsa da, Hak Teâlâ-
nın hıfz (koruduğu) ettiği bir mukaddes şeyi (yani Arapçayı), kimse batıra-
maz”42 düşüncesiyle Arapçayı, bir milletin lisanı olarak değil de, Tanrı’-
nın bir lisanıymış gibi algıladığı görülmektedir. O yüzden de, -mukaddes 
bir dil olarak düşündüğü Arapçanın-, tıpkı Kuran-ı Kerim gibi, Allah’ın 
himayesinde olduğu hususuna işaret etmek istemiştir. Çünkü bu konu-
                                                           
42 Hacı İbrâhim, “Mevâd-ı Fenniye”, Tercemân-ı Hkîkat, nr. 1136, 10 Cemâziyel-evvel 1299-
18 Mart 1299-30 Mart 1882. 
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da Kur’ân’da, “Kur’ân’ı biz indirdik, onun koruyucuları da şüphesiz ki, bi-
ziz” (el-Hicr:9) yolundaki hükmün, Arapça için de geçerli olduğu inan-
cındadır. 

Ahmet Midhat Efendi, Hacı İbrahim’in dini noktaları ön plana çıkaran 
ve biraz da siyaset çağrıştıran bu makalesinin altına ilâve ettiği notta, 

“Saâdetlü Hacı İbrahim Efendi hazretlerinin bu makalelerine cevâb 

vermeyeceğiz. Zira kendi tevehhümleriyle (evhamlarıyla) iştigal bu-

yurdukları bu makalede, o kadar vazıhtır (açık) ki, ıslah-ı lisan gay-

retinde bulunanları, Kur’ân-ı Kerim’den istiğna (yüz çevirme) iftirası-

na dahi uğratmışladır. Bu hâlde bahiste devam kendileri için dahi 

mûcib-i vebal (günaha vevsîle) olacağından, biz yine efkârımızı 

bilmuhafaza (düşüncelerimizi koruyarak) sükûtu tercih eyledik”,  

sözleriyle tartışmadan çekildiğini ilân eder. 
Kanaatimize göre, Ahmet Midhat Efendi’yi bu şekilde tavr almaya zor-

layan iki ana unsur olmuştur. Bunların birincisi Hacı İbrahim Efendi’nin 
saraya yakınlığı, ikincisi ise kendisinin lâik bir zihniyete -o devre göre- 
daha yakın bir düşüncede olması dolayısıyla, dil meselesi gibi maddi ko-
nuların, dini açıdan ele alınmasından kaçınma isteği olduğunu tahmin 
etmekteyiz. Çünkü dil tartışmasına din unsuru girince siyaset, siyaset 
girince de rejim meselesinin gündeme gelmesi kaçınılmazdır. Bu durum, 
o günlerde kendisi için büyük bir tehlike unsurudur. Hele hele de, Rodos 
sürgünü gibi bir sürgün acısını tattıktan sonra, artık, ondan bu tür bir 
riski göze alması beklenemezdi.43 

Bu konuda 1885’te, Şemsettin Sami, Muallim Naci ve Necip Nadir, 
Arapçanın Tanrı dili olup olmadığı meselesi üzerinde geniş bir tartışma 
yapmışlardır. Tartışmanın neticesinde varılan sonuç, Kuran-ı Kerim’in 
Tanrı dili olduğu, Arapçanın ise, bir kavmin dili olduğu noktasıdır.44 

Sonuç 

İmâm-ı Birgivî’nin Arapçayı öğrenmenin farz olduğunu söylemesine 
karşılık, Hacı İbrahim bu dilin kurallarını öğrenmenin vacip olduğunu, 
Arapça kelimeler olmadan Türkçenin bilim dili olamayacağını, bundan 
dolayı da, Arapçaya ihtiyacımız olduğunu söyler. Ayrıca, Türkçenin belâ-
gatıyla Arapçanın belâgatının aynı olduğu iddiasında bulunur. 

Buna karşılık Ahmet Midhat Efendi ile Kemal Paşazade Sait, Türkçe-
nin ayrı bir dil olduğunu, bu yüzden belâgat ve fesâhatının da ayrı oldu-
ğunu söylerler. Diğer taraftan da, Arapça ağırlıklı Osmanlıcayı öğrenme-
nin zorluğu, medreselerde yıllarını harcayan talebelerin çektiği sıkıntı 
öne sürülerek, Latin Alfabesinin alımı teklif edilir. Fakat bu o günün 
                                                           
43 Ahmet Hamdi Tanpınar, a.g.e., s. 438-439. 
44 Musa Aksoy, “1885 Yılında Bir Methiye’nin Sebep Olduğu Yeni Bir Lisan Kavgası Daha”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi s. 63-65, Haziran, 1994. 
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şartlarında, geçmişle olan kültürel bağlar kesileceği endişesiyle, bu teklif 
reddedilir. Ermeni alfabesinin alımı teklifi ise, hem Ali Sedad hem de Va-
kit gazetesine ilâve olarak Hacı İbrahim tarafından da, aşırı derecede 
tepkiyle karşılanır. Bu sefer de, alfabe değiştirilemezse, Fransızların kul-
landığı sesli harflerden dördünün alınması gerektiği fikri öne sürülür. 

Hacı İbrahim’in Arapçaya olan bu bakışının altında yatan gerçek ise, 
imparatorluğa bağlı olan milletleri birliğin içinde tutmak için, birlik ve 
bütünlüğün korunmasında, dilin ne kadar güçlü bir araç olduğu husu-
suna dikkat çekmektir. Bunun için o, İslâmiyet ile Arapçayı, devletin bü-
tünlüğü ve bekası için, birbirinden ayrılmaz bir bütün, Müslümanlar 
arasında ortak bir inanç bağı, birleştirici ve millî bütünlüğü temin edici 
bir unsur olarak görür. Dolayısıyla, meseleye hem dini, hem de ülkenin 
milli bütünlüğünü koruma düşüncesinin verdiği bir hassasiyetle yaklaşır. 

Cumhuriyet öncesi yapılan bütün bu tartışma ve tekliflerin ortaya koyduğu 
husus, Arapçanın tahakkümünde olan Osmanlıcayı öğrenmenin zorluğu, imlâ 
birliğinin olmayışından ileri gelen şikâyetler, okuma ve yazmada hataya düşül-
düğü noktası, bu yüzden de düzeltilmesine ihtiyaç duyulduğu neticesidir. 
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Öz 

Yabancı bir dili öğrenmek; yalnızca o dilin sistemini, dilbilgisi yapıları-

nı öğrenmek değil aynı zamanda yeni bir kültürle karşılaşmak, o kültürü 

tanımak ve öğrenmektir. Dil öğrenen kişi, karşılaştığı yeni kültürdeki kişi-

lerin düşünce ve davranışlarını tanıyarak kendi kültürü ve öğrendiği kül-

tür arasında ilişkiler kurar, karşılaştırmalar yapar ve daha hoşgörülü bir 

bakış açısı kazanır. Kültür aktarım süreçlerinin önem kazandığı günümüz 

yabancı dil öğretim süreçlerinde, dil öğretim malzemelerinin önemli bir 

parçasını oluşturan ders kitapları da o dili konuşan toplum kaynaklıdır 

ve o dile ait kültürün taşıyıcılığını yapar. Yabancı dil öğretmek amacıyla 

hazırlanmış ders kitaplarındaki metinlerin bilinçli bir şekilde seçilmesiyle 

metinler, kültür iletiminde, verimli birer araç olabilirler. Bu araçların doğ-

ru kullanılmasıyla milletler, kendi kültürleri hakkında olumlu imgeler ya-

ratabilir ya da var olan olumsuz imgeleri ortadan kaldırabilirler. 

Bu çalışmanın amacı, Yabancı Dilim Türkçe ve Yeni Hitit ders kitapla-

rında nasıl bir Türk imgesi oluşturulduğunun incelenmesidir. Çalışmada, 

öncelikle, çalışmaya yön verecek olan imge ve imgebilim kavramları ta-

nımlanmıştır. Ardından geçmişten günümüze Avrupa’da Türk imgesi üze-

rinde durulmuştur. Çalışmanın son bölümünde “Yeni Hitit Yabancılar İçin 

Türkçe” ve “Yabancı Dilim Türkçe” ders kitaplarındaki metin ve alıştırma-
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lar incelenmiş; metin ve alıştırmalardaki Türk imgesi tespit edilmiş; de-

ğerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: İmge, İmgebilim, Avrupa’da Türk İmgesi, Yaban-

cı Dilim Türkçe, Yeni Hitit. 

Abstract 

The Image of Turks in the Coursebooks Named Yabancı Dilim 

Türkçe and Yeni Hitit 

Learning a foreign language means not only learning the structural 

use of a language, but also meeting a new culture, being acquainted with 

that culture, and finally adopting the culture. The learners of a foreign 

language associate their own culture with the one they learn via recogni-

zing the people’s thoughts and attitudes in that new culture, and they al-

so make comparisons between them; as a result, they get more tolerant 

view points. In the recent language teaching approaches among which 

the transfer of the culture has become important, the course books which 

are the essential parts of classroom materials are based on the culture of 

the target language and reflect it. With the concious selection of the texts 

in the course books prepared to teach a foreign language, they might be 

highly efficient during learning process in terms of the transfer of the cul-

ture. Finally, by the appropriate use of these materials, the nations can 

have the chance of creating positive images of their own culture, or they 

can also object to the negative ones that are already in minds. 

The purpose of this study is to analyse the images of Turks in the co-

urse books named Yabancı Dilim Türkçe and Yeni Hitit. With this aim in 

mind, in this study, firstly the notions of image and imagology are defi-

ned. Then, the images of Turks in Europe are emphasized from the past 

to the present. In the last section of this study, the texts and the exercises 

in the coursebooks named “Yeni Hitit” and “Yabancı Dilim Türkçe” are 

examined, and also the images of Turks in these course books are deter-

mined, and finally evaluated. 

Key words: Image, Imagology, The Image of Turks in Europe, Yaban-

cı Dilim Türkçe, Yeni Hitit. 

Giriş 

Dil bilmenin öneminin her geçen gün arttığı günümüz dünyasında, 
yabancı dil öğretiminde kültürlerarası bildirişim odaklı yaklaşımın etkin 
bir biçimde kullanılmasıyla, dil öğretimi, artık, sadece hedef dilin siste-
mini, dil bilgisi yapılarını öğretmekten çıkmış, aynı zamanda farklı bir 
kültürle karşılaşma alanı olarak görülmeye başlanmıştır. Karşılaşılan 
kültürdeki insanların, ötekilerin, yaşam tarzları, alışkanlıkları, inançları, 
gelenekleri, aile yapıları … vb. o dili öğrenenler açısından merak konusu 
olmuştur. Öğrenenler, öğrendikleri yeni dil ve dolayısıyla yeni kültür ara-
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cılığıyla kendi kültürlerine farklı bir gözle bakma, karşılaştırma yapma 
imkânı bulmuşlardır. 

Dil öğretiminin vazgeçilmez birer parçası olan ders kitapları da, kül-
türlerarası bildirişim odaklı yaklaşım uyarınca yeniden düzenlenmiş; 
içeriklerinde hedef dilin ait olduğu kültürle ilişkili ayrıntılara yer veril-
meye başlanmıştır. 

Bugün, yaklaşık iki yüz yirmi milyon kişi tarafından konuşulan, dün-
yada en çok konuşuru bulunan diller arasında yer alan Türk diline du-
yulan ilgi, son yıllarda giderek artmaktadır. Dünyadaki sosyal ve ekono-
mik gelişmeler, Sovyetler Birliği’nin dağılması, Avrupa Birliği yolundaki 
ilerlemeler, akademik çalışmalar, ticarî, ekonomik ve diplomatik ilişkiler 
gibi sebepler, günümüzde Türkiye’nin ve Türkçenin önemini arttırmış-
tır.1 

Türkçeye artan ilgiyle birlikte, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilme-
siyle ilgili çalışmalar çoğalmaya başlamıştır. 1980’lerden sonra ivme ka-
zanan bu çalışmalar, alanın gelişmesine katkı sağlamıştır. 

Dilin kültür boyutunun da öğretime dâhil edilmesi gerektiği düşünce-
sinden yola çıkılarak, farklı kurumlar tarafından hazırlanan ders kitap-
larında, kültürlerarası bildirişim odaklı yaklaşımın gerekleri yerine geti-
rilmeye çalışılmıştır. Kitaplarda, Türkçenin dil bilgisi yapılarının yanında 
Türk insanının yaşam tarzı, alışkanlıkları, inançları, gelenekleri, aile ya-
pısı … vb.den bahseden, Türk kültürünün özelliklerini yansıtan metinle-
re de yer verilmeye başlanmıştır. 

Öğrenenler metinlere yansıyan bu özellikler aracılığıyla dillerini öğ-
rendikleri Türkler, ötekiler, hakkında fikir sahibi olmakta; karşılaştırma-
lar yapmakta; varsa ön bilgilerini, deneyimlerini de kullanarak yeni im-
geler oluşturmaktadırlar. 

Kültürel aktarım süreçlerinin önemli bir parçası olan imgeleri incele-
yen bilim dalı imgebilim olarak adlandırılmaktadır. Karşılaştırmalı edebi-
yat çalışmalarının kültürlerarası boyutunu temsil eden imgebilim, son 
yıllarda üzerinde çalışılan, bağımsız bir bilim dalı olma yolunda ilerleyen 
bir alandır. 

“Ötekinin bilimi” olarak da tanımlanan imgebilim, ötekini tanıyarak 
ön yargı ve kalıp yargıların farkına varıp ötekine daha anlayışlı bakabil-
me konusunda bize yardımcı olur, farklı kültür ortamlarında yetişmiş 
insanları birbirlerine yaklaştırır. 

Dil öğretiminin kültür aktarımından ayrı düşünülemeyeceği ve kültür 
aktarımının önemli bir parçasının imgeler olduğu düşüncesinden yola çı-
kılarak hazırlanan bu çalışmada amaç, yabancı dil olarak Türkçe ders 
kitaplarında, öğrenenlerin nasıl bir Türk imgesiyle karşılaştıklarının tes-
pit edilmesidir. 
                                                           
1 İbrahim Akış-Ferhat Aslan, Türk Dünyası İçin Temel Türkçe, Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı, s. iii-iv, İstanbul, 2008. 
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Bu amaç doğrultusunda öncelikle imge ve imgebilim kavramların 
açıklanması gerekmektedir. 

1. İmge ve İmgebilim 

1.1. İmge 

İmge sözcüğü; edebiyat, tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bili-
mi, iletişim bilimi gibi birçok sosyal bilimin çalışma alanında yer almış, 
her alanda farklı terim anlamları kazanmıştır. 

Latince “imago” sözcüğünden gelen image, dilimizde de imaj ya da im-
ge şekillerinde kullanılmaktadır. 

Birçok araştırmacı tarafından imaj ile eşanlamlı olarak kullanılan im-
ge sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde şöyle tanımlamaktadır: 

“İmge: 1. Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, hayal, hülya. 
    2. Genel görünüş, izlenim, imaj. 
   3. ruh b. Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince 

yansıyan benzeri, hayal, imaj. 
  4. ruh b. Duyularla algılanan, bir uyaran söz konusu olmaksızın 

bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj”.2 

Friedman3 ise imgenin, fiziksel bir algılamanın ürettiği bir duyumun 
zihinde yeniden üretilmesi olduğunu ifade etmektedir. 

Tanımlamalardaki ortak nokta imgenin gerçek değil, gerçeğin algıla-
nış biçimi, benzeri, gerçekle ilişkili olarak zihinde canlandırılan yeni bi-
çim olduğudur. 

Uluç4 bireyin ya da bir toplumun, bir olaya, kültüre ve ulusa ilişkin 
geliştirdiği ve genelleştirdiği anlayış, görüş, duygu ve düşüncelerin imge-
nin anlam taşıyıcıları olduğunu belirtmektedir. 

Ulağlı5 ise, imgenin kalıp yargılarımızın, bilinçaltımızın, inançlarımı-
zın, kültürel değerlerimizin, korku ve sevgilerimizin bizlere kazandırdığı 
‘öteki’ni algılama, tanımlama ve sunma biçimi olduğu görüşündedir. 

Kocadoru6, imgenin kimya laboratuarında yapılan deneyler gibi üzerinde 
çalışılan, işlenen ve yapay olarak ortaya çıkarılan bir olgu olduğunu; oluştu-
rulan imgeden uzun vadede çıkarlar elde edildiğini ortaya koymaktadır. 

Haçlı Seferleri sırasında batı edebiyatının üzerinde durduğu “barbar, 
cani, düşman Türk” imgesi Birinci Dünya Savaşı öncesinde “dost Türk”e 
                                                           
2 Hasan Eren-Nevzat Gözaydın-İsmail Parlatır-Talat Tekin-Hamza Zülfikar, Türk Dil Kurumu 
Türkçe Sözlük, Milliyet Yayınları, s. 701-702, İstanbul, 1992. 
3 Norman Friedman, “İmge”, Kitaplık, Çev. Kemal Atakay, Sayı: 74, s. 80, İstanbul, 2004. 
4 Talat Fatih Uluç, Kültürlerarası Etkileşim Bağlamında Alman Gazetelerinde Türkiye İmgesi, 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 37, İstan-
bul, 2003. 
5 Serhat Ulağlı, İmgebilim “Öteki”nin Bilimine Giriş, Sinemis Yayınları, s. 19, Ankara, 2006. 
6 Yüksel Kocadoru, “Avrupa ve Türk İmajı”, İmaj Yazıları, Haz. Ali Osman Öztürk, Gökhan 
Ajans, s. 10, Konya, 1997. 
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dönüşür. Savaş sırasında önemi artan Osmanlı toprakları (jeopolitik 
güç), halifelik, savaşın daha geniş alanlara yayılabilecek olması gibi se-
beplerle Osmanlı Devleti’nin savaşa kendi yanında katılmasını ya da en 
azından tarafsız kalmasını isteyen devletler, Türklere dair imgelerinde 
değişiklik yoluna gitmişlerdir. Bu durum başka bir toplum hakkında im-
ge oluşturmanın umulan menfaât ve çıkarlar doğrultusunda kullanıldı-
ğının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

İmgenin bir sunum biçimi olduğu görüşünün yanında Ulağlı, imgenin 
bir sunum değil algılama biçimi olduğunu şöyle ifade etmektedir: 

“Genellikle imajın bir toplumun kendisini bir başka topluma sunumu 

olarak değerlendirildiğini biliyoruz. Oysa bana göre imge bir sunum 

değil bir algılama şeklidir. Çünkü hiçbir toplum kendi değerler dizge-

sini bir başka topluma olumsuz olarak sunmak istemez, ancak yazar 

veya onun ait olduğu toplumun sunulan gerçeği nasıl algıladığı imge-

yi belirler.”7 

Kocadoru ve Ulağlı’nın görüşlerinden yola çıkarak imge oluşumun-
da sunum ve algılama biçimlerinin önemli birer etken olduğu söylene-
bilir. 

Akpınar Dellal, imgelerin oluşumundaki üç noktaya: 

“İmgelerin oluşumunda üç nokta dikkat çekicidir; 

a) Bir gurup insana veya tek bir insana özgü davranış ve düşünüş 

biçimi genelleştirilip tüm topluma mal edilebilmektedir. 

b) Belli bir döneme ve yüzyıla özgü davranış ve düşünüş şekilleri, da-

ha sonraki tüm dönemler için genelgeçer kabul edilebilmektedir. 

c) Diğer bir durum ise imgelerin bazen, gerçekmiş gibi görünen, an-

cak gerçeğin ta kendisi olamayan yansıtıcı sahte olgulardan yola çı-

karak oluşmalarıdır”8 biçiminde dikkat çekmektedir. 

Herhangi bir bireyle ya da grupla ilgili olumsuz bir durumla karşıla-
şan yazar, karşılaştığı olumsuzluğu tüm topluma genelleyebilir, ait oldu-
ğu toplumun gelenekleri, duyarlıkları, inançları bu genellemeyi kabul 
ederse zaman içinde imgelere dönüşebilir. 

Millas9; imgelerin kişisel deneyimlerden, üyesi olunan grubun ortak 
algılamalarından ve iletişim araçlarından, okuldan, edebiyattan vb. etki-
lenerek oluştuğunu belirtmektedir. 

Ulağlı, imgeyi oluşturan faktörleri şöyle belirler: 
                                                           
7 Serhat Ulağlı, “Edebiyata Farklı Bir Bakış: İmgebilim”, I. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat 
Sempozyumu, Haz. Doç. Dr. Ali Gültekin, Osmangazi Üniversitesi Basımevi, s. 430, Eskişe-
hir, 2002. 
8 Nevide Akpınar Dellal, “Karşılaştırmalı Yazınbilim: İmgebilim”, Evrensel Kültür, Sayı: 103, 
s. 21, İstanbul, 2000a. 
9 Herkül Milas, Türk Romanı ve Öteki Ulusal Kimlikte Yunan İmajı, Sabancı Üniversitesi Ya-
yınevi, s. 4, İstanbul, 2000. 
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“İmgeyi yaratan etmenleri 5 ayrı kategoride inceleyebiliriz. 

1) kişisel deneyimler, 2) içinde yaşanılan toplumun başka kültüre ve 

başkasına bakış açısı, 3) güzel sanatlar, edebiyat, eğitim ve kitle ile-

tişim araçları, 4) politik ve dini düşünceler, 5) sosyo-politik olaylar.”10 

Öztürk ise, imge oluşumunda üç etkenin önemli rol oynadığını düşünür 
ve şöyle ifade eder: 

“‘Yabancı İmaj’ın oluşumunda, genel olarak söylemek gerekirse üç 

önemli etkenin rol oynadığı kabul edilebilir: 1. niyet (özellikle siyasal 

amaç); 2. sınırlı bir bakış açısı; 3. sosyal psikolojik sebepler (korkular 

veya gereksinimler).”11 

Öztürk imge oluşumunda önemli bulduğu etkenlerle, imgenin özellik-
le çıkarlar ve siyasi amaçlar doğrultusunda yapay olarak oluşturulan bir 
kavram olduğu görüşünü destekler. 

İçinde yaşadığı toplumun bakış açısından etkilenen birey; kişisel de-
neyimlerini, geçmiş yaşantılarını, inançlarını, bilinçaltını, sosyal ve psi-
kolojik yapısını -bazen de niyetini- karşılaştığı durumlara ekleyerek bir 
kavrama ya da topluma ait imgeler oluşturur. Oluşturduğu bu imgeler 
zaman içinde geniş topluluklar tarafından kabul görürse standartlaşıp o 
topluma ait imgelere dönüşür. 

Yabancıya ait imgeler oluşturulurken ‘biz’ ve ‘öteki’ karşılaştırılır. 
Karşılaştırma sırasında ötekinin olumsuz yönleri dikkatimizi çekerken 
bize ait olumlu yönler ön plandadır. Bize ait olumlu özellikler yüceltilir-
ken, ötekinin olumsuz özellikleri abartılıp genellenebilir. 

“…“başka” ve “yabancı” olanın değerlendirilmesinde, ters gelen ve 

dolayısıyla olumsuz algılanan özellikler hep daha çok dikkat çekti-

ğinden, “karşıt figür” örneğinde, insanlar “Nasıl olmamalı? Kim gibi 

olmamalıyım?” gibi sorulara dolaylı bir yanıt bulabilmektedirler.”12 

Kula13, her milletin kendi tarihini yücelttiğini söyler ve kültürler ve 
insanlar arasındaki ilişkileri yakından ilgilendiren bir alanda araştırma 
yapan bilim adamının abartılmış millî coşkudan arınmış olması gerekti-
ğini ve tutucu yaklaşımı özendiren geçmişi yüceltme eğiliminin de aşıl-
ması gerektiğini belirtmektedir. 

1.2. İmgebilim 

İmgebilim, sözcük olarak, Latincede imge anlamına gelen ‘imago’ ile 
bilim anlamına gelen ‘logos’ sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. En 
                                                           
10 Ulağlı, a.g.e., s. 431, 2002. 
11 Ali Osman Öztürk, “Önsöz”, İmaj Yazıları, Haz. Ali Osman Öztürk, Gökhan Ajans, s. 7, 
Konya, 1997. 
12 A.g.e., s. 27. 
13 Onur Bilge Kula, Alman Kültüründe Türk İmgesi I, Gündoğan Yayınları, s. 269, Ankara, 
1992. 
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geniş anlamıyla imgelerin oluşumunu, işleyiş biçimini inceleyen bilim 
dalıdır. 

