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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: TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan, “Güneydoğu Halkları: Zazalar-Kürtler ve Kimlik Yapıları”,  Türk

Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 34, Cilt: 99, Sayı: 196, Ocak-Şubat 2012, s. 9-40.

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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Öz 

Günümüz Türk toplumunun dinamik sorunlarından biri, belki de en 

önemlisi kimlik sorunu olsa gerek. Sosyolojik açıdan kimlik konusu etnik 

yapı, grup ayrışımı ve standart kültürle bağlantılı bir niteliğe sahiptir. Bu 

nedenle, üzerinde önemle durulması gereken bir alanı temsil eder.  

Son yıllarda Kemalist sistemin, Türklük olgusuna yönelik ulus-dev-

let  ve milliyetçilik anlayışı geniş çapta eleştirel bakış açılarıyla kamuoyu-

nun gündeminde yerini almıştır. Aynı şekilde, laiklik süreci de din olgusu-

nu pozitivist bir anlayış çerçevesinde ele alması karşısında, İslam’ın ken-

dine özgü bakış açılarının yoğunluk kazanmasına yol açmıştır. 

Kimlik olgusunun Türk toplum yapısında cereyan eden akışını kendi-

ne özgü boyutlarıyla tartışma alanı içine aldığımızda önemli aşamala-

rın ortaya çıktığına tanık olmaktayız. Bunların neler olabileceği tüm sıra-

lanmalarıyla ele alınabilinir. 

Anahtar kelimeler: Milli Kimlik, Türk Toplumu, Kemalizm, Milliyetçilik, 

İslamcılık. 

Abstract 

Breaking of Identity or Darkening of Consciousness 

One of the dynamic problems and perhaps most important one of to-

days Turkish society should be the problem of identity. From a sociologi-

cal perspective, the issue of identity has an attribute associated with the 

ethnic structure, the group decomposition and the standard culture. The-

refore, it represents an area which should be given priority. 

In recent years, the comprehension of the nation-state and nationa-

lism of the Kemalist system for the phenomenon of turkishness has ben 
                                                           
* Emekli Öğretim Üyesi. 
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placed in the public agenda with the wide range of critical perspectives. 

Similarly the unique perspectives of Islam has gained intensity when the 

process of the secularism has addressed to the phenomenon of religion 

within the framework of a positivist understanding. 

We witness that important stages are emerging when we discuss the 

reflections of the Kemalist phenomenon in the Turkish society with its uni-

que dimensions. It can be fixed with all echelons what they should be. 

Key words: National Identity, The Turkish Society, Kemalism, Natio-

nalism, Islamism. 

1. Kimlik Sorunu Nedir? 

Yakın tarihimizde, Turgut Özal ile başlayan cemaatleşme süreci -çoğu 
kez Yeni Osmanlılar tarzında da algılanıyordu- kendine özgü bir ümmet-
çi kültür kodu ile tarihsel olgulara yorumlar getiriyordu.1 Yeni Osmanlı-
lık, bir anlamda Cemaatleşme kültürüne göre, Osmanlının farklı din ve 
etnik gruplar birlikteliğine dayalı bir yapılaşmasının günümüzdeki bi-
çimlenmesidir. Bunun en güzel ifadesi, Sayın Başbakanın ülkemizde 17 
etnik gruptan söz açması ve çok kültürlülük modeline taraftar olması-
dır.2 Bu tür bir yaklaşım; dil, duygu ve düşünce sistemi açısından tüm 
yan grupları (subdivision); “kurucu kültür”, “asli unsur” veya antropolojik 
deyimi ile “standart kültür” şemsiyesi altında toplayan “ulus-devlet” biçi-
mine karşıdır. Nitekim Başbakan, “Türk, Kürt, Çerkez, Laz aklınıza ne ge-
lirse hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üst kimliği altında bir ve be-
raber olacağız. Alt kimliklere karşı saygı duyacağız. Ancak, hepimizin bir 
üst kimliği var. Nedir o? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız” diyerek, “ku-
rucu kültür” veya “asli unsur” konumunda bulunan “Türklük” gerçeğini 
“öteki” konumuna getirmekte, alt kültür kategorisinde sıralanmaktadır. 
Ona göre “üst kültür” ise “Türkiye vatandaşlığı”dır. 

Cemaatçiler, “ümmet” çatısı altında çok kültürlülük imajını dünya gö-
rüşü ve felsefelerinin bir parçası olarak görmekte, bu nedenle de toplum 
bireylerini dil, kültür ve tarih bilincine dayalı bir ortak paydada birleştir-
mek isteyen ulus-devlet sistemine karşıdırlar. Ancak, kendi azınlık kim-
liklerine saygılıdırlar. Nitekim 1993 yılında bir gazetecinin, “Kürtler; biz 
millî yapı içinde yaşamak istiyoruz derlerse ne olacaktır” sorusuna Baş-
bakan aynen şu cevabı veriyordu: “Bu durumda belki Osmanlı eyaletler 
sistemi gibi bir şey yapılabilir”.3 

Kimlik sorununu gündeme taşıyan ikinci toplum dinamiği de ABD’nin 
Irak’a müdahalesi, Büyük Orta Doğu Projesi altında yürütülen Judeo-
Hıristiyan ittifakı ve “Güney Kürt Devleti”nin giderek ideal alandan ger-
                                                           
1 Orhan Türkdoğan, “Kürt Sorunu mu?”, 2023 Dergisi, Sayı: 53, s. 48, Eylül, 2005. 
2 Orhan Türkdoğan, “a.g.m.” 
3 Metin Sever-Cem Aydar, İkinci Cumhuriyet Tartışmaları, Başak Yayınları, İstanbul, 2003. 
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çekleşmeye dönüşmesidir. Bu oluşum, Kürdistan İşçi Partisinin (PKK) 
Türkiye sınırları içinde on yıldan fazla süren ve kırk bin insanımızın kay-
bına yol açan terörist eylemlerine de umut kapılarının açılmasına yol aç-
maktadır. 

Bir zamanların yasal bir kuruluşu olan DEHAP ve devamı niteliğinde-
ki partiler, Güneydoğu yöremizde stratejik konumunu güçlendirmiş, 
açıkça PKK savunucusu bir çizgiye gelmiştir. Bu birliktelik, “Kuzey Kür-
distan”ın kurulması yolunda faaliyetlerin yoğunlaşmasına da yol açmış-
tır. Şemdinli, Yüksekova, Hakkâri olayları -hiç kuşkumuz olmasın- “kur-
tarılmış bölgeler” deneyimidir. “Ruletler dönmüştür”, sorunlar durdurula-
maz bir çizgiye gelmiştir.4 

Günümüz Avrupa Birliği, küreselleşme cemaatçi grupları çok kültür-
lülük noktasına çekmekte; birliğe teslimiyetçi yaklaşımlar ve ilişkiler sis-
temi de, Batı insanının Türk ulusuna olan tarihsel nostaljisini âdeta pe-
kiştirmektedir. Özellikle, Batı kültürünün oryantalist yaklaşımı, ülke ge-
nelinde “böl ve parçala” stratejisini gündeme taşımakta, etnisite bilincini 
yükseltmektedir. Diyarbakır Belediye Başkanı ve DEHAP temsilcilerinin 
Avrupa Birliği üyelerini ziyaretleri de cemaatçi grupların bakış açısını 
yönlendirmektedir. Bu oluşum, yönetici gruplarda tarihsel ulus-devlet 
olgusunun dışlanmasına, hem içeride hem de dışarıda farklı odak nokta-
ları ile toplumsal bağlantıların güçlendirilmesine yol açmaktadır. Toplum 
yapısında ortaya çıkan bu tür bir yapılaşmanın, kimlik olgusunu günde-
me taşıması ve irdelenmesine yeniden yol açması kaçınılmazdır. 

2. Türk Toplum Yapısında Kimlik 

Gözlendiği üzere, Kemalist sistemin 1920’lerde ele aldığı ve ulus-dev-
let inşasının temellerini meydana getiren “kimlik sorunu”, uzun bir kış 
uykusundan sonra günümüzde, Orta Doğu sorunları ve iç çelişkilerimi-
zin sonucu, yeniden karşımıza çıkmaktadır. Bir topluma biçim veren, 
onun mizacını “idiosyncrancy”sini belirleyen kimlik olgusunun da zaman 
zaman zaafa uğradığı dönemler olabilmektedir. Nitekim geçmiş zaman-
larda meydana gelen olaylar silsilesi; Mersin ve Trabzon olayları, Başba-
kan’ın Diyarbakır’da Kürt sorunundan söz açması, çok kültürlülük doğ-
rultusundaki bazı konuşmaları, nihayet Şemdinli, Yüksekova ve Hakkâri 
yörelerinde PKK simgesi altında etnisite gösterileri; ülke çapında kimlik 
tartışmalarının odak noktasını oluşturmuştur.  

Birbirini izleyen tüm bu olaylar silsilesi, Türk toplumunda giderek bir 
kimlik yırtılmasına ve bilinç kararmasına yol açmıştır. Akademik çevre-
ler ve medyada gözlenen yoğun kimlik tartışmaları da bu oluşumun bir 
yansımasıdır. 
                                                           
4 Doğu ve Güneydoğu yöremizin bu tür tehlikeli bir ortama sürüklenmesinin sosyolojik ve 
kültürel yorumunu ana çizgileriyle “Doğu ve Güneydoğu: Kabile ve Aşiret Yapısı, IQ Kültür 
Sanat Yayınları, İstanbul, 2005” eserimizde ele almış bulunuyoruz. 
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Bu çerçevede, ortaya çıkan gerginlikler, kitlesel olayların bilimsel yo-
rumları ve sosyolojik çözüm yolları ortaya konulmalıdır. Aksi taktirde, 
Orta Doğu haritasında ortaya çıkan yeni yapılaşmalar, Avrupa Birliği sü-
recindeki dalgalanmalar, Türkiye Cumhuriyeti’ni sonu belli olmayan ma-
ceraların içine sürükleyebilir. 