İmgebilim, farklı disiplinlerde, geniş alanlarda çalışma yapıldığından 
tanımlanması güç bir bilimdir. İmgebilim, doğuşundan bugüne konu 
alanı göz önünde bulundurularak farklı araştırmacılar tarafından farklı 
şekillerde tanımlanmıştır. 

“1. Jean Marie Carré tarafından ortaya atılan imge araştırmaları 

karşılaştırmalı edebiyat içinde bir inceleme türüdür. 

2. Rene Wellek tarafından öne sürülen imge araştırmaları edebiyat 

incelemesi değil, diğer sosyal bilimlerin alanına girer. 

3. Hugo Dyserinck, imge incelemeleri, edebiyat bilimi içinde özgün bir 

bilim dalıdır. 

4. Düşüncemiz ise imge araştırmaları ne edebiyatın, ne tarihin ne de 

başka bir sosyal bilimin alt dalı değil, başlı başına bir bilim dalı-

dır.”14 

İmgebilim birçok araştırmacı tarafından karşılaştırmalı edebiyat bili-
minin bir alt dalı olarak kabul edilmektedir. Ancak inceleme konu ve 
yöntemlerine bağlı olarak farklı bilimlerle de ilişkilendirilebilmektedir. 
Tartışmalar imge araştırmalarının karşılaştırmalı edebiyat biliminin mi 
yoksa diğer sosyal bilimler çerçevesinde mi incelenecek olması yönünde 
gelişmektedir. Bu konuda Aytaç’ın; 

“…Eğer yürütülen araştırma salt edebi eserlerle sınırlandırılmışsa 

imge yalnızca bir araştırma konusudur ve mesela şu yazarlarda “do-

ğa” nasıl bir konuysa, şu yazarlarda da bu ulus imgesi öyle bir konu-

dur, işte o durumda imge araştırması bir komparatistik alanı olabilir, 

ama eğer imge, edebiyatla sınırlı değil de yazılı her belgeyi (yazın!) 

içine alan bir yelpazede araştırılıyorsa, o zaman komparatistik değil, 

kültür, tarih vb. araştırması sayılır.”15 

biçimindeki açıklamaları birçok kaynakta yol gösterici olarak kullanıl-
maktadır. 

Günümüzde imge araştırmaları sadece karşılaştırmalı edebiyat ile sı-
nırlı değildir. Çağın gerekleri ve gelişen teknoloji ile birlikte yazılı ve gör-
sel medyada, sinema, tiyatro, resim gibi sanatlarda imge araştırmaları 
yapılmaktadır. İmgebilimcilerin çalışma evreni genişlemekte, imgebilimin 
disiplinlerarası yapısı önem kazanmakta ve imgebilim kendi araştırma 
yöntem ve tekniklerini geliştiren bağımsız bir bilim dalı olma yolunda 
ilerlemektedir. 

İmgebilim çalışmalarında, çalışma evreni başlangıçta millî temeller 
üzerinde şekillenirken zamanla değişim göstermiştir. İmgenin kendisin-
                                                           
14 Ulağlı, a.g.e., s. 23, 2006. 
15 Gürsel Aytaç, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Say Yayınları, s. 120, İstanbul, 2009. 
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den çok doğuş nedeni, oluşum şekilleri ve zaman içindeki değişimi ince-
lenmiş; imgenin gerçekle örtüşmesi yerine onu oluşturan mantığı ve et-
menleri bulmak önem kazanmıştır. Çalışma evrenindeki değişimler ince-
leme yöntemlerine de yansımış, araştırmacılar edebiyat, sosyoloji, psiko-
loji, tarih, siyaset bilimi, antropoloji gibi birçok sosyal bilimin verilerin-
den faydalanmaya başlamışlardır. 

“…Bu dal, o yıllarda, ulusların, toplumların birbirleri hakkındaki izle-

nimlerinin imgeye dönüşüp yazına yansımasını, imgelerin oluşum sü-

recini ve imgelerin insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştır-

ma alanıydı. Daha sonra “imgebilim”, alımlama estetiği kuramının or-

taya atılması ile, yorumbilimde görülen yeni uygulama biçimi ile, dil-

bilimin, göstergebilimin ve iletişim kuramının; yani çağın diğer alan-

lardaki gelişmelerinin getirdiği yeni bakış açıları ile farklı boyutlar ve 

yeni inceleme yöntemleri kazandı.”16 

İmge incelemelerinde bilimsel yöntemler uygulansa da imgenin olu-
şum süreci kişisel deneyimler, önyargılar, genellemeler vb. ile beslendiği 
için imgenin kendinde nesnelliği aramak doğru olmaz. İmgeyi tanımlar-
ken imgenin gerçek değil gerçeğin algılanış biçimi, benzeri ya da zihinde 
oluşturulan yeni biçimi olduğu söylenmişti. Bu nedenle imge araştırma-
larında, yanlış imge yansıtıldığını savunmak doğru olmamakla birlikte 
esas olan imgeyi oluşturan temelleri bulmaktır. 

Millas bu önemi şöyle ifade etmektedir: 
“İmajın gerçekle ilişkisi o denli önemli değildir; önemli ve temel olan bu 

imajların hangi model ve proje içinde oluştuğu, hangi toplumsal gereksin-
melere yanıt verdiği, hangi ideolojilere, nasıl hizmet ettiğidir.”17 

Dinî inançlar ve millî köken, insanları birbirinden uzaklaştıran değer-
lendirmelerde öne çıkan kavramlardır. Farklılıkların başlıca göstergesi 
olan bu kavramlara bakışta, karşılaştırma yolu izlenir. Karşılaştırma sı-
rasında öz kültüre ait unsurlar idealize edilirken karşı kültüre ait olum-
suzluklar abartılabilir. İmgebilim araştırmalarında yanlı ve çıkar sağla-
maya yönelik değerlendirmeler toplumların birbirlerini anlama ve barış-
çıl ilişkiler sürdürme imkânlarını azaltır. Bu nedenle imge araştırmala-
rında bilimsel tutum sergilemek oldukça önemlidir. Bilimselliğin başlıca 
ölçütü de öz kültüre karşı uygulanan eleştirel yaklaşımdır.18 

İmgebilim incelemelerinde önyargılardan arınarak nesnel bir tutum 
sergilemek oldukça zordur. Araştırmacılar bilimsel bir çalışma yaptıkla-
rını, her türlü ideolojilerinden uzak durmaları ve tarafsız olmaları gerek-
tiğini unutmamalıdırlar. Araştırmacıların son aşamada genelleme yap-
                                                           
16 Nedret Kuran, “İmagoloji Nedir?”, Boğaziçi Üniversitesinden Haberler Dergisi, Sayı: 2, Bo-
ğaziçi Üniversitesi, s. 5, İstanbul, 1994. 
17 Millas, a.g.e., s. 6. 
18 Kula, a.g.e., s. 22. 
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maktan kaçınması; elde ettiği bulguları betimleyerek ortaya koyması; 
müzik, her türlü edebiyat, resim, sinema, fotoğraf gibi çeşitli medya tür-
lerinden yararlanması ve bunları bir bütün halinde okur yorumuna sun-
ması nesnelliği sağlamada yardımcı olabilecek faktörlerdir.19 

Her kavram karşıtıyla anlam kazanır. ‘Biz’im varlığımız ancak ‘öteki’-
nin var olmasıyla şekillenecektir. İmgebilim de bu farklılıklar üzerine yo-
ğunlaşır. Biz ve öteki çatışması, öteki konusunda geliştirdiğimiz algılar 
bir anlamda imge çalışmalarına kaynaklık eder. Bu çatışmaların sebebi 
genellikle geçmişten gelen kalıplaşmış önyargılar ve bunlara bağlı olarak 
oluşan imgelerdir. Günümüzde toplumlar arasında insancıl, barışçıl iliş-
kilerin geliştirilmesi istenmektedir. Bu nedenle imgebilim çalışmaları iv-
me kazanmıştır. 

İmgeler her ne kadar süreç içerisinde oluşan, kalıplaşıp genelleştiri-
len yargılar olsalar da zaman içinde değişebilecekleri tespit edilmiştir.20 
Önceden edindikleri olumsuz imgelerden sıyrılan toplumlar birbirlerini 
merak edecek, tanımaya ve anlamaya çalışacak; birbirlerine karşı daha 
anlayışlı olacaklardır. 

Kendinden farklı olanı tanımak, kendine bakışta farklılık yaratır. Ya-
bancı imge ve öz imgenin karşılaştırılmasıyla kişi kendi toplumuna farklı 
bir gözle bakar, algılama farklılıkları üzerinde durur ve ortada olumsuz 
bir imge varsa bunu değiştirmek için çaba sarf eder. Bu nedenle imge in-
celemelerinin toplumlara kendilerine eleştirel bir gözle bakma imkânı da 
sağladığı söylenebilir. 

“İmgebilim, imge sahiplerine kendine ilişkin imgeyi, “diğeri”nin gö-

züyle görme ve yanlışlarını düzeltme olanağı sunuyor. İmgeyi yapan 

grup ise bunun nezdinde, başkalarından edindiği imgeyi gerçekle 

karşılaştırarak relative etmek ve diğer halklara ilişkin yanlış değer-

lendirimlerini düzeltme olanağı bulunuyor.”21 

Sonuç olarak imgebilim, toplumlara kendini tanıma, kendine farklı 
gözle bakma, diğer toplumlarla kendileri arasında karşılaştırma yaparak 
benzeyen ya da benzemeyen yönleri tespit etme olanakları sağlamakta-
dır. Bilimsel imgebilim çalışmaları gelecekte kurulacak kültürlerarası 
ilişkilerin insancıl, demokratik ve barışçıl temeller üzerinde şekillenmesi-
ne katkı sağlayacaktır. 

2. Avrupa’da Türk İmgesi 

Avrupa’da Türk imgesi incelemesini, Cumhuriyet öncesi dönemde (Os-
manlı döneminde) Türk imgesi ve Cumhuriyet’ten günümüze Türk imgesi 
olarak iki boyutlu bir şekilde ele almak yerinde ve faydalı olacaktır. 
                                                           
19 Kuran, a.g.e., s. 6. 
20 Millas, a.g.e., s. 4. 
21 A.g.e., s. 13. 
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2.1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Avrupa’da Türk İmgesi 

14. ve 15. yüzyıllarda Batı Avrupa’daki Türk İmgesinin; Osmanlıların 
Balkanların büyük bir kesimindeki egemenliği ve İstanbul’u fethetmeleri-
nin sonucu olarak Türklerin Batıya akınlar düzenleyeceği, Hıristiyanlığı 
yok edeceği korkusu ve endişesi önemli birer rol oynamıştır. 16. yüzyıla 
gelene dek Türk kelimesinin Avrupalıda uyandırdığı ilk duygular korku 
ve tehdit olmuştur. Avrupa Hıristiyanları İstanbul’u fetheden, Batıya 
doğru ilerleyen Türklerle baş edebilmek için Haçlı Seferleri ve Osmanlıya 
karşı oluşturulan kutsal ittifaklarla birleşme yoluna gitmiştir. 17. yüzyıl-
da Türkler hakkında olumsuz yorumlarda bulunmuş olsalar da, Avrupa-
lıların veya Hıristiyanların herhangi bir bakımdan Türklerden üstün ol-
duğunu dile getirmemişler, aksine kendilerinin zayıf, bölünmüş, düzen-
siz, tehdit altında ve güvensiz olduklarını söylemişlerdir.22 

Cumhuriyet öncesi dönemde Türk İmgesinin oluşumunda Batılı sey-
yahların Osmanlı topraklarına yaptığı seyahatler ve bu seyahatlere ait not-
ları, Haçlı Seferlerine katılanların ve Osmanlı ile ticaret yapan tüccarların 
gözlemleri etkili olmuştur. Özellikle farklı bir dine mensup olmalarıyla dik-
kat çeken ve doğulu olarak nitelenen, ötekileştirilen, uzun yıllar savaşılan 
Türklere ait imgeler genellikle olumsuz nitelik taşımaktadır. Bu olumsuz 
imgelerin oluşumunda kuşkusuz ortaçağ Hıristiyan inancı ve kilisesinin ye-
ri önemlidir. Örneğin kilisenin Türk kadınına ait;  

“Türk kadınları dünyanın en cazibeli yaratıklarıdır: Adeta aşk için 

yaratılmışlardır, hareketleri, mimikleri, konuşmaları ve görünüşleri 

cinsellik yüklüdür ve sevecen ve daimi bir tutkuyu alevlemeye son 

derece yatkındır. Yapacak başka işleri olmadığından, hoşnut etmeyi 

iş edinmişlerdir”.23 biçimindeki yorumu oldukça çarpıcıdır. 

Türk kadınının yanında hareme yönelik farklı benzeştirmeleriyle birçok 
önyargıya sahip Batı dünyası, seyyahların padişahın kendine haremden 
eş seçimi üzerine notlarını ilgiyle karşılamıştır. Notlarda padişahın seçimi 
nasıl yaptığı, seçilen cariyenin geceye hazırlanışı, cariyenin padişahı mem-
nun etme çabası ve bu konuda kendisine verilen eğitim üzerinde durulur. 
Dönemdeki kilise anlayışı evliliği kutsamış, tek eşliliği yüceltmiş ve üreme 
amacı taşımayan her türlü cinsel ilişkiyi lanetlemiştir. Buna karşın harem 
bedensel zevklerin mekânı olarak görülmüş, haremdeki Türk erkeği de 
kendini dünyevî hazlara adamış erkek olarak nitelenmiştir.24 

Öte yandan Türk kadını söz konusu olduğunda göbek dansçıları ve 
peçe öne çıkarılan simgelerdir. Batılıların gözünde göbek dansçıları şeh-
                                                           
22 Erhan Akdemir, “Avrupa Aynasında Türk Kimliği”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 
Cilt 7, No: 1, s. 135, 138-139, Ankara, 2007. 
23 Alain Servantie, “Batılıların Gözünde Türk İmajının Geçirdiği Değişimler”, Dünyada Türk 
İmgesi, Çev. Serpil Çağlayan, Haz. Özlem Kumrular, Kitap Yayınevi, s. 32, İstanbul, 2008. 
24 A.g.e., s. 32-33. 
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vet düşkünlüğünü25 peçe ise erkeğin kadın üzerindeki mülkiyet hakkını 
simgelemiş ve kadına, yakalanmadan hevesleri peşinde koşma imkânı 
vermiştir.26 

Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği adlı çalışmasında farklı milletlerdeki 
Türk imgelerini tespit etmiş, Türklerle özdeşleştirilen sıfatları belirlemiş-
tir. 

Güvenç’e göre27 İtalyanların Türklere ait imgeleri ve onları nitelerken 
kullandıkları sıfatlar Sultan’ın kölesi (kulu), güdülmeye muhtaç, yağma-
cı, küfürbaz, tembel, askerlik ve savaştan başka yeteneği olmayan, mü-
tevekkil, saldırgan, haşhaş üreticisi, kadın düşkünü, bıyıklı, suçluları 
kazığa oturtan, kibirli, anlaşılmaz ve gülünç bir dil konuşan, zevksiz, gü-
zel sanatlardan anlamayan, cahil, kolay kandırılabilen, budala, despot 
(buyurgan), çok eşle evli, şehvet (libido) düşkünü, kadın satan, korkunç, 
Avrupa’yı merak etmeyen, acımasız, okumaz-yazmaz, belgeye (gerçeğe) 
değer/yasaya önem vermeyen, yalnız kaba kuvvetten anlayan, müzikten 
hoşlanmayan, ezberci, değişmeyen, koca gövdeli ama küçük beyinli, Kı-
zılderili vb. şeklindedir. 

Belirtilen olumsuz imgeleri oluşturan tek toplum İtalyanlar değildir. 
İlişkilerin çok eskilere dayandığı Almanlar da Türkleri, dinsiz, hoşgörü-
süz, kaba, hoyrat, vicdansız, acımasız, ahlâk kurallarına saygısız, en 
korkunç günahları işlemeye yatkın, inançsız, lanetlenmiş, tavşan gibi 
koşan (kaçan), korkunç, kuduz barbarlar (“Rabies Barbarica”), sinsi, 
korkak, günahkâr, kibirli, aşağılık, güvenilmez, zalim; şövalye gibi (soy-
lu) davranmayan, tanrıtanımaz (gâvur), iğrenç kokulu, kötü, soyu sopu 
belirsiz bir halk olarak nitelemektedir.28 

Güvenç29, İngilizlerin de yabancı toplum ve kültür olarak gördükleri 
Türkleri, Hıristiyanlığın büyük rakibi ya da düşmanı, Avrupa’nın korku-
lu rüyası olarak gördüklerini ifade etmektedir. 

İngiliz yazar John Barcly, 1631’de yazdığı Zihinlerin Aynası adlı kita-
bında milletlerin karakter özelliklerini kendine göre iyi ve kötü yönleriyle 
yazmıştır. Barcly’e göre Türkler “sanatı, bilimi ve şehirleri yok eden bar-
barlardır. Dinleri, kaba zihinleri yontmaya elvermediği için cahildirler.”30 

Norveç halk anlatılarında ve edebiyatında ise ‘domuz Türk’ deyimi sık-
ça kullanılmaktadır. Bunun dışında efsane ve destanlarda Türkler hile-
kâr olarak tanımlanır. Türkler, asil Norveçliler gibi giyinerek masum ço-
cukları evlerine davet edip kandırmaktadır. Ayrıca Türklerin yamyamlık 
                                                           
25 A.g.e., s. 34. 
26 A.g.e., s. 39. 
27 Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği - Kültür Tarihinin Kaynakları, Boyut Yayıncılık, s. 296, İs-
tanbul, 2008. 
28 A.g.e., s. 297. 
29 A.g.e., s. 304. 
30 Akdemir, a.g.e., s. 140. 
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özelliği de vardır. Öldürdükleri insanların etlerini yerler. Bu onların din-
siz olduğunun da göstergesidir.31 

Eski çağlardan beri Türklerle iç içe yaşayan Macarlarda genel itibarıy-
la olumlu bir Türk imgesi mevcuttur. Mohaç Savaşı sonucu ile yüz elli 
yıldan fazla Osmanlı egemenliğinde kalmanın, onlara direnmenin ve Av-
rupa-Hıristiyan görüşünden etkilenerek değerlendirme yapmanın sonu-
cuyla önyargılı olsalar da dünyadaki diğer milletlere oranla daha insaflı 
değerlendirmeler yapmışlardır. XIX. yüzyılda işlenmeye başlanan kardeş 
Türk imgesi XX. yüzyılda da devam etmiş, Türk Kurtuluş Savaşı ve M. 
Kemal ATATÜRK yakından izlenmiş ve desteklenmiştir. Kurtuluş Savaşı 
sonrasında yapılan devrimler Macar halkı tarafından hayranlıkla karşı-
lanmıştır. Türkiye’nin yeniden yapılanmasında emeği geçen Macar uzman-
lar da kardeş ve dost Türk imgesinin gelişmesine katkı sağlamışlardır.32 

16. ve 17. yüzyıl İspanya’sında da birçok İspanyol yazar Türk’ü şid-
det, kötülük ve zalimlikle ilişkilendirmiştir. Türkler siyasi düşmanlar ve 
din karşıtı günahkârlar olarak görülmüştür.33 

16. yüzyıl Fransız Edebiyatında yazarlar ve şairler özellikle askeri ve din-
sel kavramlar üzerinden Türklerden söz etmektedirler. Türkler (Osmanlılar) 
korku, merak ve cazibenin merkezindedir. Ayrıca Türkler baş düşman olma 
yolunda Araplar ve diğer Müslümanlarla yarışmaktadır. 17. yüzyıl İsveç’in-
de ise Türkler Hıristiyanlığın can düşmanı olarak görülmektedir.34 

18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin askerî gücünü büyük oran-
da yitirmesine ve Avrupa için artık askerî bir tehdit olmaktan iyice uzak-
laşmasına rağmen Avrupalıların gözündeki Türk imgesi değişmemiş, 
Türkler, askerî olmasa da kültürel bir tehdit olarak algılanmıştır. 

“Türk kelimesi sapık, eşcinsel, lezbiyen gibi kavramlarla anılır oldu. 

Türk kahvehaneleri, harem gibi kurumlar, Avrupalılarca anlaşılama-

yınca kolayca sapık ilişkiler merkezi olarak görüldüler. Tüm bunlara 

azınlık isyanlarının bastırılmasında çıkan kanlı olaylar da eklenince 

‘medeniyetsiz, vahşi Türk’ geri dönmüş oldu.”35 

Yunanistan, yıllarca savaşılan, gerginliklerin zaman zaman tırmandı-
ğı zaman zaman da ilişkilerin dostane bir şekilde yürütüldüğü komşu 
ülkemiz olması ve Millî Kurtuluş Savaşımızda en yoğun çatışmaların ya-
şandığı ülke olması sebebiyle Türk imgesinin incelenmesi söz konusu ol-
duğunda önemli bir ülkedir. 
                                                           
31 Ann Helene Skjelbred, “Norveç’te Türk İmajı, Söylentiler ve İşlevleri ya da Tarihsel Açıdan 
Stereotipler”, İmaj Yazıları, Haz. Ali Osman Öztürk, Gökhan Ajans, s. 21, Konya, 1997. 
32 Melek Çolak, “Türk-Macar İlişkileri ve Macaristan’da Türk İmajı”, Uluslararası İmgebilim 
Sempozyumu, Muğla Üniversitesi Yayınları, s. 227, Muğla, 2006. 
33 Akdemir, a.g.e., s. 140. 
34 A.g.e., s. 141. 
35 A.g.e., s. 141-142. 
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Yunanistan’da Türk İmgesi, Herkül Millas’ın “Türk Romanı ve ‘Öteki’ 
Ulusal Kimlikte Yunan İmajı” adlı eserindeki Yunan Edebiyatında Türk 
İmajı bölümünden yapılan çıkarımlarla şekillenecektir. 

Millas, eserinin ilk bölümünde Şemsettin Sami’den günümüze Os-
manlı-Türk romanında Yunan imgesini incelemiş, ikinci bölümde Yunan 
milletinin doğuşundan bugüne Yunan edebiyatında Türk imgesini ince-
lemiş, iki millet arasındaki benzerlikler ve farklılıkları tespit etmiştir. 

İncelemeleri sırasında, her iki edebiyatta da tarihsel sınıflandırmalar 
yapmış, edebiyatları dönemlere ayırmıştır. Yazar, Yunan edebiyatında 
Türk imgesini incelediği bölümü İlk Dönem (1834-1866), İkinci Dönem 
(1866-1922), 1930 Kuşağı ve Son Dönem olarak bölümlere ayırmıştır. 
Çalışması kapsamında kırk bir yazarın altmış iki çalışmasını incelemiştir. 

Millas36, Türk ve Müslüman sözcüklerinin zaman zaman birbirinin 
yerlerine kullanılabildiğini; Osmanlı-Türk ayrımının ise hemen hemen hiç 
olmadığını, bu iki sözcüğün özdeş olarak kullanıldığını belirtmektedir. 

Türklerin Doğu ile ilişkilendirildiğini, doğulu olmanın ise genellikle 
olumsuz bir anlam taşıdığını; 

“Doğulular uygarlık alanında geri, davranışlarında uyuşuk, din ko-

nusunda bağnaz, devlet konusunda yöneticiler despot yani baskıcı, 

halk aşırı biçimce ‘boyun eğen’ ve itaatkâr. Ama kimi zaman da bu 

Doğulu olmanın bir romantik çekiciliği de vardır: Bir düş alemi içinde 

‘huzur’, şiirin büyüsü, kadının gizemli güzelliği de bulunabilir.”37 bi-
çiminde ifade etmektedir. 

Dünya’da birçok ulusun Türklere ait imgelerinde Türkler ve doğulular 
eş değer tutulmuştur. Ortak nokta Müslümanlıktır. Yunan edebiyatında 
da aynı durum söz konusudur. 

“Kimi özellikler de Türkler (ve Doğulular) için genel olarak kullanılır. 

Olumsuz özellikler olarak, uyuşukluk/tembellik, rahata düşkünlük, 

cinsel keyfe yatkınlık, kadınlara ve oğlancılığa eğilim, egemen ya da 

Müslüman olmanın verdiği aşırı bir gavur, ‘gavur’u hor görmek, dine 

düşkün olmak, peşin yargılı olmak, uygar ve çağdaş olmamak sayı-

labilir. Olumlu özellikler olarak, yardımsever, din ve Allah korkusun-

dan doğan dürüstlük, sözünde durmak, affetmek, küçük hesaplar 

peşinde koşmamak, bu dünyaya önem vermemekten doğan ‘olgun’ 

ve hoşgörülü bir felsefi görüşe sahip olmak.”38 

Yunan edebiyatında Türk imgesinin oluşumunda iki büyük ve önemli 
grup öne çıkmaktadır: halk ve yöneticiler. Yöneticiler, Yunan tarihinde 
                                                           
36 Millas, a.g.e., s. 330. 
37 A.g.e., s. 331. 
38 A.g.e., s. 335. 
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etkili olmuş Türklerdir. Yönetici Türkler Yunanistan’ı fethetmiş, yasaları 
ve yasakları koymuş, ayaklanmaları bastırmış ve insanları ezmiştir, sö-
mürmüştür. Yunan çocukları zorla devşirmiş, kızları ise zorla hareme al-
mıştır. Kendi devletlerini kurmak istediklerinde Yunanları katletmiştir. 
Sıradan ve yoksul insanlardan oluşan halk ise Türk devletinin paralelin-
de olmayan kimselerdir, Türk-Yunan çatışmasında tarafsızdır, özellikle 
milliyetçi ideolojiden uzaktır. Yunan’a kötülük etmek istemezler ya da 
buna güçleri yetmez. Devletin yanında yer alanlar artık olumlu halktan 
sayılmazlar. Aslında Türk’ün hangi biçimi olursa olsun Türk, her zaman 
bir savaş ve mücadele sahnesi içinde yer alır. Türk’ün bulunduğu ortam 
acının, kanın, üzüntünün, gözyaşının bulunduğu ortamdır. Olumlu 
Türkler de bu karşıtlık atmosferi içindedir.39 

Millas40, Yunan edebiyatındaki olumsuz tarihî Türk imgesinin millî 
kimlikle ilişkili olduğunu söyler. Kazanılan millî bağımsızlığın ve özgür-
lüğün anlam kazanması geride bırakılan dönemin gerçekten kötü ve acı 
verici olmasıyla mümkün olur. Bu nedenle Türk yönetimi altında geçiri-
len zamanın kötü bir dönem sayılması, yapılan fedakârlıkların boşuna 
bir çaba olmadığının görülmesi için olumsuz Türk imgesi gereklidir. 

Tüm dönem yazarlarında, özellikle 1930 kuşağında, göze çarpan bir 
özellik de yazarların kendi taraflarını eleştirmeleridir. Kazanılan savaş-
lardan sonra bile öteki tarafa karşı işlenmiş suçlar (öldürmeler, kıyımlar, 
ırza geçmeler vb.) kabul edilir. Eleştiriler savaş aleyhtarlığı ile birlikte yü-
rütülür.41 

Kula, Avrupa düşüncesinde Türkiye ve Türk imgesini incelediği çalış-
masında, Avrupa düşüncesini değişik yoğunluklarda etkilemiş kişiler 
olan Kant, Herder, Hegel, Marx ve Engels’in yapıtlarını irdelemiştir.42 

Kant’ın yaşadığı dönemde Türkler artık Avrupa için bir tehlike değil-
dir. Bu nedenle Türkler ya da İslam önemsiz konulardan biridir. Önem-
siz olmasına rağmen Türkleri konulaştıran Kant, bir yandan ölçülü bul-
duğu Türklerin diğer yandan baskıcı olduklarını öne sürer. Müslümanlı-
ğın ilkelerinin çoğunu ikiyüzlülük olarak değerlendirir.43 

Herder’in yaklaşımında Osmanlı Devleti, “demokratik despotizmin” ge-
çerli olduğu bir ülkedir. O, Türklerin Avrupa’ya ait olmadığını öne sürer 
ve Türkleri Asyalı barbarlar olarak niteler.44 

Hegel, Doğuya ve Türklere ilişkin olumsuz değerlendirmeleriyle öne 
çıkmaktadır. Ona göre Türkler güçlerini fetihlerden alır, kendi akılları ol-
                                                           
39 A.g.e., s. 332-334. 
40 A.g.e., s. 341. 
41 A.g.e., s. 337. 
42 Onur Bilge Kula, Batı Düşününde Türk ve İslam İmgesi, Büke Yayınları, s. 11, İstanbul, 
2002. 
43 A.g.e., s. 12. 
44 A.g.e., s. 13. 
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madığından başkalarının aklına muhtaçtırlar. İslam’da çoğu şey dağınık 
ve bulanıktır. Bu olumsuzluklara rağmen Türkler egemenlikleri altındaki 
azınlıklara inanç özgürlüğü tanımışlardır.45 

Marx ve Engels, diğer düşünürlere göre Türk ve İslam imgesi bakı-
mından daha fazla yazı yazmışlardır. Avrupa dengesi için Türklerin var 
olan durumunun korunması gerektiği düşüncesine karşı çıkarlar. Ölü 
bir atın leşine benzettikleri Türkleri uygarlığın önünde engel olarak gö-
rürler. Türklerin yaratıcı güç ve yetenekten yoksun olmalarına karşın 
egemenlikleri altındaki halklara en geniş dinî özgürlüğü veren millet ol-
duğunu belirtirler. Osmanlı devletinde rüşvetçilik, adamsendecilik, ka-
yırmacılık, yeteneksizlik ve ihanet gibi davranış biçimlerinin kalıplaşmış 
olduğu görüşündedirler. Tüm bu olumsuz yargılara rağmen Marx, Türk-
lerin kahraman, dingin ve ağırbaşlı olduklarını; Asya ve Avrupa arasın-
daki denge bakımından gerekli olduklarını da söyler. Türk ordusunun, 
Avrupa ordularından biri olduğunu belirtir.46 

Cumhuriyet öncesi döneme genel olarak bakıldığında Müslümanlığı 
din olarak kabul etmeyen batı dünyası Türkleri dinsiz doğulular olarak 
görmüştür. Türklerin savaşmak dışında becerileri olmadığına; barbar, 
acımasız, zalim, tembel, cahil, pis, erkek egemen bir toplum olduklarına 
dair izler birçok milletin Türklere ait imgeleri arasında yer almıştır. 

2.2. Cumhuriyet Sonrası Dönemde Avrupa’da Türk İmgesi 

Cumhuriyet sonrası dönemde dünyadaki olumsuz Türk imgesinin 
önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bu dönemde şapka ve kıyafet devrimi, Batı 
müziği, Batı takvimi, Latin alfabesinin kabulü, metrik sisteme geçiş, soy-
adı kanunu gibi düzenlemelerle modern görünümlü bir toplum inşa edil-
meye çalışılmıştır. Ancak geçmişten gelen olumsuz Türk imgesi birçok 
toplumda bugün hâlâ geçerliliğini korumaktadır.47 

Son yıllarda yapılan anket çalışmaları Türklerle ilgili hâlihazırda bu-
lunan olumsuz imgelerin günümüzde de devam ettiğini göstermektedir: 

“ABD’de Princeton Üniversitesi’nde, öğrencilerin belli milletler hakkın-

da ne tür bir imaja sahip olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla bir 

araştırma yapılır ve denek olarak da öğrenciler kullanılır. Araştırma, 

1933, 1951 ve 1969 yıllarında tekrar edilir; her bir dönem arasında 

yaklaşık 20 yıl olmasına rağmen, imajlar değişmemiştir. Araştırmaya 

göre Zenciler tembel, Çinliler geleneğe bağlı, Almanlar bilimsel, Amerika-

lılar materyalist, İngilizler soğuk, Türkler ise zalim ve saldırgandır.”48 
                                                           
45 A.g.e., s. 13-14. 
46 A.g.e., s. 14-16. 
47 Mithat Baydur, “Her Yerde Olmak, Hiçbir Yerde Olmamak”, Dünyada Türk İmgesi, Haz. 
Özlem Kumrular, Kitap Yayınevi, s. 171, İstanbul, 2008. 
48 A.g.e., s. 171. 
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20. yüzyılda, zaman aralıklarıyla, yapılan bir çalışmada bile geçmiş-
ten gelen zalim ve saldırgan Türk imgesinin devam etmesi, imgelerin de-
ğişiminin ne kadar zor olduğunu bir defa daha hatırlatmaktadır. Yapılan 
benzer çalışmalarda sonuçların birbirine yakın ve birbirini destekler ni-
telikte çıkması bizleri oluşan bu imgelerin iyice kalıplaşması tehlikesiyle 
karşı karşıya bırakmaktadır. 

Skjelbred49 de, 1930’lu yıllarda Amerikalı öğrenciler arasında etnik 
grupların karakteristik özelliklerine dair sosyolojik bir anket yapıldığın-
dan bahsetmektedir. Anket sonucuna göre Türkler fiziksel olarak pis; 
karakter olarak da gaddar, dindar, güvenilmez, şehvet düşkünü ve cahil 
olarak algılanmaktadır. 

Dünyadaki siyasi yönelimler gereği dönem dönem, Türk imgesinde, 
kısa süreli değişimler yaşansa da bu değişimlerin sebebi güç dengelerini 
yerinde tutmaktır. Türklerle karşılaştıklarında merakın yanında korku 
ve endişe duyan toplumlar ötekileştirdikleri Türklere ait imgelerinde de-
ğişim yaşamazlar. Genel görünüm itibarıyla Türkler gaddardır ve onlar-
dan korku duyulur. 

“Davison’a (1981:1) göre, Türkiye’nin dış imgeleri, Ümit Yaşar’ın 

“Sadrazam Hamamda” şiiri kadar bile gerçeğe (aslına) benzememek-

tedir. Türk imgeleri, tek kelimeyle Türk ya da Türk’e ait değildir. Os-

manlı tarihinde çok daha kötü imgeler vardır. Atatürk (Cumhuriyet)’-

ten sonra, ulusal ya da uluslararası dengelere göre, Türk imgesi sü-

rekli dalgalanmalar sergilemiştir. Demokrasiye geçiş ve Kore Savaşı 

ile düzelir gibi olmuşken, Afyon ekimi ve Kıbrıs (1974) müdahalesi ile 

yeniden bozuldu. Batı’daki etnik azınlıklar (Ermenilerle, Yunanlılar) 

bu tür olayları Türkiye’ye karşı kullandılar. Ermeni soykırımı külle-

nirken, Kürt ayrıkçılığı geldi gündeme.”50 

Cumhuriyet sonrası dönemde geçmişe ait imgelerden kurtulmak 
mümkün olmamıştır. Demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir 
devlet düzenine geçilmesine, devlet işleri üzerindeki din etkisinin kaldı-
rılmasına, barışçıl politikalara, birçok Avrupalı devletten önce kadına 
seçme ve seçilme hakkı verilmesine, modernleşme çabalarına rağmen 
belleklerde yer etmiş olumsuz Türk imgesi varlığını korumaktadır. 

Servantie51 de, laikleşmeye, modernleşmeye, köleliğin, çok kadınla ev-
liliğin ve haremin kaldırılmasına rağmen, kolektif bilinçaltında yer eden 
Türk imgesinin hâlâ okul kitaplarında donup kalmış eski edebiyattan 
miras kalan önyargılarla dolu olduğunu ifade etmektedir. 

İçinde bulunulan modern dünyada, imgelerin sonraki kuşaklara ak-
tarılmasında en başat araçlardan biri kuşkusuz sinemadır. Özellikle 
                                                           
49 Skjbeerld, a.g.e., s. 16. 
50 Güvenç, a.g.e., s. 329. 
51 Servantie, a.g.e., s. 30. 
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dünyada kabul görmüş yönetmenlerin birçok ülkede gösterimi yapılan, 
klasikler arasına giren filmleri çok sayıda insan tarafından izlenmesi se-
bebiyle imge oluşumunda ya da var olan imgelerin sürekliliğinin sağlan-
masında önemli rol oynamaktadır. 

Adiloğlu52, 20. yüzyıl sinemasında geçmişten gelen olumsuz Türk im-
gesinin yansımasını araştırmıştır. İzleyen kitle, aldıkları ödüller ve sine-
matografik anlatım aracılığıyla Türk imgesini temsil eden çalışmalar ola-
rak belirlenen Arabistanlı Lawrence, Topkapı, Geceyarısı Ekspresi ve ay-
rıca Ararat filmlerini çalışmasında ele almıştır. 

1962 yapımı Arabistanlı Lawrence, aldığı altı Oscar ödülü sayesinde 
geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış böylece Türk imgesinin aktarımı ve etki 
bırakmasında önemli bir film olmuştur. Filmde, olay örgüsü içinde, düş-
man, istilâcı, özgürlük düşmanı ve tecavüzcü Türk imgesi yansıtılmıştır.53 

1964 yapımı Topkapı, turist bakış açısını içeren bir filmdir. Kullanılan 
mekânlar ve görüntüler Türkiye’nin turistik yansımaları olan hamamlar, 
cumbalı evler, çarşaflı ve köylü kadınlar, Arnavut kaldırımlı sokaklar, Hil-
ton Oteli, Boğaziçi ve Topkapı Sarayı’dır. O zamana kadar çekilmiş filmlere 
oranla nahif, yardımsever ve komik bir Türk imgesi yaratılmıştır.54 

1978 yapımı Geceyarısı Ekspresi ise Türk imgesini olumsuz yönde ya-
pılandıran bir çalışmadır. Başarılı sinemacıların imzasını taşıyan film si-
nema tarihinde önemli bir yere sahiptir. Malta’da çekilmiş olmasına rağ-
men sinema aldatmasıyla Türkiye’yi mekânlaştıran filmde, dar sokaklar, 
hamamlar, kara çarşaflı kadınlar, Doğu tiplemesini içeren insan, mekân 
ve manzaralar ile tecavüz ve eşcinsellik örtülü olarak işlense de gözler 
önüne serilmektedir.55 

2002 yapımı Ararat, Türklerin hâlâ değişmediğini ve eskisi kadar kö-
tü oldukları izlenimini yaratan bir filmdir. Örtük olarak Ermeni soykırı-
mı iddiasını içeren filmde düşman Türk imgesi kullanılır. 1915-1918 yıl-
larının dönem özeti şeklinde verildiği filmde, dönemin Türk askerleri iş-
kenceci, tecavüzcü ve katil olarak sunulmaktadır.56 

İmgelerin bir başka taşıyıcısı da medya ve onun önemli bir unsuru 
olan gazetelerdir. Uluç, Türkiye’de günlük olarak satılan Alman gazetele-
rindeki (1 Aralık 1998 - 31 Mayıs 1999 tarihleri arasındaki) Türk ve Tür-
kiye hakkındaki haber ve yorumları incelemiştir. İncelediği gazetelerdeki 
haberler ve yorumların büyük bir bölümünün politika başlığı altında 
toplandığını belirtmektedir.57 Türkiye’nin siyasi yaşamıyla ilgili bilgilerin 
                                                           
52 Fatoş Adiloğlu, 20. Yüzyıl Sinemasında Türk İmajı, Dünyada Türk İmgesi, Haz. Özlem 
Kumrular, Kitap Yayınevi, s. 210, İstanbul, 2008. 
53 A.g.e., s. 211. 
54 A.g.e., s. 212. 
55 A.g.e., s. 213. 
56 A.g.e., s. 214. 
57 Uluç, a.g.e., s. 148. 
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olumsuz bir imgeleme gücü barındırdığını; yayınlanan haber ve yorumla-
rın içinde yanlı, eksik, yanlış, çelişkili ve önyargılı bilgilerin bulunduğu-
nu gözlemlemiş; Alman basınının Türkiye hakkındaki resimleri kendi 
ideolojileri doğrultusunda değiştirdiği ve Alman okurunu olumsuz an-
lamda etkilediğini belirtmiştir.58 

Görüldüğü gibi gelişen teknolojiyle sınırları küçülen dünyada, önceki 
dönemlerde oluşturulan olumsuz Türk imgesi devam ettirilmektedir. 

Toplumlar kendi kimliklerini konumlandırabilmek için ötekine ihtiyaç 
duyarlar. Ötekinin olumsuzlukları gösterilerek kendilerine ait olumlu 
yönleri vurgulama ihtiyacı hissederler. Bu bağlamda geçmişten günümü-
ze Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu ötekilerden biri de Türkler olmuştur. 

Yıldız59 Almanya’da Cumhuriyet sonrası dönemde devam eden olum-
suz Türk imgesinin Almanların kendilerini, kendi kimliklerini bulmaları-
na hizmet ettiğini ifade etmektedir. Türkler; konut eksikliği, kadına bas-
kı, kentlerde suç işleme eğilimi, şiddet, işsizlik, politik anlamda aşırı uç-
lara eğilimli olma ve eğitim eksikliği gibi pek çok sorunla özdeşleştirilir-
ken birçok Alman hiçbir zaman olamadıkları, dünyaya açık olma, mede-
nî, çağdaş ve çok dilli olma gibi özellikleri hissetmektedirler. 

Toplumların kendi kimliklerini oluşturma sürecinde olumsuz bir Türk 
imgesine ihtiyaç duymaları şaşırtıcı değildir. Hiçbir toplum kendini bir 
başkasına olumsuz olarak sunmak istemez. Kendi olumluluklarını vur-
gulayabilmek için olumsuz figürlere ihtiyaç duyar. ‘İyi’nin anlam kazan-
ması için ‘kötü’ var olmalıdır. Ancak genelleşmiş olan bu olumsuz Türk 
imgesi günümüzde ülkemizi turizmden ekonomiye, politikadan milletler 
arası ilişkilere geniş bir yelpazede etkilemektedir. İmgenin oluşumunda 
algılamanın yanı sıra sunum formlarının da etkili olduğu unutulmamalı, 
çıkarlar doğrultusunda oluşturulabilen, gerçeği yansıtmayan olumsuz 
imgelerin değişebilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. 

İpek Altınbaşak’ın İtalya ve İngiltere’de yürüttüğü, bu ülkelerdeki 
Türk imgesinin tespitine dair bir anket çalışması bulgularıyla dikkat çe-
kicidir. Araştırmada katılımcıların yarısından fazlasının (%60) eğitimli ki-
şiler olmalarına rağmen birçok konuda Türkiye hakkında bilgilerinin ye-
tersiz olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’ye gelenlerin, gelmeyenlere göre 
ülkeyi birçok boyutta daha iyi değerlendirdiği görülmüş, ülke ziyaretinde 
yaşanan sorunlar güvenlik, hijyen, dil ve iletişim konularında olmuştur. 
Türk insanı konusundaki görüşler de Türklerle iş ilişkisi içinde bulu-
nanlarda oldukça olumluyken (çalışkan, becerikli, donanımlı, dürüst); 
sadece kendi ülkelerinde çalışan Türklerle karşılaşanlarda daha olum-
suz bir algı (arkadaş canlısı, ama katı-fazla esnek olmayan) mevcuttur. 
                                                           
58 A.g.e., s. 157. 
59 Süleyman Yıldız, Türk ve Alman Toplumlarında Kültürel İlişkiler, İmgeler ve Medya, (çev-
rimiçi), s. 39-40. 
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İslam dini ile ilgili fazla bilgiye sahip olmayan katılımcılar Türkiye’deki 
sosyal yaşam ve kadının yeri ilgili sıkıntılarını dile getirmişlerdir. Türk 
politikası hakkında da demokrasi ve laiklik konusunda yeterince emin 
olmadıkları ifade edilen katılımcılar, azınlık hakları ile ilgili problemleri 
dile getirmişlerdir.60 

Türkiye’yi ziyaret eden, Türklerle birebir ilişki kurma fırsatı yakala-
yan yabancıların Türklere daha ılımlı yaklaştığı, geçmişten gelen olum-
suz imgelerden tamamen kurtulamasalar da Türkleri tanımaya çalıştık-
ları söylenebilir. 

Yabancıların, Türkiye’ye ve Türklere karşı olumlu bir tutum geliştir-
meleri için imge çalışmalarına önem verilmelidir. Bu çalışmalar, barışçıl, 
insancıl ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmanın yanı sıra kazanılan ye-
ni, olumlu imgelerle ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısını arttıracak, 
turizmi geliştirecek, ülkemiz ürünlerinin yabancı pazarlarda yer alması-
na ve eğitim alanında ülkemizin tercih edilmesine katkı sağlayacaktır. 

3. Yabancı Dilim Türkçe ve Yeni Hitit Ders Kitaplarında Türk İmgesi 

Dilmer yayınlarından çıkan Yabancı Dilim Türkçe ders kitapları, Ha-
kan Yılmaz ve Zeki Sözer tarafından yazılmış altı kitaplık bir seridir. Se-
riyi oluşturan kitaplar, Dilmer’de Türkçe öğrenen yabancılar için kulla-
nıldığı gibi kitaplardan kurs dışındaki öğretim faaliyetleri sırasında da 
yararlanılmaktadır. 

Kitaplarda, dil bilgisi öğretimi ve ilgili alıştırmalar öne çıkmaktadır. 
Kitaplardaki metinlerin büyük bölümü öğretilmek istenen dil bilgisi yapı-
sı temel alınarak kurgulanmıştır. Kitaplarda özgün metin sayısı oldukça 
az olmakla birlikte ileri düzey Türkçe öğretimini amaçlayan “Yabancı Di-
lim Türkçe 6” adlı kitapta sınırlı sayıda özgün metin bulunmaktadır. 

Yeni Hitit serisi, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma 
ve Uygulama Merkezi TÖMER’de Prof. Dr. N. Engin Uzun editörlüğünde 
Cemil Kurt, E. Nurşen Aygün, Elif Leblebici ve Özden Altınkaynak Coş-
kun tarafından hazırlanmıştır. On ikişer üniteden oluşan ders kitapla-
rında her ünite üç alt konuya ayrılmıştır. Ünitelerde, öğretilmek istenen 
dil bilgisi yapılarına uygun metinler seçilmiştir. Ayrıca her üniteyle ilgili 
karşılıklı konuşma bölümleri kitabın sonunda yer almıştır. Kitabın son 
bölümünde yer alan dil bilgisi desteği bölümünde de kısa ve öz bilgiler 
öğrenenlere sunulmuştur. 

Kitaplardaki metinlerde ağırlık, kurma metinler üzerinde olsa da “Ya-
bancı Dilim Türkçe” serisine oranla daha fazla özgün metin kullanılmış-
tır. Özgün metinlerin kullanımında uyarlama yöntemine de başvurul-
muştur. 
                                                           
60 İpek Altınbaşak-Elem Yalçın, Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Türkiye’nin Tanıtımı TÜSİAD 
Örneği, (çevrimiçi), s. 30. 
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“Yabancı Dilim Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” serilerin-
deki metin ve alıştırmalar incelenmiş ve bu çalışma sonucundaki çıka-
rımlarla şekillenen aşağıdaki tabloda “Yabancı Dilim Türkçe” ve “Yeni Hi-
tit Yabancılar İçin Türkçe” serilerindeki Türk İmgesi farklı başlıklar altın-
da karşılaştırılmıştır. 

YABANCI DİLİM TÜRKÇE YENİ HİTİT 

 
 
 
 
 
 
Yerleşim 
Yerleri 

 
İstanbul üzerinde durulmuş; Antalya, 
Marmaris, Bodrum, Uludağ gibi turizm 
merkezlerine de yer verilmiştir. 
 
İstanbul, manzarası, sosyal hayatı (ge-
ce hayatı) ile eşsiz bir şehir olarak ta-
nımlanmış; kalabalık ve pahalı olduğu, 
trafiğin ve ev bulmanın zaman zaman 
sorun yaratabileceği belirtilmiştir. 

 
Tarihi ve turistik merkezlerin ta-
nıtımı üzerinde durulmuştur. 
 
Tanıtılan merkezlerin tarihinden, 
doğasından ve buralarda yapıla-
bileceklerden bahsedilmiş; çeşit-
lilik sağlanmıştır. 
 
İstanbul, büyük, kalabalık, farklı 
kültürlerin bir arada yaşadığı bir 
turizm merkezi olarak tanıtılmıştır. 