Sayın Başbakanın konuşmalarında birbirini izleyen tarzda “Kürt soru-
nu” yanında “kimlik sorunu”nu da gündeme taşıması, tamamen cemaatçi 
bakış açılarının bir yansımasıdır. Başbakan, Anayasa’nın 66. maddesini 
yorumlarken kendine özgü bir sınıflandırma yapıyor ve alt-üst kimlik ay-
rışımını ortaya koyuyor. Bir zamanlar Amerikan sosyolojisi ve antropolo-
jisinde yaygın olarak kullanılan bu ikili kimlik biçimi, tamamen değer 
yüklü olması nedeniyle, yerini “standart kültür” ve “yan kültür” (subdivi-
sion) ayrışımına bırakmıştır. Buna göre, bir toplumda nüfusun %80’i ve 
daha fazlası aynı dili konuşuyorsa, o grup “standart kültür”ü temsil edi-
yor demektir. 

ABD’de İngilizce konuşanlar tüm nüfusun %80’inden fazlasını teşkil 
etmeleri nedeniyle, Beyaz-Anglosakson ve Protestan gruplar, standart 
kültür veya büyük toplumu oluşturur. Bu bir çan eğrisi konumundadır, 
farklı dili konuşanlar ise yan gruplardır, alt gruplar değildir. Aynı şekil-
de, Beyaz-Anglosakson-Protestanlar da üst grup değildir. 

Konu sosyolojik boyutları ile alındığında, ulus-devlet düzeyine yüksel-
miş, millet inşasını (nation building) tamamlamış ABD ve AB ülkelerinde 
devleti kuran asli unsur, bir çan eğrisi veya istatistik deyimi ile normal 
eğri konumundadır. Bu ülkelerin hiçbiri, özellikle ABD -250 etnik grubu 
barındırması da göz önüne alınırsa- sosyolojik anlamda çok kültürlülük 
denilen bir yapılaşmanın içinde değildirler. İngiltere, Beyaz-Anglosakson-
Protestan yapılaşmasıyla, Almanya Cermen kökeniyle ulus-devlet konu-
muna gelebilmişlerdir. Köklerden kopma (hollenomani), ulus-devlet inşa-
sında geçerli değildir, insan doğasına zıttır. 

Görülüyor ki, ulus-devlet olgusu, Batı toplumlarının tarihsel süreci, 
kültür değerleri ve toplum dinamiklerinin bir ürünüdür. Bu ülkeler, Re-
form-Rönesans ve Aydınlanma Çağının birikimi sonucu; bireyci, eşitlikçi, 
özgür ve demokratik bir düzeye yükselmişlerdir. Türk elitist kadro ve so-
rumlu aydın kitleler, bu gerçeği kavramak durumundadırlar. Osmanlı 
Devleti, Batı toplumlarının geçirdiği bu kültürel oluşuma yabancı kal-
mış, yanlış algılanan bir ümmet ideolojisi peşinden gitmek suretiyle 
“asabiyesini”, millî kimliğini yitirmiştir. Halil İnalcık, bu kimlik kaybının 
16. yüzyılın ilk döneminde başladığı kanısındadır. Cumhuriyet, Osman-
lının bu kurucu kimliğini yitirmiş yığınlar modeline dönemezdi. Cumhu-
riyet, haklı olarak hem çağın toplumsal gerçeğine hem de Orkun Anıtla-
rı’nda Bilge Kağan’ın “Ey Türk Budunu/Ulusu!” diye mesaj verdiği tarih-
sel yapısına dönmek istiyordu. Nitekim İsrail de bu süreci, Babil Kule-
si’nden dışlandığı ve 2500 yıl çeşitli coğrafyalarda dolaştıktan sonra 
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1948 yılında devletini kurmak suretiyle gerçekleştirmiş, İbranice konuş-
mayanları vatandaş olarak kabul etmemiş, böylece dilde, kültürde ve 
inançta birleşmeyenleri dışlamıştır. Bu nedenle, Kemalist sistemin -500 
yıl unutulan, dışlanan asli unsuru- Türklüğü, “kurucu kültür” olarak ön 
plana çıkarması sosyolojik anlamda son derece doğaldı; artık Osmanlı 
kozmopolitizmine dönülemezdi. Günümüzde bazı grupların Yeni Osmanlı 
türü birçok kültürlülük modeline nostaljik yaklaşımları veya ulus-devlet 
olgusunun aşıldığı türü görüşleri de tarihsel gerçeklere ve toplum dina-
miğine zıttır. 

3. Resmi Teori ve Kimlik Anlayışı 

Başbakanın geçmişte yaptığı Şemdinli ve Samsun konuşmaları, Di-
yarbakır konuşması kadar tehlikelidir. Her iki yaklaşım da cemaatçi bir 
felsefenin izlerini taşımakta, tarihsel gerçeklere ve bilimsel verilere ters 
düşmektedir. Sınırlarımızın biraz ötesinde Güney Kürdistan devleti ku-
rulurken ve Barzani, Erbil-Kerkük’ün birer Kürt kenti olduğu tezini ileri 
sürerken, hatta PKK’nın yeşil-sarı-kırmızı renkli bayrakları Mehmetçiği 
şehit edenlerin üzerlerine örtülürken, yasal bir parti olan DEHAP-BDP 
çizgisindeki partilerin ve belediye başkanlarının bu cenazelere destek 
sağlamaları, merasimlere katılmaları gözler önünde iken, Başbakanın 
Türkleri “öteki” konumuna getirmesi, etnik bölünmeyi pekiştireceği ka-
dar, iç ve dış güçlere karşı vatanın bağımsızlığını korumaya çalışan güç-
lerin ulusal dirençlerini de etkileyebileceği gözden uzak tutulmamalıdır. 

Anayasa’nın 66. maddesi, devleti kuran asli unsuru yani “Türk” ger-
çeğini, Türkiye Cumhuriyeti’ne “vatandaşlık” bağı ile bağlı olanlara veri-
len bir “ad” konumuna getirmek suretiyle, devreden çıkarmıştır. Türk-
lük, Anayasa’mıza göre sosyolojik niteliğinden soyutlanmak suretiyle, 
ötekileştirilmiş veya bir hukuki sözleşme konumuna getirilmiştir. Anaya-
sa’nın bu tür bir yapıya dönüşmesi tarzındaki yorumlar, aynı zamanda 
çok kültürlülük oluşumunun da yolunu açmış bulunmaktadır. Cemaatçi 
gruplar kadar, üniter devlet kimliğine karşı olanlara da cevap vermiş ol-
maktadır. O hâlde, “Anayasa’ya göre Türk kimdir?” sorusuna verilecek 
tek yanıt, “Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes”-
tir. Yine maddeden anlaşıldığı üzere, sosyolojik anlamda devleti kuran 
bir “asli unsur”, “kurucu kültür” veya “büyük toplum” olmadığı gibi, Türk 
insanı da Kürt, Çerkez, Laz, Abaza, Boşnak gibi, Başbakanın deyimi ile 
alt kültür konumundadır. 

Cumhuriyet Halk Partisinden dönemin Genel Başkanı Sayın Baykal 
da Başbakanın alt ve üst kimlik ayrımına karşı çıkıyor ve “kimliklerin, 
Türk milleti yerine vatandaşlık olgusunda buluşturulmasını” eleştiriyordu. 
Baykal: “Herkesin Türk milleti çatısında buluşmasının farklı kimlikler taşı-
masına engel olmadığı” görüşünü ileri sürmek suretiyle, ulus-devlet ger-
çeğine sosyolojik anlamda bir kimlik kazandırıyordu. Gözlendiği üzere, 
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Baykal’ın yaklaşımında Türk milleti artık bir alt kültür değil, asli unsur 
veya çan eğrisi konumundadır. Bu tür antropolojik bir kavrayış, hem 
Anayasa’mıza yeni bir nitelik kazandırabilir, hem de üniter devlet yapısı-
nı koruyarak, cemaatçi grupların ülkemizi çok kültürlülük macerasına 
sürüklemelerine engel olabilir. Böylece, Sayın Baykal’ın liderliği döne-
minde CHP; bir vakitler Diyarbakır’da ileri sürdüğü tarzda: “Türkiye bir 
ırk devleti değildir, devlet kimsenin etnik kökenini tayin edemez”5 veya 
Anayasa’nın ilgili maddesini anımsatan: “Yurttaşlık kavramı, Cumhuriye-
tin bireylerinin bir arada yaşamasını anlamlı kılan, ona içerik ve zenginlik 
katan siyasi bir kimlik kavramıdır” (17 Temmuz 1990) tarzındaki yorum-
larından uzaklaşmış oluyordu. Baykal, daha da ileri giderek, Başbaka-
nın görüşlerinin ülkemizi çok kültürlülük macerasına sürükleyebileceği-
ne de açıklık getiriyor: “Bizi, bir Türk milletinin var olmadığı noktasına ge-
tirirseniz, Türkiye Yugoslavya’ya döner. Birileri Türkiye’yi çok uluslu süre-
ce sokmaya çalışır” uyarısını yapıyordu. 

Bazı aydınlar ise, yine aynı çizgide Anayasa’nın 66. maddesinin Ata-
türk’ün: “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti de-
nir.” Atatürk’ün bu beyanına göre: “Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kuran Türkiye halkıdır.” Günümüz Anayasa’sının ilgili maddesinin espri-
si biraz da bu maddede saklıdır. Ancak, Atatürk’ün beyanı orada kalmı-
yor, devam ediyor: 

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk milleti denir. Bu-

günkü Türk milleti siyasal ve toplumsal bütünlüğü içinde kendilerine 

Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri ve hatta Lazlık fikri veya Boşnaklık fikri 

propaganda edilmek istenmiş vatandaş ve milletdaşlarımız vardır. 

Fakat mazinin istibdat dönemleri ürünü olan bu yanlış adlandırma-

lar birkaç düşman aleti, mürteci beyinsizden başka hiçbir millet ferdi 

üzerinde elemden başka bir tesir yapmamıştır. Çünkü, bu millet top-

lulukları da tüm Türk topluluğu gibi aynı ortak geçmişe, tarihe, ahla-

ka, hukuka sahip bulunmaktadır”6 

tezine öncelik tanıyorlardı. 
Atatürk’ün bu beyanında bir “Türk topluluğu” vardır, ancak, Başba-

kanın konuşmalarında yerini alan Kürt, Çerkez, Boşnak ve Laz gibi un-
surlar artık “alt kimlik” değil, deyim yerinde ise tamamen “üst kimlik” 
olan Türk topluluğu gibi aynı ortak geçmişe, tarihe, ahlaka ve hukuka 
sahiptir. Atatürk, bu yaklaşımını, yerli ve Batılı ünlü bilim adamlarından 
bir kadro ile Türk Dil ve Tarih Kurumlarının öncülüğünde yoğun çalış-
                                                           
5 Burada kullanılan cemaatçi yapılaşma, F. Tönnies’in sosyolojik anlamda ileri sürdüğü Ge-
meinschaft türü bir örgütlenme değildir. Daha ziyade tarikatçı eğilimlerin “ümmet” ideolojisi-
ne yönelik bir niteliği temsil eder. Bu grup, ne gerçek anlamda ümmet ideolojisine ne de İs-
lâm’ı evrenselleştiren, ruh yapısını kutsallaştıran panteist yapıya saygılıdır. Sadece, maddî 
çıkarlara dayalı tek insan fetişizmi yaratmak suretiyle kolonileşmektir. 
6 Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazmaları, s. 351, 1969. 
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malar sonucu kanıtlamaya çalışmıştır. Kürtler ve Zazalar üzerinde baş-
lattığı lengüistik ve sosyolojik ağırlıklı alan incelemeleri, ölümünden gü-
nümüze kadar hiçbir akademik kuruluş ve sorumlu devlet adamları ta-
rafından devam ettirilmemiş, olayların akışına âdeta seyirci kalınmıştır. 
Siverek’ten başlayarak Tunceli, Bingöl, Elâzığ, Erzincan, Adıyaman ve 
Sivas yörelerine kadar uzanan ve bir Zaza kültür kuşağı oluşturan bu 
insanlarımızın varlıklarına Atatürk’ün ölümünden sonra ilk kez, 1965 
Devlet İstatistik Enstitüsü verilerinde rastlayabilmekteyiz. Türk akademi 
kuruluşları açısından utanç verici bir tablodur bu. Yürüttüğümüz alan 
araştırmalarımızda, Siverek-Tunceli-Bingöl-Erzincan-Elazığ-Malatya ve 
Adıyaman yörelerinde yaşayan Zazalar kendilerinin; Maveraünnehir kö-
kenli olduklarını, Kürtlerle özdeş olmadıklarını ileri sürmek suretiyle, ta-
mamen kendilerine özgü bir etnik grup olduklarını vurgulamış bulun-
maktayız.7 Şu anda, üç milyon nüfuslu Zaza etnik gruplarının; 1921 
Koçgiri, 1925 Şeyh Sait ve 1937 Dersim olaylarının da Kürt ayaklanması 
değil, tamamen Zaza ayaklanmalarının yönlendiricileri olduklarını da bi-
liyoruz. Ancak Kanal Şeş, PKK, BDP ve yan kuruluşları, bazı akademik 
kurumlar, elitist kadroları, medya, iletişim organları ve sivil toplum ör-
gütleri de Zazaca’nın Kürtçe’nin bir alt lehçesi olduğunu, Zaza topluluk-
larının da tamamen Kürtlerle özdeş bulundukları tezini savunmakta de-
vam etmektedirler. 

Bilindiği üzere, Kemalist sistem; Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu 
ve özellikle Osmanlı dönemlerinde Türklük kimliğinin (asabiye) dışlan-
ması, merkezî yönetim ve resmî dilin yabancı unsurlara bırakılması kar-
şısında, yüzyıllar sonra ortaya çıkan “büyük toplumsal yozlaşmaya”; 
Türklük bilincini, kültür ve değerler sistemini kazandırmaya çaba göste-
ren, sosyolojik bir atılımdır.8 Öyle gözlendiği gibi, yüzeysel-romantik bir 
atılım değildir. Sistemin temelinde, düşüncelerinin babası olarak kabul 
ettiği Ziya Gökalp, Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, Hü-
seyinzade Ali Bey, Benno Landesberger, Hans Gütterbock ve Wolfram 
Eberhard gibi dünyaca tanınmış yerli-yabancı bilim adamları yer almak-
tadır. Siyasi Kürtçülerin günümüzde ileri sürdükleri ve Kürt kültürünün 
“Orta Asya’sı” olarak belirledikleri Mezopotamya’nın, tamamen Türk kö-
kenli Sümer, Gutti ve Kimmerler gibi uygarlıkların odak noktası olduğu 
bu dönemde kanıtlanmıştır. Kemalist sistemi, “İkinci Cumhuriyetçilerin” 
                                                           
7 Kürtler ve Zazaların sosyo-kültürel yapısı, inanç ve değerler sistemine yönelik alan araş-
tırması (field work) için bkz.: Orhan Türkdoğan, Doğu ve Güneydoğu Kabile ve Aşiret Yapısı, 
IQ Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2005. Araştırmacı bu çalışmasında; Kars, Van, Erzu-
rum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Urfa, Mardin, Hakkari ve Diyarbakır yörelerinde 
yaşayan kırka yakın kabile ve aşiretleri incelemek suretiyle, gruplar arası kültürel benzeşimi 
ortaya koymuştur. Temel Türk kültürü ile Zaza ve Kürt unsurları arasında kayda değer hiç-
bir kültürel farklılaşmanın bulunmadığı kanıtlarıyla ortaya konulmuştur. Konu, tartışmaya 
açıktır, eleştiriler zenginliğimizdir. 
8 Orhan Türkdoğan, Kemalist Sistem ve Sosyolojik Yapısı, IQ Kültür Sanat Yayınları, İstan-
bul, 2005. 
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ileri sürdükleri tarzda romantik bir felsefe değildir, nitelikleri günümüz-
de de geçerliliğini sürdüren atılımların bir ürünüdür. 1990’larda ABD’-
nin ünlü Sümeroluğu Samuel Noah Krammer de “Tarih Sümer’de Baş-
lar” adlı ünlü eseriyle, Sümerlerin Asyatik bir toplum olduğunu kanıtla-
mıştır. Bu nedenle, siyasi Kürtçülerin kendilerine bir soy ve vatan ara-
malarının, bunun için de Nil ve Fırat yöresini, Mezopotamya coğrafyasını 
ele almalarının bilimsel hiçbir değeri yoktur. Konu tartışmaya açıktır.9 

Kemalist sistem, felsefesi ve inanç sistemi olarak, “alt kimlikte” yer 
alan tüm unsurların Asyatik köklere dayalı bir zihniyeti temsil ettikleri 
inancındadır. Bu nedenle, transkafkas yöreleri Lezgi, Çerkez-Abaza vb. 
grupların Ağaçeri ve Avar Türklerinin, Boşnakların da Karamanlıların bir 
boyları olduğu kanısındadır. Özellikle, sistemin yanında yer alan Zeki 
Velidi Togan, sonraları Hüseyin Namık Orkun, Faruk Sümer, Osman Tu-
ran ve Bahaeddin Ögel gibi tarihçiler de bu görüştedirler. 

Kısacası, günümüz Anayasa’sının 66. maddesi, 1930’ler dönemi Ata-
türk’ün ileri sürdüğü düşünce sistemine ve görüşlere tamamen ters dü-
şen, ülkemizi çok kültürlü bir yapılaşmaya doğru şartlandıran izleri taşı-
maktadır. Bu da, ulus-devlet inşası sürecinden bir sapmadır. Anayasa’-
nın “vatandaşlık” esprisi, Başbakan da latent olarak yer alan “Yeni Os-
manlı Eyalet Modeline” yatkın düşüncelerin günümüzdeki yansımalarına 
rahatlıkla yol açabilmektedir. 

Anayasamızın, “üst kimlik” olarak öne sürdüğü “Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığı”, asli unsur veya kurucu kültür olarak “Türk” olgusunun 
dışlanmasına ve “Türkiyelilik” gibi tüm etnisite unsurlarının birleşebile-
ceği bir yaklaşımı da gündeme taşıyabilir. Nitekim olayların akışı da son 
yıllarda öyle olmuştur. Cemaatçi devlet yöneticilerinin bir kısmı ve gele-
nekli Osmanlı burjuva sınıfı veya kendilerini “Beyaz Türkler” olarak çağı-
                                                           
9 TESEV’in öncülüğünde Suavi Aydın tarafından hazırlanan: “Amacımız Devletin Bekası”, 
adlı bir kitapta (İstanbul, 2005) çeşitli illerden seçilen 63 kişi üzerinde yapılan bir görüşme-
nin yöntem ve teknikler bölümünde, ülkemizdeki etnik kimlikler şöyle sıralanıyordu: Gürcü, 
Avşar, Çerkes, Alevi, Sünni, Yörük, Kürt, Dadaş, Muhacir, Giritli, Arnavut, Çingene. TESEV 
gibi ciddî bir kuruluş tarafından ele alınan bu inceleme, tamamen bilim dışı, bölücü ve ül-
keyi çok kültürlü bir görünüme yönlendirmek isteyen bir zihniyetin kalıntısıdır. Benzeri bir 
incelemeyi, 1989 yılında Ezel ve Peter Alford Andrews isimli karı-koca araştırmacılar da yü-
rütmüştü. Andrews’larda ülkemizde Başbakan’dan farklı olarak, 47 etnik gruptan söz açı-
yordu. Tıpkı TESEV gibi Yörük, Türkmen, Oğuz, Avşar, Azeri, Uygur, Kırgız, Kazak, Alevi, 
Sünni, Zaza unsurları da etniklik kategorisine yerleştiriyorlardı. Hatta, 1887 yılından beri 
Kars ilimizde yaşayan ve 1962 yılında ülkemizden ayrılmış bulunan Alman, Eston ve Molo-
kan gibi yabancı soyluları da zikretmek suretiyle Türkiye’nin etnik tablosunu maksimuma 
yükseltiyordu. (Ezel-Peter Alford Andrews, Türkiye’de Etnik Gruplar, Çev: Mustafa Küpüşoğ-
lu, Ant Yayınları, s. 1-3, 15, 157, 311-313, İstanbul, 1992). Aynı şekilde, Başbakan da 12 
Nisan 2005 günü Oslo Nobel Enstitüsü’nde yapmış olduğu konuşmada 30 etnik gruptan söz 
açıyordu. Andrews’ların bu eserinin dilimize çevrilmesinden yaklaşık bir ay önce de Hale 
Söysü adlı Kürt kökenli bir araştırmacı “Kavimler Kapısı” (Kaynak Yayınları, 1992) adlı ese-
rinde ülkemizde 47 etnik gruptan söz açmaktadır. (s. 1-18). 