 
 
 

Yeme 
İçme 

 
Türk yemekleri lezzetlidir ve sevilir. 
 
Türk kahvesi, menemen, şiş kebap, çiğ 
köfte, yoğurt, balık, rakı, mantı, döner, 
iskender kebap, baklava, helva, lokum, 
dolma adı geçen yiyecek ve içecekler-
dir.  

 
Türk mutfağı et ve mayalanmış 
süt ürünleri ile şekillenir. Arap 
mutfağıyla benzerlik taşır. 
 
Mercimek çorbası, ezogelin çor-
bası, karnıyarık, mantı, İzmir 
köfte, yaprak sarma, döner, Türk 
kahvesi, hünkârbeğendi adı ge-
çen yiyecek ve içeceklerdir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aile 
Yapısı 

 
Anne, ev işlerini yapan, çocuğun bakı-
mını üstlenen kişiyken; baba, kendi-
sinden onay beklenen, izin istenilen, 
çekinilen, baskıcı bir tutum sergiler. 
 
Evlilik babanın isteği doğrultusunda 
gerçekleşir. Babanın onayı olmazsa kız 
kaçırılabilir. 
 
Erkek evlenmeden önce okulunu bi-
tirmiş, askerliğini yapmış olmalıdır. 
 
Geniş ailelerin yerini günümüzde çekir-
dek ailelerin almıştır. 
 
Kadının çalışmak istemesi ve ekonomik 
nedenlerle ailelerdeki çocuk sayısı azalmıştır. 

 
Genellikle eski ile yeni karşılaştı-
rılmıştır. 
 
Eskiden, romantizmin ayıp kabul 
edildiği, çiftlerin sokakta el ele ge-
zemediği, kadınların birçok ev işiyle 
uğraştığı, ev işleri bittiğinde de boş 
durmadıkları, örgü dantel gibi iş-
lerle ilgilendikleri belirtilmiştir. 
 
Günümüzde kadınların işleri ko-
laylaşmıştır. 
 
Teknoloji sebebiyle insanlar yal-
nızlaşmış, aile ilişkileri farklılaş-
mıştır. Aile bireyleri birlikte zaman 
geçirmekten uzaklaşmışlardır. 

 
 
 
 

Gelenek 
ve 

İnanç 
 
 
 
 
 

 
Bayramlardan bahsedilmiş, bayram 
harçlığı, bayram ziyareti gibi kavramlar 
açıklanmadan alıştırma cümlelerinde 
kullanılmıştır. 
 
Kız isteme geleneğinden bahsedilmiş, 
kız isterken kullanılan kalıp sözlere yer 
verilmiştir. 

 
Misafir ağırlamak önemlidir, ikram sı-
rasında ısrarcı olunabilir. 

 
Milli ve dini bayramlar üzerinde 
durulmuştur.  

 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı ile 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı hakkında 
detaylı bilgiler verilmiştir. 

 
Dini bayramlarla ilgili kavramlar 
(bayramlık, bayram ziyareti vb.) 
açıklanmıştır. 
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Gelenek 
ve 

İnanç 

Oruç ibadeti üzerinde durulmuştur. 
Oruç tutan insanların yanında yemek 
yenmemesi gerektiği vurgulanmıştır. 
 
Hac ibadetini gerçekleştiren insanlarda 
davranış değişiklikleri meydana gelebi-
lir. 
 
Camiye girerken baş örtülmeli, ayakka-
bılar çıkarılmalıdır. 

Günümüzde eski bayram duyar-
lılıklarına sahip olunmaması 
eleştirilmiştir. 

 
Batıl inançlar ve şans getirdiğine 
inanılan nesneler örneklenmiştir. 

 
Anadolu insanının geleneksel kı-
yafetleri hakkında bilgi verilmiştir. 

 
Modern yaşam sebebiyle toplum-
ların birbirinden etkilendikleri ve 
benzer alışkanlıklara sahip olma-
ya başladıkları vurgulanmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ülke 
Bilgisi 

ve 
Tarih 

 
Mehter takımı tarihçesi verilmiştir; 
İstanbul’un fethi, Cumhuriyet’in İlanı, 
Latin Alfabesi’ne geçiş, Sultan Vahdet-
tin, Çanakkale Savaşı ve M. Kemal Ata-
türk alıştırma cümlelerinde yer almıştır. 
 
Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke ol-
duğu belirtilmiş, Avrupa Birliği üzerin-
de durulmuştur. 
 
Ülke ekonomisin kötü olduğu, enflas-
yonun sorun yarattığı, işsizlik sorunu-
nun her geçen gün arttığı, ülkede de-
mokratikleşme anlamında sorunlar ol-
duğu, terör sorunuyla karşı karşıya 
olunduğu, okullardaki sınıf mevcutları-
nın istenilen düzeyde olmadığı, vergile-
rin yüksek olduğu, sağlık hizmetlerin-
den herkesin yararlanamadığı ve Avru-
pa Birliği’ne girmenin ülkemiz insanları 
açısından önemli olduğu çıkarımları 
alıştırma cümlelerinden elde edilebil-
mektedir. 

 
Sosyal hayat üzerinde durulmuştur. 
 
Türkiye’deki festivaller, sinema 
filmleri ve oyuncuları, dans grup-
ları hakkında detaylı bilgiler ve-
rilmiştir. Bu alanlarda başarılı 
olan isimlere de yer verilmiştir. 
 
Türk televizyonları hakkında bilgi 
verilmiş, Türk insanın televizyon iz-
leme alışkanlıklarına değinilmiştir. 
 
Televizyonlardaki dizi kirliliği ve 
reality showların durumu hakkın-
da bilgi verilmiş; bu yapımların sa-
dece Türkiye’de değil, tüm dünya-
da tercih edildiği vurgulanmıştır. 
 
Türkiye’deki alışveriş alışkanlık-
ları, araba alım satımı, milli pi-
yangonun önemi de kitaplarda 
yer bulmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 

Eğitim  
ve 
İş 

 
Üniversite eğitimi üzerinde durulmak-
tadır. 
 
Üniversite sınavını kazanmak oldukça 
zordur, öğrenciler bu sınavı kazanabil-
mek için çok çalışırlar. Meslek seçimin-
de aile etkilidir. 
 
Sınavı kazanan gençler genellikle yaşa-
dıkları şehirlerden ayrılarak İstanbul, 
İzmir gibi büyük şehirlere yerleşirler. 
 
İş bulmak zordur. Üniversite mezunu 
olmak ve yabancı dil bilmek iş bulmayı 
kolaylaştırabilir. 
 

 
Üniversite eğitimi için büyük şe-
hirler tercih edilir. Aileler meslek 
seçiminde etkilidir. 
 
Halk eğitim merkezlerinin düzen-
lediği kurslarla insanlar farklı be-
ceriler kazanabilir. 
 
İşsizlik sorunu sadece Türkiye’-
nin değil dünyanın sorunudur. 
 
Boğaziçi ya da ODTÜ mezunu ol-
mak, dil bilmek iş bulma konu-
sunda yardımcı olabilir. 
 
Günümüzde cinsiyetçi meslek 
anlayışları kalmamıştır. Erkek 
dadılara ya da bayan taksi şoför-
lerine rastlanabilir. 

 
 

Ünlü 
İsimler 

 
 
Kişiler tanıtılmamış sadece hangi alan-
da ünlü oldukları belirtilmiştir. 
 

 
Biyografilere yer verilmiş, bahsi 
geçen isimlerin hangi alanlarda 
ne gibi çalışmalar yaptıkları de-
taylandırılmıştır. 
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Tarkan, Orhan Pamuk, Sezen Aksu, 
Yahya Kemal, Mimar Sinan, Naim Sü-
leymanoğlu, Mehmet Akif Ersoy adı ge-
çen ünlü isimlerdir. 

Âşık Veysel, İbrahim Kutluay, 
Yıldız Kenter, İrfan Sayar, Hayko 
Cepkin, Ergüder Yoldaş, Cem Yıl-
maz, Hakan Kırıkoğlu, Ali Poy-
razoğlu, Genco Erkal adı geçen 
ünlü isimlerdir. 

 
Yaşar Kemal, Atilla İlhan, Cahit 
Sıtkı Tarancı, Can Yücel eserle-
rinden örnekler de kitaplarda 
kullanılmıştır. 

 
 
 
 
 
 

Spor 

 
Futbol üzerinde durulmaktadır. 
 
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, 
Trabzonspor, Bursaspor futbol kulüpleri 
alıştırma cümlelerinde kullanılmıştır. 
 
Milli Takım’ın başarılı olması insanlar 
açısından önemlidir. 
 
Güreş geleneksel sporumuzdur. 

 
Futbol üzerinde durulmaktadır. 
  
Maçlardan önceki gergin ortam, 
taraflar arasındaki tartışma ve 
kavgalar, saha dışında yaşanan 
olaylar ve fanatizm metin ve alış-
tırmalarda işlenmiştir. 
 
Kadın taraftarlar da stadyumda 
erkekler gibi küfür edebilir, alış-
veriş sırasında bile taraftarlık et-
kilidir. 
 
Bazı fanatikler aile mezarlığını ta-
kımının renklerine boyatmak gibi 
aşırı eğilimlerde bulunabilirler.  
 
Güreşin geleneksel sporumuz ol-
duğu belirtilmiş, oryantal dansa 
yer verilmiştir. 

 
Türkler 

 
Yardımsever, sıcakkanlı, sabırsız, ace-
leci, misafirperver, yemeğe düşkün ola-
rak nitelenmiştir. 

 
Yardımsever, misafirperver ola-
rak nitelenmiştir. 

Yabancı Dilim Türkçe ve Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ders kitap-
larındaki metin ve alıştırmaların değerlendirilmesiyle aşağıdaki sonuçla-
ra ulaşılmıştır: 

 Yabancı Dilim Türkçe ders kitaplarında dil bilgisi öğretimi üzerinde 
durulmuş, dilin kültür boyutuyla yeterince ilgilenilmemiştir. 

 Üniteler öğretilmek istenen dil bilgisi yapılarına göre sınıflandırılmış 
olduğundan kültüre ait bilgiler kitaplarda düzensiz bir biçimde yer al-
mıştır. 

 Kitaplarda, öğrenenlerin kültürler arasında karşılaştırma yapmala-
rına imkân tanıyacak metin ve alıştırmalar kullanılmamıştır. Sadece 
Türk kültürünün tanıtımı üzerinde durulmuş, ancak bu tanıtım sırasın-
da birçok konu alanı hakkında bilgi verilmeye çalışılırken bilgiler detay-
landırılmamıştır. 

 Kitapta verilen bilgiler ışığında öğrenenlerin, ekonomisi zayıf, eğitim 
sisteminde sorunlar olan, iş bulmanın zor olduğu, Avrupa Birliği’ne gir-
meye çalışan, coğrafi konumu itibariyle tatil yapılabilecek çok sayıda 
merkezi bulunan, toplumda kadın ve erkeğin farklı rolleri üstelendiği bir 
Türkiye imgesi oluşturacağı düşünülmektedir. Bunların yanında Türk 
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insanının, yardımsever, sıcakkanlı, sabırsız, aceleci, misafirperver ve ye-
meğe düşkün olduğu yorumları da yapılabilmektedir. 

 Yabancı Dilim Türkçe ders kitaplarında geçmişten gelen olumsuz 
Türk imgesinin izlerine rastlanmasa da kitapların, Türk aile yapısı ve 
ailede kadın ve erkeğin rolleri ile ilgili bölümlerinin, çizilmeye çalışılan 
modern Türkiye imgesi ile çeliştiği gözlemlenmektedir. 

 Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ders kitaplarında kültür aktarımı 
daha özenli bir biçimde ele alınmıştır. Kitaplarda, her ünitenin ilgili ol-
duğu konu alanlarında, hem Türkiye’den hem dünyadan örnekler verile-
rek, karşılaştırma yapılmasına imkân sağlanmıştır. 

 Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ders kitaplarında, birçok konu ala-
nında olumlu bir Türk imgesi yaratılmışken, futbol söz konusu olduğunda 
fanatizm üzerinde durulmuş, saha dışına da taşabilen olaylardan bahse-
dilmiştir. 

 Kitaplarda, genel anlamda tarihi ve coğrafi özellikleriyle görülmeye 
değer; orada bulunanlara sosyal hayatta birçok alternatif sunabilen; gi-
yim kuşamdan yerleşime modernleşen; sanatsal faaliyetlere ev sahipliği 
yapan bir Türkiye imgesi çizilmiştir. 

 Yapılan incelemeler sonucunda her iki seride de gerçekle bağdaşma-
yan ve eksik kalan anlatımların yer aldığı sonucuna varılmıştır. 

 Yabancı Dilim Türkçe serisinde, ele alınan konularda yazarların 
kendi bakış açılarına göre ülkedeki mevcut durumu kitaplara yansıttık-
ları; Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe serisinde ise yazarların mevcut du-
rumu idealize etme eğiliminde oldukları görülmektedir. 

Dileğimiz, çalışmada yapılan değerlendirmelerin ele alınan konuyla il-
gili bir tartışma ortamı yaratabilmesidir. 
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ÇUVAŞ EDEBİYATINDA  
FOLKLOR-EDEBİYAT İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: 

MİHAİL FEDOROV’UN “ARŞURİ” MANZUMESİ 
VE 

ARŞURİLER 

Dr. Bülent BAYRAM* 

Öz 

Yüzyıllar boyu sözlü olarak varlığını sürdüren Çuvaş edebiyatının ya-

zılı edebiyata geçiş sürecinde şekil ve muhteva özellikleri bakımından Çu-

vaş folkloru etkin bir şekilde rol oynamıştır. 19. yüzyılda Avrupa’da görü-

len folklor-edebiyat ilişkisine benzer bir süreç Çuvaşlar arasında da ya-

şanmıştır. Sadece millî edebiyat için değil bir yazılı Çuvaş edebiyatı oluş-

turmak için de en önemli rolü folklor oynamıştır. Çuvaş yazılı edebiyatının 

ilk şairleri ve yazarları zengin Çuvaş folkloru malzemelerini eserlerinin te-

meline yerleştirmiştir. Bu şairlerden biri olan Mihail Fedorov “Arşuri” adlı 

manzumesinde Çuvaş folklorunun mitolojik varlığı “Arşuri”yi eserine ko-

nu eder. Çuvaş folklorunda çok sayıda anlatmada karşımıza çıkan bu mi-

tolojik varlık Çuvaş yazılı edebiyatının ilk eserlerinden biri olan manzu-

mede de yer alır. Çuvaş folklorunda arşuri ile ilgili anlatmalar son dö-

nemlerde yapılan yayınlar dikkate alındığında oldukça önemli bir yer tut-

maktadır. Geleneksel Çuvaş dinî inanışlarının yakın dönemlere kadar 

Çuvaşlar arasında etkisini sürdürmüş olması sebebiyle bu anlatmalar 

Çuvaşlar arasında da etkilerini sürdürmüştür. Çuvaşlar arasında bu de-

rece yaygın olan anlatmalar Fedorov’un eseriyle yazılı edebiyata taşın-

mıştır. Mihail Fedorov’un bu manzumesine arşuri hakkındaki anlatıları-

nın nasıl yansıdığı ele alınacaktır. 

Anahtar kelimeler: Çuvaş Folkloru, Orman Ruhu, Arşuri, Mihail Fe-

dorov, Folklor-Edebiyat İlişkisi, Çuvaş Edebiyatı. 
                                                           
* Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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Abstract 

An Example of Folklore-Literature Contacts in Chuvash Litera-

ture: Mihail Fedorov’s Poem “Arshuri” and Arshuries 

In the transition process of Chuvash written literature, which has car-

ried on literally for ages, Chuvash folklore has played an efficient role in 

terms of form and theme features. A similar process of relationship bet-

ween folklore and literature seen in 19th century in Europe, has also be-

en existed among Chuvashes. Folklore has also played the most impor-

tant role for not only creating national literature, but also comprising writ-

ten Chuvash literature. The first poets and authors of modern Chuvash li-

terature, have placed the folkloric materials into the base of their literary 

works. Mihail Fedorov, who is one of these poets, has chosen the theme 

“Arshuri”, the mythological creature of Chuvash folklore, in his poem na-

med as “Arshuri”. This demonic creature, which we confront in many nar-

rations of Chuvash folklore, takes part in this poem, which is one of the 

first written literary works of Chuvash literature. As the publications in 

the last terms are taken into consideration, the narrations about Arshuri 

in Chuvash folklore have occupied quite important place. Because the ef-

fects of traditional Chuvash religious beliefs have gone on through Chu-

vashes till the recent terms, these narrations’ effects have continued 

among Chuvashes. The narrations, widespread to this extent through 

Chuvashes, have been transferred to modern literature by Federov’s 

work. In this essay, how the narrations about Arshuri has reflected to Mi-

hail Fedeorv’s poem will be examined. 

Key words: Chuvash Folklore, Spirit of Forest, Arshuri, Mihail Fedo-

rov, Contact of Folklore and Literature, Chuvash Literature. 

Giriş: 

İdil-Ural bölgesinin Türk boylarından birisi olan Çuvaş Türkleri, ede-
biyatlarını yüzyıllarca sözlü olarak yaşatmışlardır. 19. yüzyıla gelene ka-
dar bölgedeki Rus ve Hıristiyan olmayan Tatar, Mari, Udmurt, Mordvin, 
Başkurt, Çuvaş gibi halkların Hıristiyanlaştırılması amacıyla hazırlanan 
yeni yöntemler, Çuvaşların sözlü geleneğinde yaşayan edebiyatlarının 
yazılı forma geçişini de beraberinde getirir. Misyonerlik faaliyetlerine yar-
dımcı olması ve propaganda malzemesi olarak kullanılması sebebiyle 
Çuvaş halk edebiyatı, Çuvaş dini gelenekleri üzerine çalışmalar yapılma-
ya ve yayımlanmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar, başlangıç dönemlerin-
de Çuvaş yazılı edebiyatının da temellerini oluşturacak olan folklor mal-
zemelerinin tespitini de sağlayacaktır. 

Çuvaş halk edebiyatı konusunda başlayan bu hareketlenmelerin ar-
dından 1860’larda yapılan kültür ve eğitim alanındaki reformlar (ana dil-
de öğretim, öğretmen okullarının kurulması vb.) Çuvaşların millî uyanı-
şının ve orijinal bir yazılı edebiyatın önünü açmıştır. İ. Ya. Yakovlev, aynı 
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dönemde İdil-Ural bölgesinin diğer halkları arasında da benzer vazifeleri 
üstlenen şahsiyetlerden birisi olarak Çuvaşlar arasındaki bu aydınlanma 
hareketinin en etkili öncüsü olmuştur. Henüz lise öğrenimi sırasında 
Çuvaşların sorunlarıyla ilgilenmeye başlayan Yakovlev, Çuvaşların sos-
yal şartlarının az gelişmişlikten kaynaklanan durgunluğunu, onların en-
telektüel ve kültürel seviyelerini artırarak geliştirmek ister. Bu anlamda 
en önemli faaliyetlerinden birisi olarak Çuvaşçanın ilk alfabesini Kiril al-
fabesi temelinde hazırlar. Yazı dilini ise Çuvaşçanın Anatri (Aşağı) ağzı 
üzerine temellendirir. Yakovlev, 1924’e kadar müdürlüğünü yaptığı Sim-
birsk’teki öğretmen okulunda, yayımlanan erken dönem dinî çalışmalar-
dan sonra İncil’in, L.N. Tolstoy’un kitaplarının, Puşkin’in, Nekrasov’un, 
Aksakov’un, Koltsov’un ve Uşinski’nin çalışmalarının Çuvaşça çevirileri-
ni yayımlar. Bu tercüme faaliyetleri Çuvaş yazılı edebiyatının oluşumun-
da model olarak alınan birçok eserin Çuvaşça yayımlanmasını sağlamış-
tır. Bu tercüme faaliyetlerinden sonra da Çuvaş şairlerinin eserlerini ih-
tiva eden ilk antoloji 1908 yılında yayımlanır.1 

Çuvaşlar arasındaki bu folklordan edebiyata doğru gelişen geçiş süre-
cini 19. yüzyıl Avrupa’sındaki folklor edebiyat ilişkilerine benzetmek 
mümkündür. Avrupa’dan farklı olarak Çuvaş yazılı edebiyatının gelişimi, 
Çuvaşları kültürel ve siyasî anlamda kontrol altında tutan Rusların ara-
cılığıyla gerçekleşmiştir. Hâkim unsur bizzat kendi eliyle bu süreci baş-
latan etkin unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda 19. yüzyıl-
da gelişen bu Çuvaş aydınlanmasını Avrupa’daki gelişmelerden farklı bir 
şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Başlangıcı ne şekilde olursa olsun 
bu süreç Çuvaşlar arasında da etkili olmuştur. Bir yandan Çuvaş kimliği-
nin yerleşmesini bir yanda da Çuvaş yazı dilinin gelişimini sağlamıştır. 
Bölgenin diğer halklarından bağımsız bir millî edebiyatın oluşumunun 
önünü açsa da bu süreç uzun vadede Çuvaşları bölgedeki diğer halklar-
dan ayırıp hâkim unsurla bütünleştiren bir sonucu karşımıza çıkarmıştır. 

Makalemizin konusunu teşkil eden “Arşuri” (Арçури/Aruri) manzu-
mesi de kısaca değindiğimiz Çuvaş yazılı edebiyatının kuruluş sürecinin 
ilk özgün edebiyat antolojisi olan ve 1908 yılında Simbir’de yayımlanan 
“Skazki i Predaniya Çuvaş-Çĭvaş Hallapsem” (Çuvaş Masalları ve Hika-
yeleri) adlı çalışmada yayımlanmıştır. Mihail Fedorov’un bu manzumesi 
Konstantin İvanov’un “İk Hr” (İki Kız), “Tĭlĭh Arĭm” (Dul Kadın), “Timr Tĭ-
la” (Demir Tilki); “Narspi”; N. Vasilyev’in “Ĭslĭ Suye” (Akıllıca Kandırıyor-
lar), “Hitre Çke” (Güzel Kırlangıç), “Hunar utti” (Fener Işığı), “Yantrak 
Yantrav”, “Vri len” (Ejderha) adlı manzumeleriyle birlikte yayımlanmış-
tır.2 
                                                           
1 László Zahemszky, “Folklore in Early Chuvash Poetry”, (İlk Dönem Çuvaş Şiirinde Folklor), 
Neohelicon-Acta Comporationis Litterarum Universarum, s. 269-191, 6/1:1968. 
2 Skazki i Predaniya Çuvaş’-Çĭvaş Hallapsem (Çuvaş Masalları ve Hikâyeleri), Simbir 1908. Arşu-
ri manzumesi Çuvaş edebiyatının bu ilk antolojisinin 112-114 sayfaları arasında yayımlanmıştır. 
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Eserin, içindeki manzumeler telif eserler olsa da Çuvaş masal ve hi-
kâyeleri şeklinde adlandırılması eserlerde halk edebiyatı ve yazılı edebi-
yatın henüz iç içe olduğunu göstermektedir. Bu manzumeler özellikle de 
“Narspi”3 üzerine folklor-edebiyat ilişkisi bağlamında çok söz söylenmiş-
se de çalışmaların gözden geçirilerek incelenmesini gerektirecek boşluk-
lar da halen mevcuttur. 