Gözlendiği üzere, Türkiye’nin etnik haritası, sosyolojik-antropolojik ve lengüistik açıdan, 
hiçbir ciddî ve bilimsel araştırmaya yönelmeden, iç ve dış propaganda odak noktaları yolu ile 
belirlenmektedir. Bundan da amaç, üniter toplum yapısını çok kültürlülük doğrultusunda 
bir parçalanmaya doğru yönlendirmektir. 
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ran gruplar da “Ben Türk değil, Türkiyeliyim” diyebilmişlerdir. Buna bir 
kısım akademisyenlerin de katılmaları şaşırtıcı olmamıştır. Nitekim, 
Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu tarafından hazırlanan ve 22 
Ekim 2004 tarihinde Başbakanlığa sunulan “Azınlık Hakları ve Kültürel 
Haklar Çalışma Grubu” raporunda, “Kürt ve Alevi” kardeşlerimizi ve soy-
daşlarımızı “azınlıklar” kategorisine ithal etmek suretiyle hem oryantalist 
yapılı Avrupa Birliği’nin hem de Türk kimliğinin dejenerasyonuna yol 
açabilecek adımlar da atılmıştır. Özellikle raporu hazırlayanlar içinde yer 
alan Prof. Dr. Baskın Oran’ın, “Türkiye’de Azınlıklar” adlı ders kitabında 
Kemalist sistemin yapı taşlarını oluşturan “ulus-devlet olgusunun artık 
aşıldığı, sistemin ana unsurlarını oluşturan (Türklük) kavramının (kan) te-
melli yöntemi çağrıştırmakta olduğu için de 21. yüzyılın çok gerisinde kal-
dığı” tarzındaki görüşleri, bilimsel bir nitelik taşımaktan ziyade, bilinçaltı 
etniklik yansımalarının ürünü olmaktan öteye bir anlam taşımamakta-
dır.10 

Baskın Oran’ın bu yayınından kısa bir süre sonra, Avrupa Birliği 
merkez organları Kürtlerimizi ve Alevilerimizi azınlık grubu kategorisine 
ithal etmekte geç kalmamıştır. Arnold Toynbee’nin ileri sürdüğü bir kav-
ram çifti olarak “iç proletarya” ve “dış proletarya” koalisyonu, böylece ta-
rihsel işlevini gerçekleştirmiş oluyordu.11 Oran’ın Kemalist sisteme yöne-
lik eleştirisi, Türklük olgusunu devreden çıkararak, Anayasa’nın esprisi-
ne doğru yöneliyordu: “Mustafa Kemal’in 1933’te dile getirdiği (Ne Mutlu 
Türk’üm Diyene!) sözü artık çağın gerisinde kalıyor, onun yerine (Ne Mutlu 
Türkiyeliyim Diyene!) dövizi geçiyordu.” Bu zihniyet, tıpkı cemaatçiler gibi 
devleti kuran, dil, kültür ve değerler sistemi ile nüfusun yüzde seksenin-
den fazlasını temsil eden Türk ulusunu devreden çıkarıyor ve “öteki” ko-
numuna getiriyordu. Böylece, “Türkiye vatandaşlığı” gibi “Türkiyelilik” de 
aynı çizgide ortak kimliği meydana getiriyordu. 

Kemal Karpat’ın haklı olarak belirlediği gibi, son günlerde elitist kad-
ro ve yönetici sınıflarda ortaya çıkan bu tür bir zihniyet: “Milletimizi va-
tandaşlık kimliğinde görmekte; dini, egemen siyasal bir kültür hâline geti-
rerek, bir tür Osmanlı milliyetçiliği saplantısına yönelmektedir.”12 

Türk aydın sınıfının tarihsel kimliği ne yazık ki güçlü bir biçimde ya-
bancı soyluların oluşturduğu bir geleneğe dayanmaktadır. Bu nedenle, 
Kemalist dönem hem ulus-devlet modelini hem de aydın sınıfın kozmo-
polit niteliğini Püritan bir yapıya dönüştürmek için kendine özgü sosyo-
                                                           
10 Baskın Oran, Türkiye’de Azınlıklar: Kavramlar, Lozan, İç Mevzular, İçtihat, Uygulama, TE-
SEV Yayınları, s. 116-134, İstanbul, 2004. 
11 Baskın Oran, a.g.e., s. 16, 134. Bazı yazarlar, Oran’ın “azınlık” kavramını demografik açı-
dan “çoğunluk” karşıtı anlamında kullandığı yorumunu yapmaktadırlar. Oysa, Oran adı ge-
çen, hem de ders kitabında, açıkça “azınlık” terimini “çoğunluk” karşıtı olarak kullanmakla 
kalmadığını, çoğunluğu yani Türkleri “öteki” konumuna getirerek, tıpkı Bageh’li Kürtler gibi 
“Türküm yerine Türkiyeliyim” demek suretiyle görüşlerini pekiştirmiştir. 
12 Kemal Karpat, “Türkiye’de Bugün İdeoloji Durumu”, Doğu-Batı Dergisi, Sayı: 30. 2005. 
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lojik alt yapıyı oluşturmaya çalışmıştır. Osmanlı’nın yaklaşık 600 yıl sü-
ren yönetiminde iş başına geçen 288 sadrazamın (başbakan) yaklaşık 70 
kadarı kendi halkından, ötekileri ise Yahudi ve Hıristiyan kökenli idiler. 
Osmanlıyı tarih sahnesinden silen zihniyet de yine bu millîlik niteliğini 
taşımayan unsurlardır. Nitekim Balkanlar ve Orta Doğu’da 1900’lerden 
itibaren yükselen ulus-devlet oluşumlarının, çok kültürlü Osmanlı yapı-
sına korunma ve güç kazandıkları “millete” baş kaldırmaları, bunun en 
belirgin kanıtıdır. Yakın tarihimizi izleyenler, ümmet ideolojisini taşıyan-
lar ile Hıristiyan ve Yahudi düşünce sistemlerini temsil edenlerin ne tür 
bir koalisyona girerek, Osmanlının tarih sahnesinden silinmesine yol aç-
tıklarını tüm safhalarıyla görebilecektir. Cemaatçilerin yeniden yakın ta-
rihimizin bu dramatik sahnelerine dönüş yapmaları ve yabancı soylula-
rın tarihsel kalıntıları ile bütünleşmeleri, ulus-devlet modelinin önünü 
kesmekte, ülkemizi çok kültürlülük macerasına sürüklemektedirler. Şu 
anda Türkiye Cumhuriyeti de bu kritik noktadadır. Cemaatçiler ve gele-
nekli yabancı soylu aydınlarımız da Turgut Özal’la gündeme gelen “Yeni 
Osmanlı Eyalet” düzeni ittifak içindedirler. 

Son günlerde, kimlik dejenerasyonuna yol açan atılımların kökenle-
rinde; cemaatçiler ile “gelenekli aydınlarımızın” Avrupa Birliği sürecine 
yatkın çok kültürlülük imajını pekiştirmeleri, Kemalist sistemin millî do-
kusunu dışlamaları, Doğu ve Güneydoğu’nun etnik kompozisyonuna hi-
mayeci bir yaklaşımla sahip çıkmaları gibi almaşık olayları bir varlık ala-
nı olarak kabul etmek gerekir. 

Siyasal Kürtçüler, PKK ve DEHAP/BDP gibi illegal ve legal örgütlerin 
bütünleşmeleri, Avrupa Birliği ve Birleşik Devletlerden destek görmeleri, 
devlet inşasında (state-building) asli unsur olduklarını ileri sürmeleri, 
bayraklaşmaları karşısında, iktidarın taviz politikaları uygulaması; Şem-
dinli, Yüksekova, Hakkâri ve Şırnak’taki kitle direncini gerekçe göstere-
rek sorumlu devlet yöneticilerini yerlerinden ayırması; “Kürt Sorunu”nu 
pekiştirir ve bir vakitler Refah Partisi liderinin; “Sen ‘Ne Mutlu Türk’üm!’ 
dersen onlar da ‘Ne Mutlu Kürdüm!’ derler” tarzındaki yaklaşımına haklı-
lık kazandırır.13 

Türkiye, bugün AKP iktidarı ile Cumhuriyet’in ulus-devlet sürecinden 
çok kültürlülük biçimine doğru büyük bir hızla ilerlemektedir. Yönetimin 
Avrupa Birliği’ne “açık zihniyet”le yaklaşması, 1900’lü yılların Osmanlı 
İslamcılarından farklı olarak Batılılaşmayı bir fetiş hâline getirmesi, son 
                                                           
13 Başbakan’ın son günlerde “Kürt” olgusu hususundaki sosyolojik temellerden yoksun do-
lu-dizgin gidişine parti içi muhalefetin de -az da olsa- uyandığına tanık olmaktayız. Nitekim, 
29 Kasım 2005 günü Grup Toplantısı’nda “Öteki Türkiye” tartışmasının gündeme geldiğine 
tanık olmaktayız. Hatay Milletvekili Fuat Geçen Grup Toplantısı’nda Başbakan’a karşı çıka-
rak aynen şöyle diyordu: “Hatay milletvekili olarak birkaç vilayeti gezdim. Türkiye sadece Do-
ğu ve Güneydoğu Anadolu’dan ibaret değil. Öteki Türkiye’yi unutmayalım (...) Güneydoğu’da 
devlet zarara uğramış, bayraklar yakılmış. Şemdinli’de cenaze törenlerinde açılan pankartlar, 
flamalar bunun plânlı olduğunu gösteriyor. Bölgede farklı gruplar etkin olmaya başlamıştır. 
Cenaze töreninde yaşananlar ‘isyan senaryosu’ gibi görünmektedir” (Zaman, 30 Kasım 2005). 
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günlerde “Medeniyetler Arası İttifakın” içinde yer alması, ülkede tüm et-
nik unsurları birbirine bağlı kabul etmesi ve “Türk, Kürt, Laz, Çerkez, 
Abaza ve Boşnakları” alt kimlik olarak ileri sürmesi, Türkiye Cumhuriye-
ti vatandaşlığını da üst kimlik olarak algılaması, bizlere resmî teorinin 
temel felsefesini oluşturan ulus-devlet geleneğinin artık terk edilmeye 
başlandığının mesajını vermektedir. Yukarıda belirtildiği gibi, kimlik so-
runu bu kültürel yarılmanın bir sonucudur. Resmî teorinin şartlandırdı-
ğı üniter devlet yapısı şimdi yerini karşıt görüşlere bırakmaktadır. 

Bireysel kognisyonlarımızda ortaya çıkan bu dalgalanmalar: “Biz ki-
miz, nereye gidiyoruz, sonumuz ne olacak?” tarzında tepkilerin belirmesi-
ne ön ayak olmuştur. Resmî teorinin “Türklük” şemasına temelden indi-
rilmiş bu darbeler olmasaydı, kimlik sorunları böylesine bir güncellik ka-
zanamazdı. 

4. Kimlik Niçin Önemlidir? 

Resmi Teorinin üniter yapısına yönelik bu değişik alternatifli görüş-
lerden sonra, araştırmamızın temel felsefesine geçebiliriz. İlkin “Kimlik 
nedir, niçin önemlidir?” Sosyolojik anlamda etkileşimi ne olabilir? Bu sor-
gulamalar, kimlik sürecinin rol ve etkinliklerinin belirlemeleri açısından 
da önemlidir. Sosyolojik anlamda kimlik: “Bir ferdin benlik duygusu veya 
kendini bilmenin bir yansımasıdır. Daha da belirgin olarak, ‘ben’ veya 
‘biz’ veya ‘ben’i ‘siz’den ayıran özelliktir. Bu açıdan bakıldığında, fertler 
birden fazla kimliğe sahip olabilirler: Kültürel kimlikler, siyasal kimlikler, 
ekonomik kimlikler, bölgesel kimlikler gibi…” Bir başka deyimle kimlik, 
kişiye ve topluma nitelik kazandıran, ne olduğunu belirleyen ve öteki ko-
numundan ayıran bir karakter yapısıdır. Kimlik sorunu, açıkça gösterdi-
ği gibi ferdin bir grup içinde kayıp olmasına ve amorf bir yapıya dönüş-
mesine set çeken bir mobilizasyon gücüdür. Bir toplumda kimliğin silin-
mesi, dışlanması insanı insan yapan, evrensel bir varlık olarak algılan-
masına zemin hazırlayan değerlerden soyutlanması demektir. İnsanlığın 
yakın tarihinde ortaya çıkan Sovyet modeli komünist sistem, bireysel de-
ğerleri “anonimity”ye dönüştürmüş, ulusal kimliklerin âdeta silinmesine 
yol açmıştır. Çin, bu maveradan ancak komünizmi Çinlileştirmek sure-
tiyle kurtulmaya çalışmıştır. 

İslam dünyasında kimlik olgusu, bir felsefi sistem olarak büyük dü-
şünür İbn Haldun ile gündeme gelmiştir. Bu nedenle, kimlik gerçekliği 
İslam’ı dışlayan bir ilişkiler düzeni olmadığı gibi, 1789 Fransız devrimiyle 
de bağlantılı değildir. Tarih felsefesinin Batı da babası olarak kabul edi-
len İbn Haldun’un asabiye tezinin (cemaat duygusu=community feeling) 
sosyolojik açıdan önemle üzerinde durulması gerekir. İbn Haldun’a göre; 
toplumların berberi-göçebe yaşantısından toprağa yerleşme ve kentleşme 
(Haderi) sürecine geçebilmeleri için asabiye bağlarından kurtulmaları ge-
rekir. Asabiye olgusunun biçim değiştirmesi ve transformasyona uğra-
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ması, kentlilik veya Haderi niteliğinin yükselmesi anlamına gelir. O tak-
dirde artık, berberi ve göçebe yaşantısını sürdüren asabiye kimliği, kent-
lilik kimliğine dönüşmüş olur. Bu süreç, bir anlamda Ferdinand Tönni-
es’de gözlediğimiz Gemeinschaft (cemaat) yapısından Gessellschaft (ce-
miyet) safhasına geçişin bir göstergesi olsa gerek. 

Kentleşme (urbanizm) ve kentlileşme (rurbanizm), tarihi yapan bir sü-
reçtir. Çünkü, bir toplumun bir konumdan daha üst konuma geçişinin 
sonucudur. Bu nedenle, toplumların akışı durdurulamaz. Eğer, Osmanlı 
aydınları 1900’lü yıllarda Fransız Devrimi ile başlayan ulus-devlet süre-
cine yönelmişlerse, bu onlara özgü bir olay değildir. Değişme, her toplum 
için bir alın yazısıdır. Günümüzde de -dünyamızın bir köye dönüşmesin-
den ötürü- küreselleşmenin (globalleşme) alın yazgısını izlemek duru-
munda kalmış bulunuyoruz. Bu nedenle, cemaatçilerin İbn Haldun’dan 
itibaren başlayan tarih felsefesi ve düşünce sisteminin akışını akılcı bir 
biçimde izlemeleri gerekir. Yalnız, önemli olan kimliğini yitirmemek, çok-
luk içinde silinmemektir. İbn Haldun’un deyimi ile bizi birbirimize bağla-
yan dayanışmacı (solidarist) nitelikleri ve asabiyemizi, bir toplumsal se-
ferberlik (mobilizasyon) unsuru olarak korumamız gerekir. Çağdaş sos-
yoloji de İbn Haldun’un teorisi giderek gerçeklik kazanmaktadır. Bu yak-
laşımı günümüz sosyolojisinin bir dinamiği olarak algılamamız zorunlu-
luğu vardır. 

Tönnies’in tezinde gözlediğimiz gibi, cemaatten cemiyete geçiş bir iler-
leme ve kentleşme biçimi olmakla birlikte, toplumlar dayanışmacı ve iç-
ten bağlılıklarını da yitirmiş oluyordu. Günümüz sosyolojisi, bunun için 
cemiyette cemaat ilişkilerini ileri sürmek suretiyle, toplumların asabiye-
sini (dayanışma duygusunu) yükseltmeye çalışmaktadır. Bu oluşumu, 
ikinci cumhuriyetçiler, onlarla ittifak kuran cemaatçiler ve günümüz Ye-
ni Osmanlı Eyaletçileri gözden ırak tutmamalıdırlar. 

Tüm bu oluşumlara karşı, Sayın Başbakan, AKP’nin Samsun mitin-
ginde (26 Kasım 2005) gözlediğimiz üzere, kimlik dejenerasyonuna kapı 
aralamakta ve Türk toplumunun asabiyesini âdeta yok ederek, bir mave-
raya sürüklemektedir: 

“Biz ne diyoruz? Bu ülkede tüm etnik unsurlar birçok yönden birbirle-

rine bağlıdır. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Boşnak, biz hepimiz 

bunları alt kimlik olarak biliriz. Üst kimlik Türkiye Cumhuriyeti va-

tandaşlığıdır (...) Bizim ülkemizde bizi bağlayan başka bağlar var. Bi-

zim kültürel din bağlarımız, aynı medeniyetin insanları olmamız, bu 

bizim zenginliğimizdir. Bu mozaik güçlü bir mozaiktir. Kimse ayırımcı-

lık tohumları atmasın, bölücülük yapmasın, biz tek vatan, tek bay-

rak, tek milletiz.” 

Bu açıklamalar, gözlendiği üzere, Türk Devleti’ni farklı etnik gruplar-
dan oluşan bir mozaiğe dönüştürmekte, tıpkı Sovyet modeli gibi tüm 
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kimlikleri silmekte ve dondurmaktadır. Bir toplumda gözlenen fertler 
arası ilişkiler sistemi, değerler yönelimi, kendini kendinde bulma işlevi 
donmuş ve kalıplaşmıştır. Bir toplumun mozaikleşmesi Mısır piramitleri 
üzerine nakşedilmiş şekiller armonisi gibidir. Artık “tek vatan, tek bay-
rak, tek milletiz” sözü “mozaikleşmiştir.” Oysa bir devletin sorumluluğu-
nu yüklenen kişiler, toplumsal mannerizmi kavrayan bakış açıları ile rol-
lerini erdemli ve dengeli bir biçimde oynamak durumundadırlar. Aksi 
takdirde, ülkenin alın yazısı yaz-boz tahtasına dönüşebilir. 

Sayın Başbakanın, özellikle Avrupa Birliği ve Medeniyetler İttifakı 
manzumesinde atılımlar yaparken, sağ duyuya dayalı hikmet (sagest) sa-
hibi düşünürlere ve bilim adamlarına ihtiyacı olsa gerek. “Ne yapmak is-
tiyor, nereye gitmek ve ne kazanmak istiyor?” Bunların insicamlı bir 
tarzda dökümünü yapmakla yükümlüdür. Türkiye gibi, kültür ve uygar-
lık birikimi yüksek bir ülkenin misyonu ve alın yazısı, yönetici sınıfın 
sağduyusunu yitirmiş, maceracı gidişine terk edilemez. Devletin bir kut-
sallığı yok mu? Mozaikleşmiş bir Türkiye ne demek? Sosyolojik ne anla-
mı olabilir? Bütün bunlar, AKP piramidinde püritan bir kuşağın toplu-
mu yeniden katarsisa edebilmesi ve sorgulaması için irade beyanında 
bulunabileceği atılımlar olmalıdır. Aksi takdirde, “Fazilet, şehri terk eden 
son adım olabilir.” 