Makalede amaç, halk anlatılarında çok sayıda varyantı mevcut olan 
ve bölgenin diğer Türk ve hatta Fin-Ugor halklarının geleneksel inançları 
içerisinde önemli bir yer tutan arşuri anlatmalarının Fedorov tarafından 
esere nasıl yansıtıldığı konusunu açığa kavuşturmaktır. Makale, Fedo-
rov’un eserine de etki ettiğini düşündüğümüz kısa bir hayat hikâyesi, 
Arşuri manzumesi, Çuvaş folklorunda arşuri anlatmaları ve Arşuri man-
zumesi şeklinde sıralanan bölümlerden oluşacaktır.4 

Mihail Fedoroviç Fedorov (Hivetir Mihail) 

Fedorov, Çuvaş edebiyatı tarihine Çuvaş dilindeki tümüyle orijinal ilk 
eser olan Arşuri manzumesinin şairi olarak girmiştir. Sovyet devrimine 
kadar ki dönemde edebî dilin öncülerinden biri ve Çuvaş yazılı edebiya-
tında realistik yönelişin kurucularından birisi olarak karşımıza çıkar.5 

Fedorov’un hayat hikâyesi Çuvaş yazılı edebiyatının diğer kurucuları-
nın hayatıyla benzerdir. Arşuri manzumesini kaleme alan Fedorov 17 
Kasım 1848’de o dönem Kazan bölgesine günümüzde ise Çuvaş Cumhu-
riyeti’ne bağlı olan Sintirvarri ilçesinin Hurapha köyünde, köylü çocuğu 
olarak dünyaya gelmiştir. Onun doğduğu köy oldukça fakir ve tamamen 
okuma yazma bilmeyenlerin yaşadığı bir yerleşim merkezidir. Fedorov 
(Hivetir Mihail), 1864 yılında on altı yaşındaki kardeşinin yerine okula 
başlar. Okulda onun yetenekleri ve yaratıcılığı, öğretmeni V. İslentyev’in 
ders verdiği yıllarda (1866-1869) ortaya çıkar. Onun eğitim-öğretime 
başladığı dönem, Çuvaşlar arasında okulun öneminin arttığı bir dönem-
dir. Çuvaşçanın hayattaki işlevleri gittikçe artmaktadır. N.İ. Zolotnit-
skiy’in kitapları, kiliselerde okunan Çuvaşça dualar onun düşüncelerin-
deki etnik şuuru dönüştürmeye ve değiştirmeye başlamıştır. Öğretmeni 
İslentyev, Uşinsk’in “Ana Sözü” adlı eserinin Çuvaşçaya tercüme işini ye-
                                                           
3 Bu antolojide yayımlanan eserler arasındaki “Narspi” Türkiye’de de dikkat çeken bir eser 
olmuştur. Dursun Yıldırım, “Çuvaşlı Şâir İvanov ve ‘Narspi’si”, Türk Kültürü, XIX, S. 220, s. 
331-335, 1982; Dursun Yıldırım, “Çuvaşlı Şâir İvanov ve ‘Narspi’si”, Türk Bitiği, Akçağ Yay., 
s. 259-263, 1998; Emine Yılmaz, Narspi Çuvaşça Bir Aşa Öyküsü, TDK Yay., Ankara, 2006; 
Bülent Bayram, “Konstantin İvanov’un ‘Narspi’ Manzumesinde Geleneksel Çuvaş İnançları”, 
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C. 8, S. 2, s. 63-84, 2011. 
4 Manzumenin tam bir transkripsiyonu ve Türkiye Türkçesine aktarımı makalenin hacmini 
büyüteceğinden dolayı verilememiştir. Ancak, Arşuri manzumesinin bir bölümü Türkiye’de 
daha önce Yuhma Mişşi-Metin Yılmaz tarafından, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Anto-
lojisi - Çuvaş Edebiyatı, C. 26, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2003, s. 251-252’de yayımlan-
mıştır. Şairin çok kısa bir biyografisi de mevcuttur. Ancak manzumenin tamamı bu antoloji-
de yoktur. Yayımlanan bölümlerde eksiklikler mevcuttur. 
5 M. Sirotkin, Oçerki Dorevolyutsionnoy Çuvaşskoy Literaturı, ÇKİ, s. 66, Çeboksarı, 1967. 
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tenekli öğrencileri arasında gördüğü P. Vasilyev ve Fedorov’a verir. Bu 
durum Fedorov’un düşüncelerinin gelişmesine ve zenginleşmesine önemli 
katkı yapacaktır. Fedorov 1869 yılında Samara’daki öğretmenler semine-
rinde dersler alır ve köy okullarında öğretmenlik yapmak ister. Bu semi-
nerin ardından 15 Eylül 1873 tarihinden itibaren Sinerpuş’taki iki bö-
lümlü okulda çalışmaya başlar. Burada Rus ve Çuvaş çocuklarına birlik-
te ders verir. Buradaki çalışmaları sırasında edindiği tecrübe onu N.İ. 
Zolotnitskiy ve V.K. Magnitskiy’e yakınlaştırır. 1878 yılının ocak ayından 
başlayarak M. Fedotov, Kazan’daki Öğretmen Enstitüsü’nde misafir öğ-
renci olarak ders alır ve şehir okullarında çalışmasına müsaade eden 
belgeyi bu dersler sonunda edinir. Çeboksarı şehrinde çalışmaya başla-
dığında dönemin müfettişi Kazarinov ve bazı idarecileri ile sorunlar yaşa-
yan Fedorov çalışma hayatında pek çok sıkıntı ile de karşılaşır. Müfettiş 
Kazarinov 1886 yılında sonra müfettişlik görevinden ayrılır ve 1891 yılın-
da Fedorov, Yoşkarola’ya gönderilir. Fedorov 04 Mayıs 1891’de ölene ka-
dar da burada çalışır.6 

Fedorov, Çuvaş tarihinde yazılı edebiyatın ve ana dilde eğitimin te-
mellerinin atıldığı, Hıristiyanlık propagandasının yaygınlaştığı; bir yan-
dan ana dilde eğitim yapılmaya başlanırken diğer yandan Rus ve Hıristi-
yan kültürü ile ilişkilerin geleneksel Çuvaş kültürünün aleyhine geliştiği 
bir dönemde yaşamış ve çalışmalar yapmıştır. Bu dönemde Çuvaş toplu-
munun hayatında önemli bir yer edinmeye başlayan okullarda çalışan 
öğretmenler ve yazarları, toplum içerisindeki işlevleri bakımından birbir-
lerinden tam olarak ayırmak mümkün değildi. Çuvaş Öğretmen Oku-
lu’nda eğitimini alan neredeyse bütün öğretmenler aynı zamanda Çuvaş 
yazılı edebiyatının da ilk şairleri ve yazarları durumundaydı. Her Çuvaş 
öğretmeni, milletinin hayatı hakkında yazmak istiyordu. Fedorov’un da 
bu çalışmaların ve genel havanın dışında bulunması mümkün değildi. O 
da 1870’li yıllardan itibaren Çuvaş hikâyelerini derler, otobiyografik de-
nemeler kaleme alır. Bu çalışmalarıyla İslentyev ve Magnitskiy’e yaklaş-
maktadır.7 

Fedorov’un öğretmenleri, Çuvaş yazılı edebiyatının kurulmasının ge-
rektiğini düşünürler ve bu konuda da kendi öğrencilerini teşvik ederler. 
Bu dönemin şair ve yazarları için Rus edebiyatı doğrudan iletişim kura-
bildikleri bir modern edebiyat modeli olarak kabul edilmiştir. Çuvaşların 
folkloru ve özellikle de halk edebiyatı da şekil, konu ve üslup bakımın-
dan en zengin kaynak durumundaydı. Çuvaş edebiyatının kurucuları 
olan diğer sanatçılar gibi Fedorov da folklorun derin tesirleri altındadır. 
                                                           
6 Fedorov’un hayat hikâyesi ve faaliyetleri Sirotkin’in eserinde ayrıntılı tasvirlerle verilmek-
tedir (s. 66-98). Ancak onun hayat hikâyesinin bütün ayrıntılarını burada vermek mümkün 
değildir. V. Rodionov da onun hayat hikâyesini ve faaliyetlerini Çıvaş Literaturi XVIII-XIX. 
İmirsem, ÇKİ, Çeboksarı 2006’da 318-356’da ayrıntılı olarak verir. 
7 V. Rodionov, a.g.e., s. 321. 
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Çünkü bir millî edebiyat kurmanın yolu şekil, içerik ve dil özellikleri ba-
kımından mümkün olduğunca halk kültüründen yararlanmaktan geç-
mektedir. 

Fedorov’un çalışmalarından sadece iki tanesi yakın zamanlara kadar 
bilinmekteydi. Bunlardan ilki makalenin de konusu olan “Arşuri” man-
zumesi ve diğeri de “Predaniya Çuvaş Biçurinskogo prihoda Çeboksarsko-
go uezda i sposobı leçeniya u nih bolezney” (Çeboksarı Bölgesi Biçurin 
İdaresi Çuvaşlarının Efsaneleri ve Onların Hastalıkları Tedavi Yöntemleri) 
adlı çalışmalarıdır. Ancak yakın dönemlerde bulunan bazı çalışmaları da 
araştırmacılar tarafından tespit edilmiştir. G. Yumart, şairin V.K. Mag-
nitskiy’e gönderdiği arşuri anlatmasını bulur. Rodionov “Fedorov” imzalı 
bir dörtlük tespit eder. Yine 1892 yılında Kazan’da yayımlanan “Privolj-
skiye goroda i seleniya v Kazanskoy gubernii” (Kazan Bölgesinde İdil Çev-
resi Şehirleri ve Köyleri) adlı kitapta Fedorov tarafından yazılmış bölüm-
ler de tespit edilmiştir.8 

Arşuri Manzumesi 

Arşuri manzumesi, 1908 yılında yayımlanan metin esas alındığında 
173 dizeden oluşmaktadır. Manzumenin tamamında olmasa da genelin-
de hece ölçüsünün 7’li kalıbına uygunluk söz konusudur. Yedili hece öl-
çüsünün Türk halk şiirinin en yaygın ölçülerinden olduğu bilinmektedir. 
Hece ölçüsü yanında Fedorov’un ahenk unsurları bakımından da halk 
şiirinin araçlarını çok zengin bir şekilde kullandığı görülmektedir. Mısra 
başı ses ve kelime tekrarları, asonanslar ve aliterasyonlar, halk şiirinin 
kafiye unsurları Fedorov’un eserinde baskın bir şekilde karşımıza çık-
maktadır. 

Manzume, 1908 yılında yayımlanmışsa da, Fedorov’un 1904 yılında 
vefat ettiği göz önüne alındığında şairin eseri kaleme alış tarihiyle yayım-
lanma tarihi arasında uzun bir sürenin geçtiği görülecektir. Eserin basıl-
dığı 1908 yılına kadar özellikle redaksiyondan geçerken bazı değişiklikle-
re uğradığı araştırmalarda ispatlanmıştır. Manzumeyi çok yönlü olarak 
inceleyen Rodionov, eserin el yazması şeklinde on kadar metnini gördü-
ğünü söyler. Bu metinlerin sekiz tanesini de Anonim, A. Vasilyev, D. Fili-
monov, F. Nikolayev, M. Makarov, Ya. Turhan ve A. Şornikov yazmaları 
şeklinde adlandıran Rodionov’un tespitlerinden anlaşıldığı kadarıyla me-
tin üzerinde çok sayıda değişiklik söz konusudur. Hatta yazılı edebiyat 
ürünü olmaktan çok neredeyse halk edebiyatı metinlerindeki gibi bir 
varyantlaşmaya doğru gittiğini söylemek de mümkündür. Bu anlamda 
1908 yılında yayımlanan metnin şairin orijinal metni olduğunu söylemek 
mümkün değildir.9 
                                                           
8 V. Rodionov, a.g.e., s. 319-320. 
9 V. Rodionov, a.g.e., s. 319-320, 327-333; M. Sirotkin, a.g.e., s. 85-86. 
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Elde çok sayıda birbirinden farklı metinlerin bulunmasıyla birlikte, 
manzumenin şairin ölümünden sonra yayımlanmış olması sebebiyle or-
taya çıkan bir diğer önemli sorun da manzumenin hangi tarihte kaleme 
alındığıdır. Bu konuyu derinlemesine ele alan Rodionov, öncelikle bir 
edebî eserin basıldığı değil de yazıldığı dönemin izlerini taşıdığını belirtir. 
Ona göre manzume, 19. yüzyılın son çeyreğindeki Çuvaş toplumsal yapı-
sının izlerini taşımaktadır. Manzumenin yazılışı ile ilgili olarak ilk tarihi 
veren D. Filimonov’dur. Önce eserin 19. yüzyılın 1880’li yıllarında kale-
me alındığını bildiren Filimonov, daha sonraki tespitinde kesin tarih ola-
rak 1884’ü işaret eder. G. Komissarov’un eserin 1879 yılında yazıldığı 
fikrine daha sonra M. Sirotkin de katılır. Ancak bu son tarihi destekle-
yen hiçbir kanıt mevcut değildir. Rodionov, Filimonov’un eserin yazılış 
tarihi olarak gösterdiği 1884’ü daha inandırıcı bulur. Ona göre Sirotkin 
de büyük bir ihtimalle Filimonov’un bu notlarını görmediği için değil de 
eserin yazılış tarihini 5 yıl daha geriye almak için 1879 tarihini belirle-
miştir.10 

Manzume, şekil ve içerik özellikleri bakımından Çuvaş folkloruyla iç 
içe geçmiş durumdadır. Bu anlamda genel olarak folklorla ilişkisinden 
bahsedilmek istendiğinde kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
Ancak onun folklorla olan ilişkisinin ana hatları Rodionov tarafından çi-
zilmiştir. O, manzumenin konusu, üslubu, tür özellikleri, halk edebiyatı-
nın küçük ve büyük bütün türleriyle ilişkileri, halk kültürünün manzu-
meye yansıması, dil özellikleri, şahıs ve yer adları gibi birçok konusuna 
dikkat çekmiştir. Onun dikkat çektiği her bir konu daha da ayrıntılı bir 
şekilde ele alınması gereken sorunlar olarak araştırmacıların karşısında 
durmaktadır. 

Tür özellikleri bakımından poem, poema, sĭvĭllĭ kalav (şiirli hikâye), 
ballada şeklinde değerlendirilen manzume, genel olarak araştırmacılar 
tarafından liro-epik türler içerisine sokulmuştur. Manzume konu bakı-
mından olağanüstü masallara benzemektedir. Konusu ve anlatıcısı bakı-
mından gerçekten masalların nazma çekilmiş bir şekli demek de müm-
kündür. Halk edebiyatının neredeyse tahkiyeli bütün eserleriyle stil ba-
kımından bir benzerlik göstermektedir. Aynı zamanda şairin de kendi 
eserine poema demesi manzumenin türü konusundaki tartışmalar için 
önemlidir.11 

Arşuri manzumesinin tam metnini vermek mümkün olmadığı için kı-
sa manzumenin kısa bir özetini verebiliriz: 

“Hivetir adlı bir köylü güneş batınca heybesine ekmeğini koyup atını 

eyerleyip ormana kuru dallar toplamaya gider. Yaşlı Miguli ise dua 
                                                           
10 Sirotkin, a.g.e., s. 72; Rodionov, a.g.e., s. 323; Çuvaş Devlet Gumaniter Enstitüsü Bilim 
Arşivi, I, No: 605, s. 1; Çuvaş Devlet Gumaniter Enstitüsü Bilim Arşivi, 72 upr., s. 115. 
11 M. Sirotkin, a.g.e., s. 85-88; Rodionov, a.g.e., s. 326. 
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etmek için İşekel’e gideceği bahanesiyle onu yalnız bırakır. Gün batı-

mına doğru kara bulutlar dolaşmaya, at homurdanmaya, güzel hava 

bozulmaya başlar ki bu yavaş yavaş arşurilerin mekânına yaklaşıl-

dığını gösterir gibidir. Hivetir, atını korkutan bu rahatsız ortama se-

bep olanın ne olduğunu anlayamaz. Zaten o kadar karanlıktır ki göz 

gözü görmez. Sanki birileri ıslık çalışıyor, fısır fısır bir şeyler anlatı-

yor. Hortum gibi dönüp kuş kirazını kırarak, yaşlı bir aksakallı gibi 

pörtlek gözlü, keçi gibi boynuzlu birisi çıkıverir. Kudurmuş it gibi da-

lar, ürer, tükürür, ezer, gıdıklayarak öldürür, at koşar biner. Hivetir 

bu varlığın korkusundan ölümü hatırlar. Normal bir ölümle ölmek ve 

Tanrının onu affetmesi için ona yalvarır. Değirmen yanına geldiğinde 

arşuri esir askere, Visner kırında ölü kadına döner daha sonra bahar 

koyununa ve köpek yavrusuna da döner. Değirmen yanına gelince 

de değirmen altına giriverir. Hivetir burayı geçtikten sonra her şey 

normale dönmeye başlar. İtelmes’ten geçtikten sonra hava güzelleşir, 

orman güzelleşir. Manzumenin bundan sonraki kısmında arşurilerin 

nasıl ortaya çıktığını veren bölüm gelir. Bu arşuri Entri adlı kişinin 

ölüsünden ortaya çıkmıştır.” 

Fedorov’un manzumesine konu olan arşuri adlı orman ruhunun 
Çuvaş halk edebiyatında, hakkında en çok anlatı mevcut olan varlık-
lardan birisi olduğunu da belirtmek gerekir. Çuvaşların geleneksel di-
nî inanışları içerisinde önemli bir yer tutan arşuriler hakkında Çuvaş 
folklor araştırmaları tarihinde çok sayıda metin yayını yapılmıştır. Fe-
dorov’un manzumesi folklorla ilişkileri bakımından ele alınırken arşu-
rinin halk anlatılarındaki genel özellikleri, arşuri anlatmalarındaki 
konular birbirine paralel bir şekilde karşılaştırmalı olarak incelenecek-
tir. 

Çuvaş Folklorunda Arşuri Anlatmaları ve Arşuri Manzumesi 

Çuvaşlar, geleneksel dinî inanışlarını yakın dönemlere kadar muhafa-
za ettikleri için bu inançtan kaynaklanan çok sayıda olağanüstü varlıkla 
ilgili anlatmaları ihtiva eden halk anlatılarını da günümüze kadar taşı-
mışlardır. Halen eski dinî inanışlarını muhafaza eden Çuvaşların yaşıyor 
olması; Hıristiyanlığın halk içerisine yeteri kadar nüfuz edememiş olması 
sebebiyle bu anlatmaların bir bölümü halen sözlü gelenekte yaşamaya 
devam etmektedir. Çuvaş geleneksel dinî inanışlarının olağanüstü var-
lıklarından birisi olan ve orman devi olarak adlandırabileceğimiz arşuri 
de bu olağanüstü varlıklardandır. 

Arşuri kelimesi “ar” (erkek) ve “şuri” (yarım) sözlerinin birleşmesiyle 
oluşmuş şeklinde açıklanmaktadır. Çuvaşlar arasında arşuri olarak ad-
landırılan bu mitolojik varlığın diğer Türk boyları arasında da benzerleri 
vardır. Başkurtların “yarımtık”, Tatarların “şüreli”, Kazakların “kuldır-
gış”, Türkistanlıların “gulyabani” ve birçok Türk boyu arasında yaygın 
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olan “al”, “albastı” ya da “al karısı”nın özellikleri arşurinin özellikleri ile 
paralellik göstermektedir.12 

Çuvaş folklorunda arşuri hakkındaki mevcut metinler yakın dönem-
lerde yayımlanan “Çĭvaş Halĭh Pultarulĭh Mifsem-Legendĭsem, Halapsem” 
(Çuvaş Halk Yaratıcılığı Mitler-Efsaneler-Hikayeler)13 adlı halk edebiyatı 
cildinde yayımlanan arşuri anlatmalarının günümüze kadar bu konuda 
derlenmiş malzemeleri bir araya getiren en kapsamlı çalışma olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu nedenle burada yer alan anlatmalardan yola çıkarak 
arşuri ile ilgili tespitler Çuvaşların bu konudaki tasavvurlarının tamamı-
nı vermektedir. Adı geçen kitapta arşuri hakkında 144 anlatma yer al-
maktadır. Bu anlatmalarda arşurilerin ortaya çıkışı, fiziki özellikleri, in-
sanlarla ve hayvanlarla olan ilişkileri başta olmak üzere pek çok konuda 
bilgi bulunmaktadır. Halk anlatılarındaki arşuri ile Fedorov’un Arşuri 
manzumesine yansımalarını net bir şekilde ortaya koyabilmek için bir 
tasnif yapma zorunluluğu vardır. Bu nedenle bu zengin malzeme yığınını 
arşuri hakkındaki verdikleri bilgiler bakımından beş ana grupta topla-
mak mümkündür. Aynı zamanda bu mitolojik varlıkla ilgili yapılan çalış-
malar incelendiğinde anlatmaların özellikle bu beş konu üzerinde yoğun-
laştığını görmek mümkündür. Fedorov’un manzumesinde de bu temel 
konuların tespiti çalışmamızı daha sitemli hale getirecektir. Bu konuları 
şu şekilde sıralamak mümkündür: 

1. Arşurilerin ortaya çıkışı, 
2. Arşurilerin özellikleri, 
3. Arşurilerin yaşadığı yerler, 
4. Arşurilerin insanlarla ilişkileri, 
5. Arşurilerden kurtulma yolları. 

1. Arşurilerin ortaya çıkışı: Arşurilerin oluşumu hakkında çok sayı-
da inanış kaydedilmiştir. Bunlar çok çeşitlilik göstermektedir. Arşurile-
rin oluşumu ile ilgili bu inançları A.K. Salmin kendi arasında da iki gru-
ba ayırmaktadır. Ona göre arşuri insan kaynaklı ve gök kaynaklı olmak 
üzere iki şekilde meydana gelmektedir. İnsan kaynaklı oluşumlarda dik-
kati çeken husus bunun neredeyse tamamının ölü ve ölümle ilgili olma-
sıdır. Yaşlı kadınların, evlenenmiş kızların, gayri meşru doğan çocukla-
                                                           
12 Durmuş Arık, Hıristiyanlaştırılan Türkler (Çuvaşlar), Aziz Andaç Yayınları, s. 73, Ankara, 
2005. Burada şu hususu da belirtmekte fayda vardır. Çuvaşların yüzyıllardır iç içe yaşadık-
ları Tatarlar arasındaki Şüreli hakkındaki anlatmalar arşuri ile tam bir benzerlik taşımakta-
dır. Bu konuda birçok Tatar ve Çuvaş anlatmasının bire bir aynı oluşu dikkat çekmektedir. 
Yine Tatar şairi Abdullah Tukay’ın Şüreli manzumesi de Fedorov’un manzumesi aynı dö-
nemde yazılmış birbirine paralel eserlerdir. Bu konuda 2011 sonunda Ankara’da sunduğu-
muz “Folklor-Edebiyat İlişkileri Bağlamında Abdullah Tukay’ın ‘Şüreli’ ve Mihail Fedorov’un 
‘Arşuri’ Manzumeleri” adlı tebliğde eserler arasındaki benzerliklere kısaca temas edilmiştir. 
Tatar halk anlatılarında “Şüreli” hakkında verilen şu bilgiler onların Arşuri ile aynı mitolojik 
varlık olduğunu bir göstergesidir. (Tatar Mif. 1996:149). 
13 E.S. Sidorova, Çĭvaş Halĭh Pultarulĭh. Mifsem, Legendısem, Halapsem, s. 277, Çeboksarı, 2004. 
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rın, sağlığında insanlara zulmedenlerin, kötü bir şekilde ölenlerin, inti-
har edenlerin ölüsünden; gayri meşru olan bir çocuğun düşürülmesin-
den, tam olarak toprak altına defnedilmeyen ya da duasız bir şekilde def-
nedilen ölülerden, toprak üzerinde kalan insan kemiklerinden, ölüm za-
manı gelmeden ölenlerden arşuriler meydana gelebilmektedir. Bu tür an-
latılar gök kaynaklı anlatılardan çok daha fazladır. İkinci gruba giren 
gök kaynaklı ortaya çıkışta ise Salmin’e göre Hıristiyanlığın etkisi görül-
mektedir. Gökyüzünde Tanrı katında ona hizmet eden çok sayıda yar-
dımcı bulunmaktadır. Ancak onlar Tanrı’ya olan bu yakınlıklarını kötüye 
kullanmak isteyince Tanrı onları cezalandırır ve gökten kovar. Onlar 
farklı yerlere düşerler. Ormanlara düşenler ise arşurilere dönüşür. Arşu-
riyi öldürmek ise bir çare değildir, çünkü onun kanının her damlasında 
yeni arşuriler ortaya çıkabilmektedir.14 

Arşuri ile ilgili anlatmalardan tespit edilen bu sebepler göstermektedir 
ki, onlar olağan dışı bazı durumlar ve özellikle de toplumun kabullenme-
yeceği bazı durumlar neticesinde ortaya çıkmaktadırlar. Ancak anlatma-
ların ve inançların büyük çoğunluğunda arşurilerin ölü ve ölümlerle ilgili 
olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 

Fedorov’un manzumesinde ise son bölümlerde arşurilerin ortaya çıkı-
şı ve bununla ilgili inançlar açık bir şekilde sunulmaktadır. Aslında şii-
rin manzumenin baş kısmında yer alan atasözü de arşurilerin ortaya çı-
kışı ile ilişkilendirebilecek bir anlam taşımaktadır: 

Tuhman ın tuhsan  Çıkmayan insan çıkınca 
Tĭman tuhat tet.  Sis çıkarmış derler.15 

Tuhman ĭn bir anlamda talihsiz, bahtsız kişi anlamlarına gelmekte-
dir. Arşurilerin ortaya çıkışı ile ilgili inançlardan onların talihsiz, bahtsız 
kişilerin ölülerinden ortaya çıktıklarına dair bilgiler bulunmaktadır. 
Manzumenin tespit ettiğimiz diğer bölümlerinde ise arşurinin ortaya çı-
kışını halk anlatılarındaki yaygın görüşlere uygun ve açık bir şekilde iş-
lenmiştir. Şair, onların neden ortaya çıktıklarını sorar ve cevabını da he-
men ardından verir: 

Mnten pulnĭ aruri.  Neyden oldu ki arşuri 
Yal hınçi-ırmari?  Köy kıyısındaki ırmakta? 
Asattasem astĭva:  Asattesem hatırlıyorlar: 
Arıntanah pulnĭ tet,  Erkekten oldu derler, 
Entri yatlı ıntan tet.  Entri adlı insandan. 
Yakur piççe ulpala  Yakur amca yoldan 
Puşkĭrt laşi küln te,  Başkurt atını koştu da, 

                                                           
14 A.K. Salmin, Sistema Religii Çuvaşey, Nauka, s. 478, Sankt Peterburg, 2007; bu konuyla 
ilgili olarak Türkçe kaynak için bk. Durmuş Arık, a.g.e., s. 73. 
15 Skazki i Predaniya Çuvaş, Çuvaş Hallapsem, s. 112. 
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Te urkunne, te ula,  İlkbaharda, yazda, 
Yartlattarsa çuptarnĭ.  Homurdatıp koşturdu. 
Ka pulttipe sikkipe  Gecenin ilerlemesiyle 
Iraş pussi hrripe  Çavdar tarlası kıyısından 
avra il pek pınĭ çuh,  Kasırga gibi giderken, 
Pr ĭstarik vĭrmanta  Bir ihtiyar ormanda 
Çlm çrtme tapratnĭ;  Sigara yakmak istedi; 
Ku vitreh mar pirki  Gözü keskin olmadığından 
Pıran uta kurmasĭr  Giden atı göremeden 
Yıtĭ vilmpe viln tet,  İt gibi ölüverdi.16 

Halk anlatılarına uygun olarak arşuri, Entri adlı bir erkekten olmuş-
tur. Ormanda meydana gelen vakalarının ardından arşuriler ortaya çıka-
bilmektedir. Bunun yanında talihsiz ölümler neticesinde de arşuriler 
meydana gelebilmektedir. Şairin ifadesiyle “it gibi” ölüveren ihtiyarın ölü-
sünden arşuri ortaya çıkmıştır. Bu olayların geçtiği yer “orman”, zaman 
“gece”, ölenin cinsiyeti “erkek”, ölüm şekli “talihsiz” arşurinin oluşması 
için gerekli olan bütün unsurları bünyesinde toplamaktadır. 

Manzumenin kahramanın ölümle ilgili duygularını dile getirdiği dizeleri de 
arşurilerin ortaya çıkışı ile ilişkilendirmek mümkündür. Geceleyin ormanda 
yaşadıklarından korkan kahraman ölümü hakkında düşünmeye başlar. 

Ah, Turĭ ırlah,   Ah, Tanrım affet, 
Turĭ an pĭrah!    Tanrım bırakma! 
Hu etemne Hu uprah!  Bu adamı sen koru! 
Pire pĭhan Pihampar.  Bize bakan Pihampar.17 
Hu yıttuna hĭvah çar!  Kendi köpeğini durdur! 
ultah viles pul-i-ha.  Yolda ölmek mi var? 
Kile itse tĭras-ç,  Eve dönseydim, 
Irĭ vilmpe viles-ç;  İyi ölümle ölseydim; 
Yüteççeneh purĭnas-ç, Halden düşene dek yaşasaydım 
Tüşek inçe viles-ç.  Döşek üstünde ölseydim. 
Irĭ vilmpe vilsessn,  İyi ölümle ölünce, 
Kuşak uri mart tese,  Kedi yavrusu değil diyerek, 
Hullen hullen yerpe  Yavaş yavaş sakince 
Avalhi ınsen yĭlipe,  Eski insanların geleneğiyle, 
Tirpeylese pıtar.  Düzgünce gömerler.18 

Bu dizelerde kahraman aslında ölümden korkmamaktadır. Onun bu 
dizelerde Tanrı’dan af dileyişi geleneksel Çuvaş dini inanışlarının duala-
                                                           
16 Skazki i Predaniya Çuvaş, Çuvaş Hallapsem, s. 114. 
17 Geleneksel Çuvaş dini inancında yeni doğan çocuklara akıl, iyi ruh, enerji veren aynı za-
manda da kurtların sahibi olan bir varlıktır. İnsanların yanından hayvanları da kurtlardan 
ve diğer vahşi hayvanlardan korumaktadır. 
18 Skazki i Predaniya Çuvaş, Çuvaş Hallapsem, s. 113. 
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rında sık sık karşılaşılan bir af dileme tarzıdır. Bunun yanında yine gele-
neksel Çuvaş dinî inanışlarının varlıklarından biri olan “pihampar”a ses-
leniş ve ondan köpeklerini (kurt pihamparın köpeği olarak kabul edilir) 
durdurmasının istenmesi geleneksel dinî inanışlara bağlılığın bir göster-
gesi olarak değerlendirilebilir. Bunlar da göz önünde bulundurulduğun-
da kahramanı korkutan, ölüm değil de kötü bir şekilde ölme, vakti gel-
meden ölme ve de eski geleneklere uygun bir defin töreninin gerçekleşti-
rilmemesi korkusudur. Çünkü bu bahsedilen durumlar geleneksel Çu-
vaş toplumunda arşuriye dönüşme sebebidir. Çünkü kötü bir şekilde 
ölenler, zamansız ve talihsizce ölenler ve geleneklerin istediği şekilde def-
nedilmeyen yani duasız, yarım defnedilen kişilerin ölüleri arşuriye dönü-
şebilmektedir. Halk anlatılarında da sık sık karşımıza çıkan zamansız 
ölüm ya da vakti gelmeden gerçekleşen ölüm ifadeleri de Fedorov’un di-
zelerinde açıklığa kavuşturulmaktadır. Kahramanın ifadelerinden de an-
laşılacağı üzere vakitli, zamanı gelmiş ölüm insanın yaşlandıktan sonra 
ölümüyle bir tutulmaktadır. 

2. Arşurilerin özellikleri: Arşuriler konusunda çok sayıda araştır-
macı fikir beyan etmişse de Çuvaşların geleneksel dinî inanışlarını uzun 
süreli bir alan araştırmacı neticesinde elde ettiği malzemelerle net bir şe-
kilde ortaya koyan Macar bilim adamı Gy. Mészáros, onun bütün genel 
özelliklerini tespit etmiştir. Ona göre arşuri vücudu kılla kaplı ve sadece 
cinsel organı açıkta olan çıplak kadın şeklinde düşünülür. Aşağı doğru 
sarkan büyük göğüslere sahiptir ve yürürken göğüslerini omzunun üze-
rine koyar. Bu varlıklar ormanda insanlara cinsel organlarını gösterip 
gülerler ve onları yanlarına çağırırlar. Onlar özellikle köpekten ve kazan-
daki vişne sesinden çok korkmaktadır.19 

Te aruri, te şuyttan,  Arşuri mi şeytan mı, 
Te ır-usal, te vĭr-hurah, Usal20 mı yoksa haydut mu, 
Te ul-mayak, tem amak? Yol kazığı ya da hastalık mı? 
Çun şiklenet ĭş vĭrkĭt,  Can çekiliyor iç bulanıyor, 
Pu tüpnçen srm tuhat. Baş tepesinden duman çıkar. 
Şvik! Şĭhĭrat ın pekeh, Şşşşş! Islık çalar insan gibi, 
Mĭkĭl-mĭkĭl yumahlat,  Fısır fısır anlatıyor, 
Şĭtĭr-şatĭr tutarat;  Çıtır çıtır doğruyor, 
Put uhmahhi tapranat, Ahmak kımıldıyor, 
Yumah yarat, yuptarat, Masal anlatıp duruyor, 
Yĭnĭş ulpa çuptarat,  Yanlış yoldan götürüyor, 
Çike tĭrĭşş larttarat.  Ve de onu aldatıyor. 

                                                           
19 Gy. Mészáros, Csuvas népköltési gyűjtemény. I. A csuvas ősvallás emlékei (Çuvaş Folkloru 
Derlemesi I. Çuvaş Eski Dininin Hatıraları), Budapest, 1909. 
20 Geleneksel Çuvaş dini inançlarında kötü ruhlardan birisi. Onların ortaya çıkışları da ar-
şurilere benzemektedir. Farklı şekillere girebilmektedir. 
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Akĭ nt, pĭh nt:  İşte şimdi bak şimdi: 
avra il pek avrĭnsa,  Kasırga gibi dönerek, 
mrtsene mrse.  Kuz kirazını kırarak. 
Sikr tuhr ırmaran,  Sekip çıktı ırmaktan, 
Pkke hur urmaran.  Yayı kırıldı ortadan. 
Vat ın pekeh şur suhallĭ, Yaşlı adam gibi aksakallı, 
Kaçaka pek mĭyrakalĭ,  Keçi gibi boynuzlu, 
Uri vĭrĭm, ku çarmak. Ayağı uzun, gözü pörtlek. 
Urhas-Kuşak vĭrmannçe Urhas-Kuşak ormanında 
Urlĭ-pirl utkalat,  Oraya buraya gidiyor, 
Urnĭ yıtĭ pek tulaşat.  Kudurmuş it gibi dalaşıyor, 
Vret, surat, pusmĭrlat, Ürüyor, tükürüyor, eziyor, 
Kĭtĭklasa vleret.  Gıdıklayıp öldürüyor. 
Laşa külse larat te,  Ata koşup biniyor da, 
Tutar yamşĭk pulat te.  Tatar arabacı da oluyor. 
r mrse çuptarat,  Yeri dağıtıp koşturuyor, 
r çtretse kĭşkĭrat…  Yeri titretip bağırıyor…21 

Manzumenin yukarıdaki parçasında arşurinin birçok özelliği sıralan-
maktadır: Çok hızlı hareket edebilir, fısıldayarak, mırıldanarak konuşur, 
yaşlı bir adam gibidir, keçi gibi boynuzludur, ayağı uzun gözü pörtlektir, 
ormanda yaşar, kudurmuş it gibi ürer, tükürür, insanları gıdıklayarak 
öldürür, atlara binerek onları çatlatana kadar koşturabilir. Bu özellikler 
arşurilerin halk anlatılarındaki özellikleriyle örtüşmektedir. 

Sirotkin, Aşurinin şair tarafından manzumenin kahramanı Hivetir’-
den çok daha ayrıntılı olarak verildiğini söyler. Bunun sebebi de ona gö-
re insanların halk inançlarında yaşayan bu varlığın gerçek olmadığını 
okuyuculara göstermektir. Ancak arşurinin halk anlatılarına uygun bir 
şekilde dış görünüşünün yansıtıldığını Sirotkin de kabul eder. Burada o, 
halk anlatılarından farklı olarak mistik değerinden uzak ve mümkün ol-
duğunca oyunlaştırıp alay ederek arşurinin manzumeye aktarıldığını be-
lirtir.22 

3. Arşurilerin yaşadığı yerler: Arşurilerin yaşadıkları yer ormanlar, 
ıssız yerler ve uçurumlar olduğu düşünülmektedir. Bunlar arasında ar-
şurilerin insanlarla en çok karşılaştıkları yerler halk anlatılarında or-
manlar olarak gösterilmektedir. Fedorov’un manzumesinde de arşurile-
rin yaşam yeri ormanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Manzumenin 
kahramanının yaptığı yolculukta arşurilerin yaşam bölgeleri ile bağlantılı 
olduğu düşünülebilecek yerler zikredilmektedir. Güneşin batışının ar-
dından ki arşuriler insanlara genel olarak geceleri görünürler, heybesine 
ekmeğini koyup atını eğerleyen kahraman “orman”a kuru dal toplamaya 
                                                           
21 Skazki i Predaniya Çuvaş, Çuvaş Hallapsem, s. 112-113. 
22 M. Sirotkin, a.g.e., s. 84. 
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gider. Zaman “güneş batınca” ve mekân “orman” bakımından değerlendi-
rildiğinde ve bu bilgiler aşağıdaki dizelerle birlikte ele alındığında arşuri-
lerin bulunduğu mekâna doğru bir yolculuğun başladığı masalsı bir üs-
lupla aktarıldığı görülür: 

urkunnepe ul usal:  İlkbaharda yol kötü: 
Sullahayra sulĭn pur,  Sol tarafta uçurum, 
Sıltĭm yençe ırma pur. Sağ tarafta ırmak var. 
Hura utpa iksmr  Kara atla ikimiz 
ırma hrne itrmr.  Irmak kıyısına vardık. 
Tĭvar-varri tĭv-ayĭkki  Dar ağzı dağ yamacı 
İk ayĭkki te tĭv-ayĭkki.  İki yanı da dağ yamacı. 
Ĭta pur-şi svekki?  Nerede ki inişi? 
Yp çikse te ku kurmast İğne batsa göz görmez.23 

Yanına varılan uçurumun sağ yanındaki ırmak aslında arşurilerin 
dünyası ile insanların dünyasını birbirinden ayıran bir sınır olarak ka-
bul edilmektedir. Arşurilerin sulardan korktuğu dikkate alındığında bu 
durumu normal karşılamak gerekmektedir. Kahraman artık arşurilerin 
mekânına yaklaşmaktadır. Zaman ve mekân arşurilerle karşılaşmak için 
oldukça uygundur. Manzumenin devamındaki dizelerde söylendiği üzere 
gün batısı kızıla dönmekte, güzel hava bozulmakta, kara bulutlar dolaş-
makta, mezarlığa ve hıyamata doğru gidilmektedir, kara orman dalgalan-
maya başlar, kara at da çevresinde bir rahatsızlık hissederek huysuzlan-
maya başlamaktadır. 

Arşurilerin mekânı olarak “değirmen”ler de dikkat çeker. Manzume-
nin bu bölümünde onun bazı özelliklerine de değinilmektedir. Değirmen, 
Çuvaş halk kültüründe Şeytanın yaşadığı yer olarak karşımıza çıkar. De-
ğirmen ve köpek manzumede kötü ruhları temsil etmektedir. Ancak ar-
şuri burayı geçip köye yaklaşamamaktadır. Bu, onun mekânının sınırla-
rını da göstermektedir.24 

İnsanların dünyasıyla arşurilerin dünyası arasında ırmak üzerine ku-
rulmuş olan değirmen adeta sınır oluşturmaktadır. Esir, asker, kadın, 
koyun, köpek yavrusu onun girdiği şekiller olarak karşımıza çıkar. “Ar-
uri”nin farklı şekillerde insanın karşısına çıktığına inanılmaktadır. Man-
zumedeki bu dönüşümler yanında onlar tavşan, tahıl yığını, ışık saçan 
ateş gibi girilebilecek bütün suretlere girerek ormanda insanı arkasın-
dan kovalamaktadır. Bunlar arşurilerin yapabildikleri şeylerdir: 

Arman patne Şitsessn  Değirmen yanına gelince 
Tarkĭn yulç arŞuri.  Esir oldu arşuri. 
Tarĭn vara Şitsessn  Derin yere gelince 

                                                           
23 Skazki i Predaniya Çuvaş, Çuvaş Hallapsem, s. 112. 
24 V. Rodionov, a.g.e., s. 350. 

220



BÜLENT BAYRAM / MİHAİL FEDOROV’UN “ARŞURİ” MANZUMESİ VE ARŞURİLER 15 

Tarkĭn saltak pulç kayr. Esir asker oluverdi. 
Visner hirne Şitsessn  Visner kırına gelince 
Viln karçĭk pulç vırtr, Ölü kadın olup yattı, 
urma Şula Şitsessn  Yarı yola gelince 
urhi surĭh pulç kayr. Bahar koyunu oldu. 
Hayhi-mayhi Arşuri  Bahsedilen bu arşuri 
Kayran kaya yulç te,  Sonra geride kaldı da, 
Ançĭk Şuri pulç te,  Köpek yavrusu oldu, 
Arman patne Şitsessn  Değirmen yanına gelince 
Arman ayne krh kayr. Değirmen altına giriverdi.25 

Değirmenler ve özellikle de değirmen altları Çuvaşlar arasında kötü 
varlıkların yaşadıkları yerler olarak da geçmektedir. Bu anlamda Fedo-
rov, arşurilerin mekânını neredeyse eksiksiz bir şekilde manzumesine 
yerleştirmiştir. 

Arşurilerin mekânı yukarıdaki tespitlerden de görüleceği üzere halk 
anlatılandaki verilerle uyuşmaktadır. Fedorov manzumesinde mekânı 
halk anlatılarına uygun bir şekilde işleyerek manzumesini kaleme almış-
tır. 

4. İnsanlar ve arşurilerin ilişkileri: Arşuriler insanların karşısına 
farklı şekillere girerek çıkabilmektedir. Koyun, tavşan, tahıl yığını, ışık 
saçan ateş gibi girilebilecek bütün suretlere girerek ormanda insanı ar-
kasından kovalamaktadır. Böyle durumlarda ona yaklaşmak mümkün 
değildir; çünkü o anda kaybolmaktadır, onunla birlikte ormanda ıslık 
başlamakta, tıkırtı, çıtırtı, insanî olmayan korkunç sesler işitilmektedir. 
Bunu duyduktan sonra at sadece başını çevirebilir onu tutmak mümkün 
değildir, korkup dört nala gider. Bazen arşuri erkek ya da kadın şeklinde 
ortaya çıkar ve ormanda yolcuya yaklaşarak onu gıdıklamaya başlar.26 

Fedorov manzumesinin sonunda arşurinin nasıl oluştuğunu açıkla-
dıktan sonra onun insanları nasıl korkuttuğu hakkında çok az bilgi ver-
mektedir. Köyden çıkıp, ırmağı geçtikten sonra o zaman hareketlenir, ar-
şurilerin özelliklerine uygun olarak güçlü bir şekilde bağırır, bu bağırma 
yeri titretmektedir. Bu şekilde halkı korkutmaktadır. 

Entri kantri ym kantri, Entri’nin ipi pantolon ipi 
Puşĭt çlli, hup tatĭkki.  Sandalı ise ağaç kabuğu. 
Yalan yaltan tuhsassĭn. Her zaman köyden çıkınca 
ırma urlĭ kaŞsassĭn,  Irmak üzerinden geçince, 
Taphĭr-taphĭr tapranat; Zaman zaman kımıldar; 
n uyĭha krsessn.  Yeni kıra girince 
ir çtretse kĭşkĭrat,  Yer titretip bağırır, 

                                                           
25 Skazki i Predaniya Çuvaş, Çuvaş Hallapsem, s. 113-114. 
26 Gy. Mészáros, a.g.e., s. 52. 

221



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 16 

Hura halĭha hĭratat.  Kara halkı korkutur.27 

Arşurilerin ormanda yakaladıkları insanları gıdıklayarak öldürdüğü 
ve onların insanların atlarını koşup bu atı çatlatana kadar koşturdukları 
da anlatmalarda yaygın olarak geçer. Aynı zamanda arşurilerin zaman 
zaman yakalandığı ve insanlar tarafından yakılarak cezalandırıldıkları 
da anlatmalarda dile getirilmektedir. Burada dikkati çeken bir başka hu-
sus da arşurilerin yanarken ettiği bedduaların gerçekleşmesidir. Arşuri-
lerin insanların atlarını geceleri ahırlarından alıp sabaha kadar koştur-
dukları konusunda da çok sayıda anlatma mevcuttur. İnsanlar atlarının 
gece onun tarafından kaçırıldığını sabahları terlemiş halde gördükleri at-
larından anlamaktadırlar. Arşurilerin yaşadığı yeri, insanlara karşı dav-
ranışı, yakalanışı, cezalandırılışı konularını bir arada işleyen anlatma 
güzel bir örnektir:28 

Arşuri ile ilgili anlatmaların tamamında onların yaşadığı yerler or-
manlar olarak gösterilmektedir. Ormanların olmadığı yerlerde arşuriler 
yaşayamazlar: İleride manzumede de görüleceği üzere özellikle ırmaklar 
insanların dünyası ile arşurilerin dünyası arasında bir sınır gibi görül-
mektedir. Bazı anlatmalarda köylerin etrafında ormanların olmayışı se-
bebiyle arşurilerin de görünmediği ifade edilmektedir.29 

5. Arşurilerden kurtulma yolları: Arşuriler insanlar için çok tehlikeli 
varlıklar olarak tasavvur edilse de onlardan kurtulmanın da çeşitli yolla-
rı vardır. Bunlar arasında en çok karşımıza çıkan “su” vasıtasıyla onlar-
dan kurtulmadır. Halk inanışlarına göre onlar sudan çok korkarlar. On-
ların yaşadığı ormanlar kenarındaki akarsular insanların dünyasıyla bir 
sınır işlevi görmektedir. Bu nedenle de eğer arşuri bir insanı kovalıyorsa 
                                                           
27 Skazki i Predaniya Çuvaş, Çuvaş Hallapsem, s. 114. 
28 “Ormanda eskiden upıtlar yaşamış. Onlar insanları turup gıdıklayarak öldürüp. Dişlerini çı-
karıp yemiş. Sonra sürüdeki atlara binip atlanarak gide gide halsiz bırakırmış. Yükyellerin atı-
na böyle bir Upıt musallat olmuş ve atların yemesine hiç müsaade etmemişi her zaman sürü-
deki atlara binerek onları halsiz bırakana kadar onları koşturmuş. Yükyeller ne yapacaklarını 
bilememişler, Upıt’ı hiçbir şekilde tutamamışlar. Bir gün sürüdeki atların hepsine de katranla-
mışlar. At üstünden inmek ister ancak inemez. Öndeki ayakları arkası yapışmış. Bu Upıt: “El 
kurtulur da arka kurtulmaz, arka kurtulur da el kurtulmaz!” diyerek ıslık çalmaya başlar. At 
korkarak aklını kaybetmiş gibi köye doğru koşar. Upıt böyle atlı bir şekilde köye girer. Yükyel-
liler Upıt’ı tutup boş bir çatıya kapatmışlar. İnsanların hepsi Upıt’ı görmek için çatının yanına 
koşmuşlar. Burada Kurakka İvan da varmış. Upıt görür görmez: “İvan, yırtılmaz gömlek gi-
yen!” diye bağırmış. (Eskiden Çuvaşlar yeni gömleği giymeden önce ters çevirip dikiş yerlerini 
tırmalamışlar.) Daha sonra çatıyı ateşe verip Upıt’ı yakmışlar. Upıt: “Yükyel yansın, Puhtel 
toplansın!” diye ağlamış. Bundan sonra Yükyel yedi defa yedi defa toplanmış.” S. Sidorova, 
a.g.e., s. 278. Çuvaş Devlet Gumaniter Bilimler Enstitüsü, Bilim Arşivi, I, 247. 
29 “Atalarını andıkları gece dede ile benim dedem atını koşup Şarık ırmağına orman ortasına gider. 
Şimdi bunlar ağaç kesiyorlar ve iki at arabası yaparlar. Bizim atlar homurdanmaya başlarlar. Dede 
de benim dedem de hiç bir şey söylemiyoruz der. Ormanda arşuriler güçlü bir şekilde bağırmaya, 
seslenmeye başlamışlar. Bunlar at arabalarını bağlarlar ve dedem önden gider, dede ise onun ar-
kasından. Şimdi Surım’a varırlar. Dedem dedeye şöyle söyler: “Vaşli korktun mu? Arşuriler orman-
da nasıl bağırıyorlar. Bağırarak Kurıs göletine kadar varıp döndüler.” E.S. Sidorova, a.g.e., s. 
286-287. 1984 yılında Çuvaş Cumhuriyeti’nin Kanaş ilçesinin Entri köyünde A. Vasilyev’den 
V. Vasilyev derlemiştir. Çuvaş Devlet Gumaniter Bilimler Enstitüsü, Bilim Arşivi, 12 Yış. Kin. 
6274 inv., 61. Defter. 
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akarsu üzerinden geçilmesi durumunda arşuri onu yakalayamayacaktır. 
Çünkü onlar su üzerinden geçemezler. Bununla ilgili olarak da çok sayı-
da anlatma Çuvaşlar arasından derlenmiştir.30 

Manzumede, arşuriden kurtulma olarak değerlendirebileceğimiz bö-
lüm arşurinin değirmenin altına girmesinde sonra Hivetir’in burayı geç-
mesiyle ilgili bölümdür. Hivetir değirmenin olduğu yeri geçtikten sonra 
her şey normale dönmeye başlar. Çünkü bu yerler ırmaklar, değirmenler 
arşurilerin gelebilecekleri son noktalardır. Bundan sonra onların dünya-
sının sınırları sona eser. Buna benzer halk anlatmaları da oldukça fazla-
dır. Sizi kovalayan arşuri eğer bir suyun karşı tarafına geçerseniz sizi 
kovalayamayacaktır. Çünkü onlar sudan korkarlar ve onun karşı tarafı-
na geçemezler. Hivetir’in de bu sınırı aşmasından sonra her şeyin nor-
male döndüğü bölümler manzumeye şu şekilde yansımıştır: 

Lapka lapka yur Şĭvat,  Lapa lapa kar yağıyor, 
Mulkaç siket, yr tĭvat.  Tavşan seker izi yapar. 
Hura laşa an hartlat:  Kara hat homordanır: 
Epir nt iksmr  Biz şimdi ikimiz 
İtelmesren irtrmr,  İtelmesten geçtik, 
Çiper uya tuhrĭmĭr;  Güzel kıra çıktık; 
ul çiperek pulmin te,  Yol daha iyi olunca, 
Çun şiklenmi pulç nt. Can korkmuyor şimdi.31 

Suyun dışında da aşuriden kurtulma yolları mevcuttur. Hatta “İnsan-
lar ve Arşurilerin İlişkileri” adlı bir önceki kısımda bahsettiğimiz gibi on-
ları yakalayıp öldürmek de mümkündür. Onun geceleri binip çatlatana, 
terletene kadar koşturduğu atları katranlayarak onları ele geçirme ve ya-
karak öldürme hakkında çok sayıda anlatma mevcuttur. 