Sosyolojik anlamda şu gerçek hiçbir vakit gündemden uzak tutulma-
malıdır. Batı ulusları, toplumlarının karanlık çağlarını dinsel norm ve 
değerlere göre yaşamışlar, bir Orta Çağı aklı dışlayan yaşam biçimine fe-
da etmişlerdir. Bu karanlık çağdan ancak Reform-Rönesans gibi akla 
dayanan deneyimler sonucu kurtulabilmişlerdir. Bu nedenle, Batıda Ye-
ni Çağ, tamamen dogmatizmin dinsel yargılarından aklın önerdiği değer-
lere yönelmek suretiyle aşabilmiştir. Reform ve Rönesans, Batı toplumla-
rında kendine dönüş sürecini başlatmış ve ulus-devlet sürecinin inşasını 
sağlamıştır. Günümüzde, ABD-İngiltere-Fransa-Almanya ve İtalya gibi 
üst düzeydeki ülkelerde artık Kurucu Kültür asli unsurdur, öteki konu-
munda değildir. Örnek olarak, ABD’de egemen olan görüş: Beyaz-Anglo-
Sakson ve Protestan anlamında WASP teoridir. Günümüz toplumunda 
da -sosyolojik anlamda- kurucu kültür veya Büyük Toplum Türk ulusu-
dur. Bu insanlar, Orta Asya’dan göç etmişler, İran’da merkez Horasan 
olmak üzere, Büyük Selçuklu Devletini kurmuşlar; daha sonra da aynı 
insanlar, Anadolu Selçuklu Devletini ve aynı topraklar üzerinde 600 yıl 
süren Osmanlı devletini egemen kılmışlardır. Bu süreç tarihsel bir olgu-
dur. Günümüz çok kültürlülük veya federasyon yapılaşmasında, bin yılı 
aşan bu kurucu kültürü “öteki” konumuna getirerek mozaikleştirmeye 
çalışmak hiçbir vakit gerçekçi bir düşünce sistemi olamaz. Bu anlamda, 
Sayın Cumhurbaşkanın: “Çok kültürlülük zenginliğimizdir” tarzındaki 
sözlerinin de kültürel bir dayanağı olduğu gerçeği kabul edilemez. 
Önemli olan Latince deyimi ile “Pluribus unum”dur (Çok tabirdir). Günü-
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müz Türk toplumunda, etnik-azınlık gruplarının varlığı bir gerçektir, bu-
na saygılıyız. Ancak, tarihsel kimliği olan, rol ve değerler sistemiyle top-
lumu biçimlendirmiş olan asli unsuru veya kurucu kültürü “öteki” ko-
numuna getirmek, tamamen Türk milletini yozlaştırmak demektir. Bu 
yaklaşım biçimi de kabul edilemez. Yine Latince bir söz vardır, bu da yi-
ne kurucu kültürün rol ve önemini belirtmesi bakımından dikkat çekici 
olsa gerek: “Cuius regio, eius lingua” (Hükmeden kimse onun dili geçerli-
dir.” Türk toplumunu çok kültürlü bir mozaiğe çevirerek, birer varlık 
alanları olan gruplara kendi dillerini egemen kılma çabaları da Asyatik 
kökenli, uygarlıklar kuran bir ulusu devreden çıkarmak anlamına gelir 
ki, bu da kabul edilemez bir gerçektir. 

Ne yazık ki, Avrupa Birliği sürecinde AKP’nin yönetim sistemi, çok 
kültürlü, kendi deyimleriyle -mozaikleşmiş bir Türkiye modeline- doğru 
yönelmektedir. Şu anda yoğun siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkiler dü-
zeni içinde bulunan AB ülkelerinden hangisi, mozaikleşmiş bir yapıyı 
temsil etmektedir? Yukarıda belirttiğimiz gibi, ulus-devlet inşasının te-
mellerini en az 200-300 yıl önce tamamlamış bir Almanya, bir Fransa, 
bir İngiltere ve bir İtalya ile karşı karşıya bulunduğumuzu unutmamak 
gerekir. Bu ülkeler, dil-kültür-düşünce ve inanç sistemleriyle ortak bir 
paydada birleşen üniter bir yapıya sahiptirler. Aynı şekilde, ABD de 
ulus-devlet sürecini 18. yüzyıldan itibaren başlatmış ve merkezcil kimlik 
Anglo-Sakson kültür olmak kaydıyla gereken girişimleri gerçekleştirmiş-
lerdir. 1957 yılından beri yaklaşık on dört yayını ile devlet yöneticilerine 
ışık tutmuş bir isim olan Samuel P. Huntigton -Yahudi kökenli olmasına 
rağmen-, Amerika’yı küresel kimlik krizine dayalı çok kültürlülük mace-
rasına sürüklemek isteyen zihniyete karşı çıkıyor ve şu eleştiriyi ileri sü-
rüyordu: 

“Amerikalıların ulusal kimliklerine verdikleri önem, tarih boyunca de-

ğişim gösterdi. Atlantik kıyısına yerleşen İngiliz yerleşimciler, ancak 

18. yüzyılın sonlarında, kendilerini sadece ait oldukları sömürgenin 

sakinleri olarak değil, aynı zamanda Amerikalılar olarak benimseme-

ye başladı. Bağımsızlığın ardından Amerikan ulusu fikri, 19. yüzyıl-

da aşama aşama ve ağır aksak tutundu. Ulusal kimlik, İç Savaş son-

rasında, diğer kimliklere üstün tutulur oldu ve Amerikan ulusçuluğu 

20. yüzyılda gelişim gösterdi. Bununla birlikte, 1960’lı yıllarda alt 

milliyet ve çift milliyet kimlikleri ve çok uluslu kimlikler ulusal kimlik-

le çekişmeye-çatışmaya, onu erozyona uğratmaya başladı.”14 

Bilindiği üzere, Amerikalılar ilk yerleşim dönemlerinde ülkelerini et-
nik köken ve ırk açısından çeşitlilik içeren bir toplum olarak görür iken, 
                                                           
14 Samuel P. Huntigton, Biz Kimiz? Amerika’nın Ulusal Kimlik Arayışı, CSA Yayınları, s. 21-
23, İstanbul, 2004. 
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Thomas Jefferson’un formüle ettiği ve ardından birçoklarının geliştirdiği 
“Amerikan ruhu”, “Amerikan doktrini” ya da “Amerikan inanışı” (Ameri-
kan creed) yaygın biçimde Amerikan kimliğinin tanımında çok önemli bir 
unsur olarak benimsenmeye başlanmıştır. Huntigton’a göre, bu “ruh” 
Amerika kıtasına 7. ve 8. yüzyıllarda Britanya’dan gelen kurucu yerle-
şimcilere özgü Anglo-Protestan kültürünün bir ürünüdür.15 Bu kültürün 
temel unsurları da; “İngiliz dili, Hıristiyanlık, dinsel bağlılık, hukukun üs-
tünlüğüne, yöneltici sorumluluklarına ve ferdî haklara ilişkin İngiliz kav-
ramları, ferdiyetçiliği, iş ahlakını ve insanların yeryüzünde bir cennet ya-
ratacak yetenek ve haklara sahip oldukları inancını içeren Protestan de-
ğerleridir.” 

Yaklaşık 300 yıldan beri gözlendiği üzere, Anglo-Protestan kültür, 
Amerikan kimliğinin merkezinde yer almaktadır. Amerikan elitist kadro, 
entelijansiya sınıfı, toplumsal kurum ve organizasyon biçimi günümüzde 
de Anglo-sakson kültüründen ve Protestan inancından asla bir sapma 
gösteremez. Tüm cumhurbaşkanları -Kennedy hariç- Protestan-Evange-
list kimliklidir. Gözleneceği üzere, Anglo-Protestan ruhu, laik bir devlet 
olarak kabul ettiğimiz ABD’nin toplumsal yaşam biçimine yön veren bir 
döl yatağını oluşturur. Bu yapılaşma günlük kullandıkları paralar üze-
rinde bile etkinliğini sürdürür: “Biz Tanrıya inanıyoruz -We Trust in God.” 
Laik Türkiye’de din, bir toplumsal kurum olarak dışlanmış, sadece ve 
sadece bireysel inanç sistemine dönüştürülmüştür. Bir Obama, Başkan-
lık seçiminde parlamento da kutsal kitaba (İncil) el basmış, dini liderin 
elini öpmüştür. %85’inden fazlası Müslüman olan ülkemizde Kur’an ve 
Diyanet İşleri Başkanı Büyük Millet Meclisine girebilir mi? 

ABD, kuruluş felsefesi ve devlet sistemi açısından -çok etnikli bir top-
lum görünümünde olmasına karşın- Amerikalılar, kendilerini “Beyaz, 
Anglosakson ve Protestan” olarak algılamaktadırlar. Hatta, 1950’lere ka-
dar Amerikan sosyolojisi ve antropolojisi, Amerikan toplumunu bir erit-
me makinesi (melting pot) biçiminde algılamış, Beyaz-Anglo-Sakson-Pro-
testan karşıtı çok kültürlülüğü eriterek, üniter bir kimliğe dönüştürmüş-
tür.  

Birleşik Devletler görünümünde ve eyaletler biçiminde bir manzumesi 
bulunmasına rağmen, üniter yapısı merkezcil kimliği oluşturur. 

Günümüzde Huntigton gibi ünlü düşünür Z. Brzeziinski de; Polonya 
kökenli bir düşünür ve devlet danışmanı olmasına rağmen, ABD’nin çok 
kültürlülük yapılaşmasına kaymaması hususunda direnç gösterenlerin 
başında gelir. “Kontrolden Çıkmış Dünya” adlı eserinde bu gerçeği şöyle 
dile getiriyordu: “Amerikan toplumunu biçimleyen, Beyaz-Anglosakson-Pro-
testan kültürüdür, bir başka unsur düşünülemez, merkezcil kültür budur.” 

Harward Üniversitesi öğretim üyesi Brzezinski’ye göre; 
                                                           
15 S.P. Huntigton, a.g.e., s. IV. 
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“Amerikan toplumunu biçimleyen (Beyaz, Anglosakson, Protestan) 

kültüründen küresel mozaiği yansıtan bir kültüre dönüşülmesi kaçı-

nılmaz olarak değerlerinin derinden değişmesine yol açacak ve belki 

toplumun birliğini daha da zayıflatacaktır. Ayrışmış bir Amerika’da 

küresel bir kültürün ve etnik bir mozaiğin oluşmasının, bu ülkenin 

karşılaştığı sorunların çözümünü daha da güçleştireceği inkâr edile-

mez. Eğer bu sorunlarla bir an önce baş edilemezse, ortaya çıkabile-

cek bu yeni mozaik, Amerika’yı giderek yükselen bir kent gerilla ha-

reketiyle bile yüz yüze bırakabilecektir.” 

Ancak, Brzezinski şu kaydı da ileri sürüyordu: “ABD buna asla izin 
veremez.”16 

Merkezcil kimliği veya kurucu kültürü devreden çıkarmak suretiyle 
çok kültürlülük olgusu peşinde koşanların, özellikle cemaatçilerimizin 
enti-püften gerekçelerle ulusal dokuyu “bir tür Osmanlı Eyalet modeliyle” 
biçimlendirmeye çalışmaları; “Büyük Orta Doğu Projesi”nin alt yapısını 
oluşturabilecek eğilimlere de yol açabilecekleri unutulmamalıdır. Türki-
ye’nin yörüngesinden kaydırılarak, trajik sonuçlara gebe bir mozaiğe dö-
nüştürülmesine hiç kimsenin gücü yetmez. Her an: “umudu bu milletin 
gömülmez, beyhude bu gayretin mezarcı” diyebiliriz. 

Zaman gazetesinin bir yazarı, Prof. Dr. Ziya Öniş, çok kültürlülük bi-
çimini şöyle takdim ediyordu: 

“Çok kültürlülük kavramında bu hükümet önemli bir ivme sağladı. 