Arşurilerden kurtulma yolları arasında anlatmada daha dar kapsamlı 
yöntemlerden de bahsedilmektedir. Bunlar su üzerinden geçerek kurtul-
ma ile karşılaştırıldığında daha seyrek bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. 

Bu anlatmalardan birinde Çuvaş adının nereden geldiği ile ilgili de bir 
açıklama mevcuttur. İnsanların sürülerindeki hayvanları yiyen arşuri yi-
ne bir gün bir çobanın yanına varır ve onu rahatsız etmeye başlar ancak 
çoban ondan korkmaz. Çoban elindeki kamçıyla arşuriye vurur. Canı ya-
nan geriye bakmadan kaçar. Burada kamçı vurulduğunda çıkan “çıv-
                                                           
30 Aşmarin, s. 309, 1928. “Bizim köyde bir Kırtta adlı bir kişi değirmenden dönüyormuş. Yol-
da, “Hih hih hik!” diye bağırıldığını duymuş. Gece, karanlık. Bu kendisine karşı karısının gel-
diğini düşünmüş. Daha sonra kendisi de bağırmış. Sonra ses kendine doğru yaklaşınca onun 
Arşuri olmasından şüphelenmiş. -Suya doğru suya doğru! diye bağırmış. Kendisi ise suyun 
ters yönüne doğru gitmiş. Kendin suya doğru gidiyor isen “Suyun tersine demek lazım.” E.S. 
Sidorova, a.g.e., s. 303. Metin 1939 yılında Çuvaş Cumhuriyeti’nin Şımırşı ilçesinin Pıçırlı 
Paşyel köyünden İ.D. Nikitin-Yurkki derlenmiştir. Çuvaş Devlet Gumaniter Bilimler Enstitü-
sü, I, 383, s. 137. 
31 Skazki i Predaniya Çuvaş, Çuvaş Hallapsem, s. 114. 
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vaş” diye sesi arşurinin aklında kalır. Bu nedenle de çobanların yanına 
geldiğinde “çı-vaş var mı?” diye önce sorar. Eğer çoban var derse arşuri 
oradan hemen kaçar. Buna benzer bir diğer anlatmada da kamçının “çıv-
vaş çıvvaş” diye çıkan sesinden dolayı o bölgede yaşayan insanlara Çu-
vaş adının verildiği belirtilmektedir.32 

Arşuriler aynı zamanda aydınlıktan, tuzdan da korkmaktadır. İnsan 
elindeki feneri ona doğru tutarsa arşuri kaçar. Anlatmaların geneli dik-
kate alındığında arşurilerin özellikle hava karardıktan sonra insanları 
rahatsız ettiği, ahırlara gidip atlara bindiği görülmektedir. Arşuri aynı 
zamanda tuzdan da çok korkmaktadır. Bununla ilgili bir anlatmada or-
manda ateş yakan iki arkadaş ateş üzerine kemiğe tuz serperler. Kemi-
ğin çıtırdamaya başlamasıyla bu kemik ormana doğru bağırarak kaçma-
ya başlar. Bu, arşurinin kendisidir. Köpeklerin yardımıyla ya da küçük 
kurnazlıklarla da arşuriden kurtulmak mümkündür.33 

Fedorov, manzumesine arşurilerden uzaklaşmanın en yaygın yolu 
olan bir akarsu üzerinden geçme şeklini de eklemiştir. Bu durum da yi-
ne diğer başlıklarda ele aldığımız konularda da Fedorov’un bilinçli bir şe-
kilde halk inanışlarının en yaygın olanlarını manzumesine soktuğunun 
bir göstergesidir. 

Sonuç 

Görüldüğü üzere, 19. yüzyıl Avrupa’sında millî edebiyatların oluşu-
munda etkin bir rol oynayan folklor aynı dönemde Çuvaşlar arasında da 
benzer bir rolü üstlenmiştir. Çuvaş yazılı edebiyatının temelleri folklor 
malzemeleri üzerine atılmıştır. Ancak burada Çuvaşlar arasındaki süre-
cin Avrupa’dakinden biraz farklı bir şekilde geliştiğini de belirtmek gere-
kir. Çuvaşlarda önceden var olan yazılı edebiyatın millileştirilmesinden 
ziyade ilk defa bir yazılı edebiyatın teşekkülü söz konusudur. Fedorov’un 
da aralarında bulunduğu o dönemin Çuvaş aydınları Çuvaş folklorun-
dan faydalanarak Çuvaş yazılı edebiyatının ilk örneklerini vermişlerdir. 
Bu nedenle Çuvaşların önünde bu edebiyatı oluşturmak için Çuvaş folk-
lorudur. Bunun yanında folklor malzemelerini kullanarak eserler veren 
Rus yazarlarının ve şairlerinin de tercümeler yoluyla Çuvaş şairlerini et-
kilediği de bir gerçektir. 1908’de yayınlanan ilk antolojide yer alan Fedo-
rov’un manzumesi, bu anlamda Çuvaş edebiyatı için bir dönüm noktası 
sayılabilecek eserlerden biridir. 

Fedorov, Çuvaş yazılı edebiyatının kuruluş döneminin diğer sanatçı-
ları gibi eserinde konu, şekil, üslup, kahramanlar gibi yönlerden Çuvaş 
folklorunun imkânlarından azami ölçüde faydalanmıştır. Tıpkı hemen 
hemen aynı dönemlerde Tatar şairi G. Tukay’ın şürelisi gibi halk inanç-
                                                           
32 E.S. Sidorova, a.g.e., s. 288-289. 
33 E.S. Sidorova, a.g.e., s. 291, 307. 
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larının önemli bir kahramanını eserine konu ederek onu ölümsüzleştir-
miştir. Halk inanışlarının zamanla ortadan kaybolduğu düşünüldüğün-
de arşuri ile ilgili anlatmaların sadece folklor arşivlerinde folklorcuların 
ilgisini bekleyen malzemeler olmaktan kurtarmıştır da diyebiliriz. 

Fedorov, Çuvaş halk anlatılarında zengin bir şekilde bütün özellikle-
riyle tasvir edilen arşuriyi eserinde yazılı Çuvaş edebiyatının başlangıç 
dönemi eserlerinden biri olmasına rağmen büyük bir ustalıkla yerleştir-
miştir. Elbette halk anlatılarındaki arşuriyi bütün ayrıntılarıyla esere 
yerleştirmek mümkün değildir ve şairin amacı da zaten bu değildir. Fe-
dorov, manzumede arşuri ile ilgili verdiği örneklerde dikkat çeken bir 
nokta eserin kaleme alınışından neredeyse 100 yıl sonra kaleme alınmış 
bilimsel kitaplarda arşuri ile ilgili verilen bilgilerin en dikkat çekicilerine, 
halk arasında en yaygın olanlarına yer vermiş olmasıdır. O dönemde bu 
halk anlatılarının birçoğu henüz derlenip yayımlanmamış olsa da bu du-
rum şairin arşuriler hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olduğunun bir 
işaretidir. Genel anlamda Çuvaşlar da geleneksel dinî inanışlarından he-
nüz kopmuş değillerdir. Bu anlamda o dönem için arşuri anlatmalarının 
okunarak değil dinlenilerek öğrenildiğini söylemek mümkündür. 

Fedorov, arşuri hakkında halk arasındaki en yaygın inançlarını konu, 
şekil, üslup özellikleri bakımından döneminin edebî geleneklerine uygun 
bir şekilde okuyuculara sunmuştur. Bu anlamda halk edebiyatı eserleri-
nin 19. yüzyılda yaygın olan nazma çekme çabalarından biri olarak da 
görülebilir. 
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GAGAVUZ TÜRKÇESİ SÖZ DİZİMİNDE 
YABANCI DİLLERDEN ETKİLENMELER ÜZERİNE 

BİR DEĞERLENDİRME 

Yrd. Doç. Dr. İsmail ULUTAŞ* 

Öz 

Bugün ağırlıklı olarak Moldova’da yaşayan Gagavuz Türkleri tarafın-

dan anadili olarak kullanılan Gagavuz lehçesi, Türkçenin Oğuz koluna 

mensuptur. Türkçenin söz diziminde temel unsur sonda, yardımcı unsur 

başta gelir kuralına aykırı söz dizimi yapıları sergileyen Gagavuz lehçesi, 

bu yönüyle diğer Türk lehçelerinden ayrı bir yerde durmaktadır. Bu yapı-

lar özellikle ismi niteleyen sıfat fiillerin yerine bitimli ilgi cümlelerinin kul-

lanılmasında ön plana çıkıyor. Uzun asırlar Batı dilleri konuşucularının 

arasında yaşayan Gagavuz Türklerinin bu yabancı söz dizimi yapılarını 

Slav dillerinden almış oldukları düşünülmektedir. Çalışmamızda söz ko-

nusu yapıları ele almakta ve bunları Üretici-Dönüşümlü Dil Bilgisi, Yönet-

me ve Bağlama dil bilimi kuramları çerçevesinde değerlendirmekteyiz. 

Anahtar kelimeler: Gagavuz Türkçesi, Sıfat-Fiiller, İlgi Cümleleri, 

Baş Ad (Baş İsim), Bağlama Zamiri, Üretici-Dönüşümlü Dil Bilgisi, Yönet-

me ve Bağlama Teorisi. 

Abstract 

A General Overview of Foreign Influences in Gagauz Syntax 

Today the Gagauz language is spoken as a mother tongue by Gagau-

zi living mostly in Moldova and belongs to the Oghuz branch of Turkic 

languages. The rule that the base component is placed at the end of cons-

tituent or sentence in Turkic languages is not always obeyed in the Gaga-

uz syntax. From this point the Gagauz language differs from other Turkic 
                                                           
* Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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languages. These structures especially are visible in the use of finished 

relative clauses. We are of the opinion that these structures have been 

borrowed from Slavic languages with whose speakers the Gagauzi have 

lived as neighbours for centuries. In the analysis of examples the Genera-

tive-Transformational Theory and the Government and Binding Theory 

will be used. 

Key words: The Gagauz Language, Participles, Relative Clause, He-

ad Noun, Relative Pronoun, The Generative-Transformational Theory, The 

Government and Binding Theory. 

1. Giriş 

Günümüzde Gagavuz Türklerinin büyük çoğunluğu Moldova Cumhu-
riyeti’nin güney kısmında yer alan Gagauz Yeri’nde yaşıyorlar. Burada 
yaşayanlar en büyük Gagavuz topluluğunu oluşturmaktadır. Moldova 
dışında Bulgaristan’ın kuzey doğu, Ukrayna’nın Karadeniz’e kıyı bölgele-
rinde, Romanya, Yunanistan, Kazakistan ve Türkiye’de de Gagavuz top-
lulukları varlıklarını sürdürmektedir.1 

Yaşayan Türk lehçelerinin Oğuz koluna giren Gagavuz Türkçesi, bu 
grup içerisinde Türkiye Türkçesine en yakın olan lehçedir. Özellikle Tür-
kiye Türkçesinin Rumeli ağızlarıyla büyük benzerlikler sergiler; bu ben-
zerlikler yüzünden Gagavuz Türkçesi zaman zaman araştırıcılar tarafın-
dan Türkiye Türkçesinin bir ağzı gibi değerlendirilmiştir.2 

Her ne kadar Türkiye Türkçesine en yakın modern Türk lehçesi ola-
rak nitelendirilse de Gagavuz Türkçesi, söz dizimi alanında genel Türk 
lehçelerinin özgün söz dizimi özellikleri arasında pek görülmeyen bazı 
sistemli ayrılıklar sergilemekten geri kalmaz. Bu yazıda söz konusu söz 
dizimi farklılıklarından bazılarının üzerinde duracağız. 

2. Cümle ve Kelime Grubunda Unsurların Dizilişi 

Bu ayrılıklar hem cümledeki görevli unsurların dizilişinde hem de ke-
lime gruplarındaki sözlerin dizilişinde görülür. Söz dizimi alanındaki 
farklılıklardan biri cümle içinde yer alan unsurların dizilişindedir. Gaga-
vuz Türkçesinin yüklemi cümlenin başına yerleştiren devrik cümle yapı-
sı, ilk duyanlarda güçlü bir farklılık hissi uyandırır. Bu çeşit cümleler 
Türk lehçelerinin yaygın olarak kullandığı özne-nesne-yüklem (ÖNY) sıra-
sından ayrılarak özne-yüklem-nesne (ÖYN) veya yüklem-özne-nesne (YÖN) 
sırasını tercih ederler. Aşağıdaki örneklerde bu özellik açıkça görülüyor: 
                                                           
1 Altay S. Amanjolov, “Kazakistan’daki Gagauzlar veya Hakiki Bulgarlar Hakkında”, Türk 
Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 92, s. 45-48, Ağustos, 1994; İsmail Ulutaş, Relative Clau-
ses In Gagauz Syntax, The Isis Press, s. 15, İstanbul, 2004. 
2 Bakınız Nevzat Özkan, Gagavuz Türkçesi Grameri, s. 262, Ankara, 1996; Tadeusz Kowal-
ski, “Kuzey-Doğu Bulgaristan Türkleri ve Türk Dili”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 3, 1949. 
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1. Varmış bir fıkaara däduylan bir babu.   U: 1793 
‘Bir fukara dedeyle nine varmış.’ 
2. Yapêr dädu ona bir nicä Gagauzca biz deriz yapıy ona bir tüfecik.    

U: 179. 
‘Dede, ona biz Gagavuzcada dediğimiz gibi bir tüfekçik yapar.’ 
3. Göreer bir tilkicik.   U: 179. 
‘Bir tilkicik görüyor.’ 
4. Geçeer o yolcaazdan gene Vanuş ta göreer orda bir yabanı.   U: 179. 
‘O yoldan Vanuş yine geçiyor ve orada bir yabani hayvan görüyor.’ 
Cümle içindeki görevli unsurların dizilişi söz konusu olunca Gagavuz 

Türkçesinin çok serbest bir cümle yapısı tipi sergilediği görülür. Unsur-
ların hiçbirinin cümlede sabit bir yeri yoktur, bunlar cümlenin başına, 
ortasına veya sonuna rahatlıkla yerleştirilebilir. Burada katı bir yönlen-
dirmeden uzak olan söz dizimi yapısı kullanıcıların biçim ve ifade kaygı-
larına göre şekillenmeye müsaittir. 

2.1. Yüklem Öznenin Önünde 

Konuşma ve yazı dilinde yüklemin öznenin önünde gelmesi, yüklemin 
öznenin sonunda gelmesi seçeneği kadar yaygındır. 

5. Bunu annattı Dobrioolu Katarina.   U: 167. 
‘Bunu Katarina Dobrioğlu anlattı.’ 
Birbirini takip eden iki eylemi barındıran bildirme cümlelerinde ortak 

olan özne genellikle bu iki eylemin arasına yerleştirilir. 
6. Açan sabaleyn uyanêrlar onnar yatêrlar bir büük evdä.   U: 169. 
‘Sabahleyin uyandıklarında onlar büyük bir evde yatmaktadırlar.’ 
Monotonluğu kırmak gibi biçim ve stil kaygıları hem konuşma hem 

yazı dilinde yüklemin başta gelmesine yol açar. 
7. Ertesi günü hava oldu suuk, yaadı çok kaar.   Gani: 11.4 
‘Ertesi günü hava soğuk oldu, çok kar yağdı.’ 

2.2. Yüklem Özneden Sonra 

Unsurların bu tipte dizilişi de yukarıda ifade ettiğimiz gibi aynı oran-
da yaygındır. 

8. Çocuk pek sevinirdi.   Gani: 19. 
‘Çocuk pek sevinirdi.’ 
Yüklemin özneden sonra geldiği cümlelerde, özellikle belirtili nesne-

nin yüklemi takip etmesi yani cümlenin sonunda yer alması, Gagavuz 
Türkçesinde daha çok ve doğal görünen seçenektir. 
                                                           
3 Gagavuz Türkçesinden verilen örneklerin alındığı kaynak: İsmail Ulutaş, Relative Clauses 
In Gagauz Syntax, The Isis Press, İstanbul, 2004; rakam örnek cümlenin alındığı sayfayı 
göstermektedir. 
4 Gani notuyla verilen örneklerin alındığı metin: N.İ. Baboglu, Gani: Annatmalar Uşaklara 
Deyni, Kişinâu, 1999; rakam örneğin alındığı sayfayı göstermektedir. 
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9. Gani severdi kış günnerini.   Gani: 11. 
‘Gani kış günlerini severdi.’ 
Yer tamlayıcılarının, tümleçlerin sırasında tam bir serbestlik hâkim-

dir. Bu unsurlar yüklem tarafından yönetilir ve bu yönetim çekim ekleri 
ile yapılır. Çekim eklerinin açıkça görünür olması tümleç ve yer tamlayı-
cılarının cümle içinde serbestçe yer değiştirmesine imkân sağlamaktadır. 

10. Gani hep sorardı mamusuna.   Gani: 10. 
‘Gani annesine hep sorardı.’ 
Zaman bildiren ifadelerin de cümlede sabit bir yeri yoktur, bunlar ge-

nellikle cümlenin başında yer alır. 
11. Bölä duvadan sora, geniş geniş adımnayarak, avucunnan ekärdi 

boodayı erä.   Gani: 23. 
‘Böyle duadan sonra geniş geniş adımlayarak buğdayı yere avucuyla 

ekerdi.’ 
Fiil ismi yapan -mAk eki ve ardından gelen yönelme eki kalıplaşarak   

-mAA biçiminde maksat bildiren ifadeler için kullanıldıklarında cümlede 
yüklemin hemen ardında yer alırlar. 

12. O da yardım edecek haydamaa saamalları strungaya.   Gani: 23. 
‘O da koyunları ağıla sokmaya yardım edecek.’ 

2.3. Kelime Gruplarında 

Bu başlık altında Gagavuz Türkçesinde isimleri nitelemekte kullanı-
lan fiil kökenli bitimli (ilgi cümleleri) ve bitimsiz (sıfat-fiiller) yapıları ele 
alacağız. 

Türk lehçelerine baktığımızda ismi niteleyen fiil kökenli yapılarda iki 
farklı oluşum görüyoruz: bitimli (ilgi cümleleri) ve bitimsiz (sıfat-fiiller) 
yapılar. 

2.3.1. Sıfat-fiiller 

Sıfat-fiil eki almış bitimli olmayan bir fiilin arkasından gelen ismi ni-
telemesiyle oluşturulan yapılarda sıfat fiil ya eksiz olur veya şahıs ifadesi 
için bir iyelik eki taşıyabilir. Türk lehçelerinde en yaygın olan ve Türkçe-
nin söz dizimine uygun olan bu niteleme yapısı Türk tipli niteleme yapısı 
olarak adlandırılabilir; okuduğum kitap, Hasan’ın okuduğu kitap, kitap 
okuyan çocuk gibi. 

Gagavuz Türkçesinde sıfat-fiil ekleri hem konuşma hem yazı dilinde 
kullanılıyor, ancak bitimli niteleme cümleleriyle karşılaştırıldığında bun-
ların kullanımı daha azdır. Aşağıda metinlerimizde geçen sıfat fiilli kulla-
nımlardan bazı örneklerle bunlardan ilkinin parantezli analizini veriyo-
ruz. (Parantezli analizde kullanılan kısaltmalar: TC: temel cümle; YC: 
yardımcı cümle; AÖ: ad öbeği; i: indeksli, işaretli, eş göndergeli, aynı var-
lığı işaret edenler; —: boşluk, yardımcı cümleden taşınan unsurun bı-
raktığı boşluk;) 

230



İSMAİL ULUTAŞ / GAGAVUZ TÜRKÇESİ SÖZ DİZİMİNDE YABANCI DİLLERDEN ETKİLENMELER 5 

13. O bir alış veriş yapan zengin bir ayledenmiş. U:T1:287. 
‘O ticaretle uğraşan zengin bir ailedenmiş’ 

 

Yukarıdaki 13 numaralı örnekte yardımcı cümle temel cümlenin bir 
öğesi olarak görev yapmaktadır. İki cümlenin bağlanmasında yardımcı 
cümledeki boşluk oluşumu ve bu boşluğun temel cümleye taşınımı rol 
oynar; çünkü yardımcı cümledeki boşluk, temel cümlenin ad öbeğinde 
(sıfat tamlamasında) nitelenen ad (baş ad) olacak ve iki cümle arasındaki 
bağı oluşturacaktır. Boşluk ve nitelenen ad eş göndergelidirler, aynı var-
lığa gönderme yaparlar. İşte bu eş göndergeli olma durumu iki cümle 
arasındaki bağı oluşturmaktadır. Elbette taşındıktan sonra nitelenen ad 
temel cümlenin fiilinin yönetimine girecek ve buna uygun çekim ekini 
alacaktır. 

Diğer sıfat fiilli kullanım örnekleri: Da istemiş o onun oolu olsun anıl-
mış bir usta. U:T2:24; Musaafirlär hem siiredicilär toplu teatronun açıla-
cek erindä. AnaS5 N1 347; türlü bozuk instrumenta benzär işlär. AnaS N3 
346; Bir görünmäz kuvet çekti beni otluk içinä. GSesi6 9-10. 

2.3.2. Bitimli İlgi Cümleleri 

Bu tip yapılarda isim, şekil-zaman ve şahıs eki almış bitimli bir fiil 
daha doğrusu bir yardımcı cümle tarafından nitelenir. İlgi cümlelerinde 
üç unsur bulunur: a) nitelenen isim, b) bağlayıcı bir unsur (ilgi zamiri), 
c) bitimli ilgi cümlesi. İlgi cümleleri yardımcı cümleler olarak görev alır-
ken genellikle ana cümleyi takip ederler. Bu şekilde kurulan niteleme 
yapıları yani ilgi cümleleri daha çok Hint-Avrupa dillerinde görüldüğün-
den bunları Hint-Avrupa tipli niteleme yapıları diye de adlandırabiliriz. 