Bir tarafta dinî özgürlükler konusunda çok kültürlü bir Türkiye’nin 

AB içinde önemini savunduğumuz zaman, Hıristiyan azınlıklar konu-

sunda da adım atmamız lazım diye düşünüyorum (...) Ruhban Okulu 

konusunda taviz verirsek Türkiye’de Vatikan yaratmak gibi bir şey 

olur diyorlar. Neden böyle bir şeyden korkalım? Bunu yaptığımız za-

man Avrupa’da yaratacağı etkiyi düşünün (...) Balkanlar’da Türkiye, Yu-

nanistan’la birlikte çok kültürlülüğün merkezi olmak istiyorsa, elimizin 

altında bir piyango var, bir imkân var. Onu kullanmıyoruz şu anda.”17  

Günümüzde akademik çevrelerden gelen ve Avrupa’ya rıza göstererek, 
Türk toplumunun üniter kimliğini çok kültürlülük dalgalanmalarına 
                                                           
16 Zbigniew Brzezinski, Kontrolden Çıkmış Dünya, İş Bankası Yayınları, s. 127, 1996. 
17 Prof. Dr. Ziya Öniş, “Avrupa Birliği Dağılma Sürecine mi Gidiyor?”, Zaman Gazetesi, 6 Ni-
san 2005. Bu vesile ile bir noktayı da ben hatırlatmak istiyorum. O tarihlerde, Mersin ve 
Trabzon’daki halk direncini “aşırı milliyetçi-ırkçı” çizgide yorumlayan zihniyet, son günlerde 
şahsıma da iftira da bulunmak suretiyle -kamuoyu nezdinde- karalamada bulunmaktadır. 
Nitekim, 6 Mart 2005 günlü Turkuaz/Zaman Gazetesinde, Nurcu olduğunu beyan eden Mu-
sa Çağı veya namı diğer “Saatçi Musa” adlı bir şahıs, Malatya’da gençliğim döneminde aşırı 
komünist olduğumu, Sait Çekmegil’le birlikte sabahlara kadar benimle tartışma yaparak yo-
la sokulduğumu dile getirmek suretiyle kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır. Bu kişinin, 
yalan beyanda bulunduğunu, gazetenin genel yayın müdürüne belgelerle açıklamama rağ-
men, basın ve ahlâk yasası gereğince tekzibimi yayınlamaları gerekirken, sadece tekzibin be-
lirli yerlerinden parçalar alarak, diledikleri biçimde bir görünüme sokmuşlar ve ahlâk dışı 
tutuma iştirak etmişlerdir. 
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mahkûm etmeye çalışan bu tür keyfi ve sorumsuz tutum ve davranışla-
rın artık bir sonu olmalıdır. Ünlü şairimizin dediği gibi: “Kız köpekler bile 
vatanperver. Vatanı sevmeyen acep ne sever?” 

Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Kimlik tartışmaları, bizleri bir noktada Türk toplumunun bütüncül 
(homonkül) yapısı üzerine yönelik tartışmalar arenasına yönlendirmekte-
dir. Güneydoğu sorunu, etnisiti dalgalanmaları, ideolojik kutuplaşmalar 
bu sürecin derinlik kazanmasında etkin rol oynamaktadır. Bilimsel an-
lamda çok kültürlülük veya federalizm, birçok devletin özel yasalarla ba-
ğımsızlıklarını koruyarak tek bir devlet çatısı altında birleşmeleri demek-
tir. Burada bir yerlilik (subsidiarile) veya yerel (local) yönetimlerin güç-
lendirilmesi değil, adem-i merkeziyetçilik ilkesinin geçerliliği söz konusu-
dur. Böyle bir oluşumda, artık üniter yapı ortadan kalkıyor, yerini yerel-
ci-federal örgütlenme diyebileceğimiz bir yönetim biçimi bırakıyor, de-
mektir. Siyasal Kürtçülerin, özellikle Leyla Zana ve arkadaşlarının He-
rald Tribune ve Le Mond gazetelerine verdikleri beyanları da açıkça gös-
termektedir ki, Türkiye’nin çok kültürlülük kapsamında bir Belçika mo-
deline (Valonlar-Flamanlar gibi) yönelmesi arzusu da cemaatleşme zihni-
yetle bir birliktelik odak noktasını gündeme taşımaktadır. 

Şu anda Türkiye, uçuruma giden bir yolda ulusal direncini ve savun-
ma mekanizmasını ilk hareket ettirici montör güç olarak devreye sokmak 
durumundadır. Bu nedenle, iç proletarya ve dış proletarya güçlerinin ta-
şıdıkları kargo-kültü karşısında yeniden mobilize olması, aktivitesini 
bulması ve atılımlar yapması gerekmektedir. Aksi taktirde, Türkiye İkinci 
Cumhuriyetçiler, Dinler Arası Diyalogcular, Türk Hümanizmacıları, Ce-
maatleşme Unsurları, Gelenekli Yabancı Soyluları ve Osmanlı Eyaletçile-
rinin organik ittifakları karşısında bunalımlı ortamlara sürüklenebilir. 

Bir vakitler (1878) Şemdinan’da (Şemdinli) Nakşibendi Şeyhi Ubey-
dullah tarafından başlatılan ve İngilizler tarafından kurulan Kürdistan 
Teali Cemiyetinin başına getirilen oğlu Seyit Abdülkadir ve takipçilerinin 
oluşturduğu dış güç koalisyonları, Şemdinli’nin Şepatan ve Gerdi köyle-
rinde 11 subayımızın da şehit edilmelerine yol açmıştır. Partiyi Kerkara-
ni Kürdistan (PKK) örgütünün 15 Ağustos 1984 tarihinde Türkiye Cum-
huriyeti’ne karşı gerilla hareketini başlattığı odak noktası da Şemdinli’-
dir. Stratejik bir konumu olan bu bölge, bir vakitler İngilizler tarafından 
kurdurulan sözüm ona Mehabat Kürt Cumhuriyeti’nin de yapılaşmasın-
da etkili olmuştur. 

Böylece, 10 Ağustos’ta Diyarbakır’da “Kürt sorunu”, 21 Aralık günü de 
Şemdinli de başlatılan “alt üst kimlik” biçimlemesi, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin varlık nedenini, birlikteliğini ve kader çizgisini bir oyun teorisi ola-
rak kullanmak isteyen iç proletarya ve dış proletaryanın koalisyonuna 
zemin hazırlayabilir. O zaman hep bir ağızdan haykırabiliriz: Quo Vadis. 
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RUSYA TÜRKLERİNİN BALKAN SAVAŞLARINA 
TEPKİLERİ VE OSMANLI’YA MADDİ-MANEVİ 

KATKILARI 

Yrd. Doç. Dr. Emin ÖZDEMİR* 

Öz 

20. yüzyıla girildiğinde başta Kırım, Azerbaycan, İdil-Ural Bölgesi, 

Kazak Bozkırları ve Türkistan olmak üzere Türklerin yoğun olarak yaşa-

dığı geniş bir coğrafya, Rusya’nın kontrolündeydi. Rus işgalindeki bu böl-

gelerin Osmanlı Devleti ile olan ilişkileri ise çok eski devirlere dayanmak-

taydı. İşgalden sonraki dönemlerde bu iki bölge arasındaki İslam ve 

Türklük temeline dayalı duygusal bağ, devam ettirilen kültürel ilişkiler 

sayesinde hiçbir zaman kopmamıştı. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerin-

de gelişen Panislamizm ve Türkçülük düşünceleri bu bağı daha da kuv-

vetlendirmişti. İki bölge arasında güçlenen duygusal bağın ilk önemli 

yansıması, Balkan Savaşlarında hissedilir. Şark meselesinin bir parçası 

olan Balkan Savaşları, Rusya Türkleri kamuoyunda büyük bir teessür ve 

tepkiyle karşılanır. Rusya’da yaşayan Türkler, Osmanlı Devleti’ne yar-

dımlar noktasında adeta seferber olurlar. Yapmış olduğumuz bu çalışma-

da Balkan Savaşlarının Rusya Türkleri arasında oluşturduğu akisleri ve 

onların maddi-manevi katkıları üzerinde duracağız. 

Anahtar kelimeler: Balkan Savaşları, Rusya Türkleri, Hilâl-i Ahmer, 

Türkçülük. 

Abstract 

Reaction of Turks in Russia Against the Balkan Wars and 

Their Both Material and Spiritual Contribution to Ottomans 

A large area of lands where Turks populated densely -for one Crimea, 

Azerbaijan, Idel-Ural Region, Kazakh Steppe and Turkistan- was under 
                                                           
* Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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the control of Russians at the very beginning of 20th century. And the re-

lations between those occupied areas by the Russians and the Ottoman 

State dated back to the very old times. In the years ahead after the occu-

pation, Islamic and Turkish ethnicity-based emotional bond between the 

people of those territories and Ottoman State never broke off thanks to 

the maintained cultural relations. Furthermore, the ideas of Pan Islamism 

and Turkism which developed in the last periods of Ottoman State rein-

forced this bond. The first considerable reflection of the emotional link 

between these two regions was felt during the Balkan Wars. Balkan 

Wars, a piece of Eastern Question, were met with wide reactions and sor-

row in Turkish public opinion in Russia; and so to speak, almost their 

fully available resources were mobilized. In this study, we will draw on 

the consequential effects of Balkan Wars among the Turks in Russia and 

both material and spiritual contribution of themselves. 

Key words: Balkan Wars, Russian’s Turks, Red Crescent, Panturkizm. 

Giriş 

Tarihte yaşamış en dinamik milletlerden birisi olan Türkler, İlkçağlar-
dan günümüze kadar dünyanın çok farklı bölgelerinde yaşamışlar ve çok 
sayıda devlet kurmuşlardır. Bu sebeple Türk dünyasının sosyo-politik sı-
nırları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır.1 20. yüzyılın başlarında 
Osmanlı Türklüğünün haricinde Avrasya coğrafyasının büyük kısmında, 
farklı isimlerle anılan Türk boylarının önemli bir kısmı, Çarlık Rusya’sı 
hâkimiyetinde bulunmaktaydı. Rusya Türkleri olarak adlandırdığımız 
İdil-Ural bölgesinde; Tatar ve Başkurtlar, Kazak bozkırlarında; Ulu, Orta 
ve Kişi Cüz Kazakları, Yedisu ve Fergana’da; Kırgızlar, Türkistan bölge-
sinde; Özbekler, Hazar’ın doğusunda; Türkmen Boyları, Kafkasya’da; 
Azerbaycan Türkleri, Kırım’da ise Kırım Tatarları, Çarlık topraklarındaki 
başat Türk topluluklarındandı. 