Gagavuz Türkçesi dışındaki Türk lehçelerinde (yaşayan veya bugün 
metinlerden takip edilen tarihi şivelerde) de böyle bitimli fiillerle kurul-
muş niteleme yapılarına rastlanır.7 Bu tip yapılarda genellikle kim ve ki 
                                                           
5 Ana Sözü gazetesi. 
6 Gagauz Sesi gazetesi. 
7 Csató, Éva; ‘A Typological Review of Relative Clause Constructions in Some Turkic Langua-
ges’, Proceedings of 5th International Linguistics, August 15-17 (1990), (ed) Bengisu Rona, 
Hitit Yayınevi, Ankara, 1996. 
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bağlayıcı unsurları kullanılır. kim Türkçe kökenli soru zamiridir, ki ise 
Farsça kökenli bağlama edatıdır. Bu iki bağlayıcı unsurun işlevleri ara-
sında farklılık yoktur, ikisi de aynı yapılarda herhangi ayırt edici bir 
özellik veya kurala bağlı olmadan kullanılabilir. Türkiye Türkçesi dışın-
daki Türk dilinin tarihi dönemlerinde kullanılmış bazı bitimli ilgi cümlesi 
örneklerini aşağıda veriyoruz: baka kör bu sözler kim aydım sanga ‘sana 
söylediğim bu sözlere dikkat et.’ (Kutadgu Bilig’ten, Schönig 1993:182)8; 
ol kim kördüm sening katında keldi. ‘senin yanında gördüğüm kişi geldi.’ 
(Memlük Kıpçak Türkçesi, Schönig 1993:182); ne kim ata aytır ‘babanın 
söylediği’ (Codex Cumanicus, Schönig 1993:182). 

Osmanlı Türkçesi metinlerinde de ki ve kim bağlayıcılarıyla kurulmuş 
bitimli fiil yapılarının ismi niteleme örneklerine çok sık rastlanır: Yafese 
çıqınca ki Nuh Peygamberüŋ oglıdur. ‘Nuh Peygamberin oğlu olan Yafes’e 
çıkınca’ (Çagatay 1963:329)9; birünüŋ adı Ertugrul kim Osmanuŋ atası-
dur. ‘Osman’ın babası olanın adı Ertuğrul’ (Çagatay 1963:330). 

Yaşayan Türk lehçelerinde de bitimli yardımcı cümlelerin isimleri ni-
telemekte kullanıldığını görüyoruz. Özbekçe: ol adam ki dräxtni kesipdur. 
‘ağacı kesen adam’ (Schönig 1993:184); Azeri Türkçesi: Respublika elä 
dövlätä deyirlär ki, onu bir adam - çar deyil, seçilmiş adamlar idare edir-
lär. ‘Cumhuriyet diye bir kişinin, çarın değil seçilmişlerin yönettiği devlet bi-
çimine diyorlar.’ (Schönig 1993:183); Türkiye Türkçesi: Yahya Kemal ki Türk 
şiirinin en büyük şairlerindendir aruz ölçüsünü de şiirlerinde kullanmıştır.10 

Modern ve tarihi Türk lehçelerinden verdiğimiz yukarıdaki örneklerde 
Farsçadan alınmış ki bağlacına benzetilerek Türkçe kökenli kim soru za-
mirinin de bitimli yardımcı cümlelerde bağlayıcı olarak kullanıldığını gö-
rüyoruz. Doğu Avrupa’da konuşulan Karayim Türkçesi kim zamirinden 
başka qay ve ne soru zamirlerini de, gerektiğinde isim çekimleri almış bi-
çimleriyle, bitimli yardımcı cümlelerin bağlayıcıları olarak kullanıyor. 
Dolayısıyla bitimli fiillerle kurulmuş yardımcı cümlelerin isimleri nitele-
melerinde Karayim Türkçesi sistemi biraz daha geliştirmiş görünüyor: 
Siz ol tuvganlar da öskanlar bu özu qırıyda, qaysında tuvdum da östum 
men da. ‘Siz de benim doğup büyüdüğüm bu ülkede doğup büyüdünüz.’ 
(Çagatay 1972:129)11; üvc’okt’a, ne anda kondarg’’an. ‘orada inşa edilen 
küçük evde’ (Schönig 1993:185). 

Aynı şekilde Hakas Türkçesi de hay soru zamirinin iyelik eki almış bi-
çimlerini yardımcı cümlelerin bağlayıcısı olarak kullanıyor: Muŋgar ulug 
                                                           
8 Örneklerin alındığı metin: Claus Schönig; ‘Finitprädizierte Relativsätze in den sogenannten 
altaischen Sprachen’, Acta orientalia Hungarica, 1992-1993. 
9 Örneklerin alındığı metin: Saadet Ş. Çagatay, Türk Lehçeleri Örnekleri, VIII. Yüzyıldan 
XVIII. Yüzyıla Kadar Yazı Dili, Ankara, 1963. 
10 Haig, Geoffrey; Relative Constructions in Turkish, Wiesbaden, 1998. 
11 Örneklerin alındığı metin: Saadet Ş. Çagatay, Türk Lehçeleri Örnekleri II. Yaşayan Ağız ve 
Lehçeler, Ankara, 1972. 
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kijiler, hayzılarınaŋ sirer künniŋ toğasçazar. ‘Bunlar sizin her gün karşı-
laştığınız ulu kişiler’ (Schönig 1993:186); Püün klubta andaq çahsı kon-
cert polgan, haydaqnı mi nam körbeem. ‘Bugün kulüpte benim daha önce 
hiç görmediğim güzellikte bir konser oldu’ (Schönig 1993:186). 

3. Gagavuz Türkçesinde İsmi Niteleyen Bitimli Fiil Yapıları:  
    İlgi Cümleleri 

İsmi nitelerken sıfat fiillerin yanı sıra bitimli fiillerle kurulmuş ilgi 
cümlelerini de kullanan Gagavuz Türkçesinde bu çeşit yapılar yabancı 
dillerin özellikle Rusçanın etkisiyle kullanıma geçmiş görünüyor. İlgi 
cümlelerinde nitelenen isim, bu ismi niteleyen yardımcı cümle ve bu iki 
unsuru birbirine bağlayan bir bağlayıcı bulunur. Nitelenen isim hem asıl 
cümlenin içinde hem de yardımcı cümlenin içinde özne, nesne, tamlayıcı 
gibi sentaktik görevler üstlenir. Nitelenen ismin iki ayrı cümledeki görevi 
birbirinden farklı değerlendirilmelidir. 

Bitimli yardımcı cümlelerde bağlayıcı olarak genellikle soru zamirleri 
kullanılır. Soru zamirlerinin bu görevle kullanılmaları diğer dünya dille-
rinde de çok yaygındır. (örn. İngilizcede who, which, where). Soru zamir-
leri ve soru kelimeleri ilgi cümlelerinde bağlayıcı unsur olarak kullanıldı-
ğında iki farklı yolu diller tercih edebiliyor: hiçbir değişiklik yapmadan 
bağlayıcı olarak kullanmak veya ek getirerek bağlayıcı yapmak. 

Gagavuz Türkçesi soru zamirleri ve soru kelimelerini hiçbir değişikliğe 
tabi tutmadan bağlayıcı olarak kullanıyor: kim, ne, näanı, nerey(ä), näanda, 
ner(e)dä, näandan, ner(e)dän, angısı (soru zamiri angı bağlayıcı olarak kulla-
nılırken 3. şahıs teklik veya çokluk iyelik ekini alır). Bu soru kelimelerinin 
dışında ani bağlayıcı unsur olarak kullanılanların bir diğeridir. Şimdi Gaga-
vuz Türkçesindeki söz konusu bağlayıcılara örneklerle, yakından göz atalım. 

3.1. kim 

Nitelenen isim insan olduğunda kim zamiri bağlayıcı unsur olarak 
kullanılır. Nitelenen ismin ana cümledeki ve yardımcı cümledeki görevle-
rine bağlı olarak kim isim çekim eklerini alabilir. Soru kelimeleri yardım-
cı cümleden boşalan unsurun yerini doldururlar ve bu isimle aynı çekim 
ekini alırlar. ani, ki gibi bağlayıcılar ise çekim eki almazlar. (Parantezli 
analizde kullanılan kısaltmaları yeniden veriyoruz: TC: temel cümle; YC: 
yardımcı cümle; AÖ: ad öbeği; i: indeksli, işaretli, eş göndergeli, aynı var-
lığı işaret edenler; —: boşluk, yardımcı cümleden taşınan unsurun bı-
raktığı boşluk;) 

14. İste o adamdan kimdä var para. U:76 
‘Parası olan adamdan iste.’ 
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14 numaralı cümlede adam baş adı (nitelenen isim) yardımcı cümle-
nin tümleci iken buradan taşınmış, onu niteleyen yardımcı cümlenin 
önüne geçmiştir. Bıraktığı boşluk (— işaretiyle gösterildi), soru zamiri 
kim ve baş ad adam eş göndergelidir. Taşınan adam temel cümledeki 
tümleç görevine uygun olarak isim çekimine girmiş adamdan biçimini al-
mıştır. Soru zamiri kim yardımcı cümle ile baş adı bağlama görevini üst-
lenmiş ve yardımcı cümledeki sentaktik konumuna uygun olarak lokatif 
çekimine girerek kimde biçimini almıştır. 

15. Da her bir kişiyä kim geççek buradan bän taze piinir vercem. U: 
T11:7 

‘Buradan geçecek her bir kişiye ben taze peynir vereceğim.’ 
Cümlede kişi baş ismi, ‘kim geççek buradan’ yardımcı cümlesi tarafın-

dan nitelenirken bağlayıcı unsur herhangi bir isim işletme eki almamış 
soru zamiri kimdir. Bu cümlede bağlayıcı unsur olarak kullanılan soru 
zamiri kim, yardımcı cümledeki sentaktik göreviyle ilgili olarak bulunma 
durum ekini almıştır. 

3.2. ne 

Nitelenen isim insan değilse ne soru zamiri bağlayıcı unsur olarak 
kullanılır. 

16. Sööledi epsini bana ne sän sımarladın. U: T8:16 
‘Senin ısmarladıklarının hepsini bana söyledi.’ 

 

16 numaralı cümle epsi ismi yardımcı cümlede nesne olarak görev al-
maktadır. Taşınım işlemiyle buradan alınıp onu niteleyen yardımcı cüm-
lenin önüne geçmiştir. Bıraktığı boşluk, soru zamiri ne ve baş ad epsi 
aynı kavrama gönderme yapmaktadırlar. Epsi taşındıktan sonra temel 
cümlede nesne görevinde kullanılmış buna uygun olarak da isim çekimi-
ne girmiştir. Bağlama görevinde kullanılan soru zamiri ne yardımcı cüm-
le ile baş adı bağlamakta, yardımcı cümledeki sentaktik konumuna uy-
gun olarak akuzatif halinde bulunmaktadır. Bağlayıcı unsur ne ile nite-
len isim epsi arasına bana kelimesi girmiştir. Burada da söz dizimi açı-
sından bir esneklik söz konusudur. 

3.3. näanı, nerey(ä) 

Bu bağlayıcıların kaynağında ne soru zamiri vardır. Yönelme eki al-
mış bu iki bağlayıcının işlevleri tamamen aynıdır, değişimli olarak birbir-
lerinin yerine kullanılabilirler. 

17. Sooran hazırlêrız gardinayı näanı girecek diplär. U:T23:7 
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‘Sonra diplerin geçirileceği perdeyi hazırlıyoruz.’ 

 

Nitelenen isim gardina, niteleyici yardımcı cümle ‘näanı girecek dip-
lär’, bağlayıcı unsur näanı. İlgili unsurlar yine taşınım kuralıyla yüzey 
yapıyı oluşturmuş ve fiilin yönetiminde uygun çekim eklerini almışlardır. 

3.4. näanda, ner( e )dä 

Soru zamiri ne bulunma durum ekini alarak bitimli yardımcı cümle-
lerde bağlayıcı görevini üstleniyor. İşlev açısından bu iki bağlayıcı farklı 
değildir, birbirlerinin yerlerine değişimli olarak kullanılabilirler. 

18. Gidiylä bir küyä neredä uje konuşamışlar. U:T11:16 
‘Önceden konuştukları köye gidiyorlar.’ 

 

Küy baş adı yardımcı cümlede bulunma ekli yer tamlayıcısı, temel 
cümlede ise yönelme ekli yer tamlayısı olarak görev alıyor. Derin yapıda-
ki yerinden taşınmış, onu niteleyen yardımcı cümlenin önüne geçmiştir. 
Bağlama zamiri neredä yardımcı cümle ile baş adı bağlama görevini üst-
lenmiş ve yardımcı cümledeki sentaktik konumuna uygun olarak (baş 
adla eş göndergeli olduğu için) lokatif çekimine girmiştir. 

3.5. näandan, ner( e )dän 

Soru zamiri ne kaynaklı ayrılma durum eki almış bu bağlayıcılar da 
eş işlevlidirler. Değişimli olarak kullanılabilirler. 

19. O yer neredän Gagauzlar peedalandı bilinmeer. U:74 
‘Gagavuzların çıktığı o yer bilinmiyor.’ 

 

Gagauzlar o yerdä peedalandı yardımcı cümlesinde bulunma ekli ola-
rak yer tamlayıcı görevinde olan baş ad yer, yüzey yapıda edilgen temel 
cümlenin nesnesi/sözde öznesi görevindedir.  

3.6. angısı, angıları 

Soru kelimesi angı 3. teklik veya çokluk iyelik ekini alarak bağlayıcı 
unsur göreviyle kullanılabilir. Bu bağlayıcı canlı veya cansız varlıkları 
işaret eden isimlerin yanında insanları nitelerken de kullanılabilir.  
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20. Kitka o çiçek angısı yapılıymış parçadan ya kimi kiyattan. U:T17: 
52 

‘Kumaştan bazen de kâğıttan yapılan kitka bir çeşit çiçektir.’ 

 

Baş ad, bir başka deyişle nitelen isim kitka temel cümlede özne göre-
vinde, buraya edilgen yardımcı cümlenin nesnesi/sözde öznesi görevinde 
iken taşınmış. Yardımcı cümleyi niteleme göreviyle baş ada bağlayan so-
ru zamiri angısı, boşluk, baş ad ve baş adın temel cümledeki zamir tek-
rarı o hepsi eş göndergelidir. Zamir tekrarı cümlede pekiştirme maksatlı 
olarak kullanılmıştır. 

21. Açan kimse yok da buldu däduyu angısı oturardı iskembe çıtada 
da tüttürerdi bir sigarka. U:T14:37 

‘Başka kimse olmasa da orada tahta iskemlede oturup sigara tüttü-
ren dedeyi buldu.’ 

Nitelenen baş isim dädu, yardımcı cümlede özne görevinde iken taşın-
dığı temel cümlede nesne görevini üstleniyor. Yardımcı cümleyi niteleme 
işleviyle baş isme bağlama vazifesini soru zamiri angısı üstlenmiş. 

3.7. ani 

Gagavuz Türkçesinde soru kelimesi olarak kullanılmayan bu bağlayı-
cının kullanılabileceği hedef isimlerin kümesi çok geniştir. Canlı veya 
cansız varlıkların yanında insanlar da bu bağlayıcının yer aldığı bitimli 
yardımcı cümlelerle nitelenebilir. Diğer bağlayıcılarla birlikte kullanılma-
sı da mümkün olan ani bu şekilde iki bağlayıcıdan oluşan birlikler mey-
dana getirme özelliğine de sahiptir. Ancak birden fazla bağlayıcı unsur 
kullanılması anlam ve işlev açısından hiçbir değişiklik meydana getir-
mez. Bu bağlayıcılardan birinin atılması her zaman mümkündür ve bu 
durumda hiçbir eksiklik meydana gelmeyecektir.    

22. O ilkin bu aberi süüliy bir karıya orda ani dayma gözledirmiş bu 
papazı. U:T2:341 

‘O bu haberi ilk önce orada daima papazı gözleyen bir kadına söylüyor.’ 

 

Derin yapıdaki Karı dayma gözledirmiş bu papazı orda cümlesinde öz-
ne görevinde olan baş isim karı, bu cümlenin dışına taşınıyor ve yardım-
cı cümle tarafından niteleniyor. Bağlama görevinde kullanılan ani bitimli 
yardımcı cümlenin baş ismi nitelemesi için iki unsurun arasında yer alı-
yor. Ani baş isimle eş göndergeli değildir, sadece bağlama göreviyle yü-
kümlüdür. Baş isim temel cümlede yönelme ekli tümleç olarak kullanıl-
makta. 
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23. Biz kim ani duuduk burada şansora bu toprakta.  U:76 
‘Burada doğan bizler bundan sonra da bu topraklardayız.’ 

 

23 numaralı cümlede iki bağlama unsurunun kullanıldığını görüyo-
ruz: ani ve kim. Kim baş ad ve boşluk ile eş göndergelidir. Ani eş gönder-
geli olmaksızın bağlama görevini icra ediyor, bu iki bağlama unsurundan 
birisi tekrar amacıyla kullanılmış görünüyor. Ani bağlayıcısı şimdiye ka-
dar saydığımız diğer bağlayıcıların aksine herhangi bir isim işletme ekini 
almaz, yardımcı cümlenin fiilinin yönetimine girmediği için eksiz olarak 
kullanılır.  

4. Nitelenen ismin ana ve yardımcı cümledeki sentaktik görevleri 

Nitelenen isim hem ana cümlede hem de yardımcı cümlede özne, yük-
lem, nesne, tamlayıcı gibi bir sentaktik görevi yerine getirir. Bu iki cüm-
lede alabileceği görevler açısından nitelenen isim üzerinde herhangi bir 
sınırlama yoktur. Gerekli isim işletme eklerini alarak olası bütün sen-
taktik görevleri her iki cümlede de üstlenebilir. Ani dışındaki bağlayıcılar 
da nitelenen ismin cümlelerdeki görevlerine uygun olan isim işletme ek-
lerini alırlar. Bu muhtemel görevlerin hepsini gösteren örnekler derledi-
ğimiz metinlerde mevcuttur. 

5. Sonuç 

Chomsky’nin geliştirdiği Üretici-Dönüşümlü Dilbilgisi kuramında 
dünya dillerinin derin yapıda teklik sergiledikleri ve söz konusu dillerin 
yüzey yapıda farklılaştıkları ileri sürülür. 12Dillerde tek ve ortak olan de-
rin yapı taşınım ve dönüşümlerle yüzeyde farklılaşmıştır. Derin yapıda 
aynı yerlerde bulunan cümlenin unsurları bu asıl yerlerinden alınıp yü-
zey yapıda farklı yerlere taşınırlar. Taşınan unsurların derin yapıda yer-
leri boş kalır, bu boşluk cümlenin başka unsurları tarafından dolduru-
lur, bu doldurmalar kalıcı hale gelince diller yüzey yapıda farklılaşmış 
olur.13 

Bir başka ifadeyle Üretici-Dönüşümlü Dilbilgisi kuramında yüzey ya-
pı, derin yapının bir türevidir. Bu kuram çerçevesinde diller incelenirken 
taşınım ve dönüşümlerle ortaya çıkan yüzey yapıdan derin yapıya inme-
ye çalışılır.  

Türk lehçelerinin gramerinde yardımcı unsurun esas unsurun önün-
de gelmesi ana kurallardandır. Cümledeki unsurların sıralanmasında 
                                                           
12 Radford Andrew, Transformational Grammar, Cambridge, Cambridge University Press, 
1992. 
13 Haegeman Liliane, Introduction to Government and Binding Theory, Second Edition, Ox-
ford and Cambridge: Blackwell Publishing, 1995, s. 18-25. 
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esas unsur olan yüklemin sonda gelmesi asıl olsa da bu diziliş çeşitli se-
beplerle değiştirilebilmektedir. Gagavuz Türkçesinde bunun yaygın ör-
neklerini görüyoruz. 

Yine sıfat tamlamalarında niteleyici olan sıfat daima ismin önünde 
gelir. Sıfat fiillerle kurulan sıfat tamlamalarında bu kurala riayet edilir-
ken özünde Türk dilinin söz dizimine yabancılık sergileyen bitimli fiillerle 
kurulu yardımcı cümlelerin nitelediği isimlerden oluşmuş yapılarda esas 
unsur önde, yardımcı unsur onun arkasında gelir. Bu çeşit yapılar Ga-
gavuz Türkçesinde hem konuşma hem de yazı dilinde çok yaygındır. Bu 
şekilde kurulmuş yardımcı cümlelerin isimleri niteleme örnekleri hem 
tarihi hem de yaşayan başka Türk lehçelerinde de görülmektedir. Ancak 
bunlar sınırlı sayıda bağlayıcılarla kurulmuş olan, sistemli bir yapıya 
ulaşmamış ve genellikle yazı dilinde kalıp konuşma diline sirayet edeme-
miş örneklerdir. Gagavuz diline bu yönden en yakın olan Karayim Türk-
çesinde bile ilgili bağlayıcıların sınırlı sayıda olduğu gözlemleniyor. Gaga-
vuz Türkçesinde hiçbir açık bırakmayan bütün bir set şeklinde kullanı-
lan ilgili yapılar bu Türk lehçesinin komşuluğunda yaşayan Hint-Avrupa 
dillerinden Bulgarca, Rumence ve özellikle de Rusçadan alınmış görünü-
yor. Yukarıda verdiğimiz Gagavuz Türkçesinde ismi niteleyen bitimli ilgi 
cümleleri örnekleri ile karşılaştırmak üzere aşağıdaki Rusça cümleyi ele 
alalım: 

Ya proçital knigu kotoruyu tı otdal mne. 
‘Senin bana verdiğin kitabı okudum’ 

 

Kniga ‘kitap’ baş adı yardımcı cümlenin nesnesi iken buradan taşın-
mış, onu niteleyen yardımcı cümlenin önüne geçmiştir. Bıraktığı boşluk, 
bağlama zamiri kotorıy ve baş ad kniga eş göndergelidir. Taşınan kniga 
temel cümlede de nesne görevine uygun olarak isim çekimine girmiş kni-
gu biçimini almıştır.  Bağlama zamiri kotorıy yardımcı cümle ile baş adı 
bağlama görevini üstlenmiş ve yardımcı cümledeki sentaktik konumuna 
uygun olarak akuzatif çekimine girerek kotoruyu biçimini almıştır.   

Tarihin akışı içinde birbiriyle komşuluk yapan, sosyal, ticari, askeri 
vs. alanlarda ilişkiye geçen toplulukların dillerinin birbirlerinden söz al-
maları çok doğaldır. Kelime düzeyinde olağan kabul edilen bu etkileşim 
ve alışverişin bu seviyeden ileri geçmesi yani söz öbeklerinin kuruluş bi-
çimlerinde etkili olması pek görülmez. Söz öbeklerinin daha muhafakar 
bir yapı sergiledikleri ve kolaylıkla alıntılanmayacakları düşünülür. An-
cak Gagavuz Türkçesinde asıl unsurun başta olduğu söz öbekleri -derin 
yapıda asıl unsuru baş veya sona yerleştiren biçimler aynı olduğu için- 
mevcuttur. Bu Türk lehçesi diğer Türk lehçelerinin ismi nitelemekte kul-
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landıkları sıfat fiilli, bitimsiz ve nitelenen ismin önünden dallanan yapı-
ları, hem konuşmada hem yazıda komşu dillerin etkisiyle bitimli ve nite-
lenen ismin arkasından dallanan yapılara dönüştürmüş görünüyor. 

1999 yılında Gagavuz Yeri’ne yapmış olduğumuz araştırma gezisinde 
toplumda dil şuurunun üst düzeyde olduğunu, evlerde, okullarda, iş 
yerlerinde ve devlet dairelerinde Gagavuz Türkçesinin konuşulduğunu 
gözlemlemiştik. Ancak yaşayan Türk lehçeleri arasında Türk dilinin söz 
dizimine yabancı olan ilgi cümlesi kullanımlarını kendisine bir bütün 
olarak uyduran tek lehçe de Gagavuz Türkçesi olarak beliriyor. 
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