Osmanlı Devleti ile Rusya Türkleri arasındaki münasebetler Rus işga-
linden önceki devirlerde başlar. Küçük çaplı askeri yardımlar veya siyasi 
mektuplaşmalar şeklinde kurulan diplomatik ilişkiler, işgallerden sonra 
kesintiye uğrasa da; kültürel ilişkiler, hac ve eğitim amacıyla yapılan zi-
yaretler vasıtasıyla devam eder.2 II. Abdülhamid döneminde uygulanan 
Panislamist siyaset ve sonraki dönemlerde gelişen Türkçülük düşüncesi 
iki bölgeyi daha da yakınlaştırarak ilişkilerin ivmesini artırır. 

Gelişen kültürel ilişkiler neticesinde karşılıklı hassasiyetlerin artması 
ile birlikte Rusya Türkleri, Rusya’daki Türk basını vasıtasıyla Osmanlı 
                                                           
1 Yusuf Akçura, 20. yüzyılın başlarında Türk dünyasını üç kısma ayırmaktadır. Birincisi 
Müstakil Osmanlı Devleti, ikincisi İran ve kuzeyindeki bölgeler, üçüncüsü ise Rusya ve Çin 
hakimiyetinde geniş topraklardır. Yusuf Akçura, “Türk Aleminde”, Türk Yurdu, Tubitay Ya-
yınları, S. 1, C. I, s. 20, 1911. 
2 Ahad Andican, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye ve Orta Asya, s. 199-202, İstanbul, 2009. 
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Devleti’nin 1912 yılında Balkan devletleriyle yaptığı savaşlarda uğradığı 
felaketleri, yakından takip ederler. Yapılan yayınlarla oluşturulan kamu-
oyu, neticesini kısa sürede gösterir. Rusya Türkleri, din ve ırk bağıyla 
bağlı oldukları Osmanlı’ya maddi ve manevi katkılar noktasında hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmazlar. Bu katkılar, nakdi yardımlar olduğu gibi biz-
zat cephede savaşarak ya da cephe gerisinde gönüllü hizmet ederek ger-
çekleşir. 

1. 20. Yüzyılın Başlarında Rusya Türklerinin Genel Durumu 

Sahip oldukları göçebe hayat tarzı ve kısa sürede teşkilatlanma yete-
neği sayesinde dünyanın değişik coğrafyalarında farklı isimlerle 40’tan 
fazla devlet kuran Türklerin önemli bir kısmı, 20. yüzyılın başlarında 
Rusya’nın hâkimiyetinde yaşamaktaydı. Bu Türk topluluklarının Rus 
hâkimiyetine girmesi uzun ve kademeli bir süreçte gerçekleşmişti. Rus 
Çar’ı IV. İvan tarafından 1552 yılında Kazan Hanlığı’nın, 1556 yılında ise 
Astrahan Hanlığı’nın zaptı, Rusya’nın Türk ülkeleri yönündeki ilerleyişi-
nin başlangıcı oldu.3 Kuzey’de soğuk denizlerle, Güney’de geniş karalar 
arasında sıkışmış Rusya’nın, emperyal bir güç olmasının ancak güneye 
doğru ilerleyerek, sıcak denizlere ulaşmakla mümkün olacağını anlayan 
I. Petro’nun belirlediği tarihi hedefleri, 18. yüzyılın başından itibaren 
Türklerin aleyhine gerçekleşti. Petro’ya göre Hindistan’a ulaşmak ve sı-
cak denizlere inmek için üç yol vardı. Birincisi, Karadeniz ve Balkanlar 
üzerinden Boğazları ele geçirmek; ikincisi; Kafkaslar ve İran üzerinden 
Basra Körfezine inmek; üçüncüsü ise Kazakistan üzerinden Türkistan’ı 
ele geçirerek Afganistan ve Hindistan’a ulaşmaktı. 

Rus ilerleyişinin başladığı dönemde Kafkasya ve Türkistan’da yaşa-
yan Türkler arasında siyasi birlik olmadığı gibi kendi aralarında da mü-
cadele mevcuttu.4 Bu durum Rus işgalinin hızlanmasına yol açtı. 18. ve 
19. yüzyıllarda Rusya, Kırım’dan başlayarak Kafkasya ve Türkistan’daki 
Türk bölgelerini hâkimiyeti altına aldı. Rusya, işgal ettiği bölgelerde hâ-
kimiyetini sağlamlaştırmak amacıyla bir taraftan idari yapılanmayı ger-
çekleştirirken, diğer taraftan da varlığına karşı gelişecek milli direnci kır-
mak için Ruslaştırma siyaseti yürüttü. 

20. yüzyıla Rusya’nın uyguladığı idari baskı, sömürge ekonomisi ve 
asimilasyon siyasetinin kıskacında giren Türk halkları, kendi içlerinden 
çıkardıkları aydınların öncülüğünde gelişen fikirlerin etrafında kenetle-
nerek milli kimliklerini korumaya, başta eğitim olmak üzere bütün alan-
                                                           
3 Rusya İdil-Ural bölgesini işgal ederek ekonomik bir avantaj elde eder. İşgalden sonra İdil 
ve Ural Nehirleri Rus iktisadi hayatının önemli bir can damarı haline gelir. Akdes Nimet Ku-
rat, Rusya Tarihi, s. 153-154, Ankara, 1993. 
4 Kazak Hanlığı ve sonrasında kurulan Kazak cüzleri hakkında tafsilatlı bilgi için bakınız 
Eski Devirlerden Günümüze Kazakistan ve Kazaklar, Çev. Abdulvahab Kara, İstanbul, 2007; 
Türkistan’da kurulan Buhara, Hokand ve Hive Hanlığı için tafsilatlı bilgiye bakınız, Baymir-
za Hayit, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi, Ankara, 1995. 
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larda geri kalmışlıktan kurtulmaya çalışırlar. İdil-Ural bölgesinde Tatar 
din âlimleri Abdünnasir Kursavi ve Şehabettin Mercani’nin İslam’ın asıl 
kaynağı Kur’an ve Hadislere dayanarak dini anlayışta yenilik yapma ve 
işlevini kaybetmiş geleneksel medrese eğitimi sitemini yeniden düzenle-
mek düşüncesiyle ortaya attığı Ceditçilik, daha sonraki devirlerde Rus-
ya’daki Türk toplumunun tamamını kuşatan, başta eğitim hayatı olmak 
üzere, sosyal hayatın tamamını ilgilendiren alanlarda reform yapılması 
gerektiğini savunan bir düşünce haline dönüşür.5 Geleneksel eğitimde 
yenilik yapma düşüncesi, Rus okullarında tahsil gören aydınlar tarafın-
dan daha da ileri götürülür. Tarih, coğrafya, matematik gibi modern 
ilimlerin de okutulduğu Usûl-i Cedîd okulları açılır. Bu alanda açmış ol-
duğu Usûl-i Cedîd okullarında uyguladığı yeni eğitim metotları ile büyük 
başarı elde eden İsmail Gaspıralı, “Dilde, Fikirde, İşde Birlik” sloganıyla or-
taya attığı fikirle, Türk dünyasını kültürel temelde birleştirmeyi hedefler.6 

Rusya Türkleri arasında başta eğitim olmak üzere sosyal hayatın ta-
mamına yönelik yenileşme düşüncesi, kadimci olarak da adlandırılan 
muhafazakâr din âlimlerinin tepkisini çeker. Kadimciler; esas olarak dini 
hukuka dayalı sosyal yapının devamını istemekte, yenileşmenin ise halkı 
Ruslaştırmaya iteceği kanaatindeydiler. Türklük fikrini ise İslamiyet’in 
ümmetçilik felsefesine aykırı buldukları için ağır bir şekilde eleştirirler.7 

1905 yılında Rusya’da meşruti düzene geçilmesi, burada yaşayan 
Türkler açısından dönüm noktası olur. Çünkü doğan özgürlük ortamın-
da Türk aydınları, hem kısmi siyasi temsil hakkını elde ederler hem de 
basın yayın faaliyetlerinin gelişmesiyle fikirlerini daha kolay ifade etme 
imkânı bulurlar. 1906 yılında toplanan I. Devlet Duması’na Rusya’nın 
değişik bölgelerinden 25 Türk vekil seçilir. Müteakip dönemlerde açılan 
Dumalarda da değişen sayılarda Türk vekiller seçilmeyi başarır. Duma’-
da faaliyetlerini “Müslüman Fraksiyonu” çatısı altında yürüten Türk ve-
killer; siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik taleplerini dile getirirler.8 

Rusya Türkleri, Duma’daki faaliyetlerinin yanında kendi aralarında 
kongreler düzenleyerek hem Rusya hükümetinden taleplerini daha etkili 
dile getirmeye çalışırlar, hem de siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda bir-
likte hareket etme niyetlerini ortaya koyarlar. Duma seçimlerinde eşit 
vatandaşlık statüsünü kazanmak, vatandaşlık hakkını bütün Müslü-
manların elde etmesi, milli mekteplerin açılması, dini vakıf müesseseleri-
nin idaresinin Müslümanlara bırakılması gibi konularda kamuoyu oluş-
                                                           
5 Ahad Andican, Cedidizm’den Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi, s. 25, İstanbul, 
2003. 
6 Hakan Kırımlı, Kırım Tatarlarında Milli Kimlik ve Milli Hareketler (1905-1916), s. 45, Anka-
ra, 1996; Alexandre de Bennigsen, “Çarlık ve Sovyet Hâkimiyeti Altındaki Türkler”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Çev. Kemal Aytaç, S. 41, s. 168, 1986. 
7 Nadir Devlet, Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi (1905-1917), s. 269, Ankara, 1999. 
8 A.g.e., s. 115-122. 
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turmak amacıyla düzenlenen kongrelerde Türkler, birbirlerini tanıma 
imkânı buldukları gibi sosyal ve kültürel meselelerle alakalı önemli ka-
rarlar da alırlar.9 

1905 İhtilali’nin Rusya Türkleri açısından bir diğer önemi ise, basın-ya-
yın faaliyetlerinin önündeki engellerin kalkması olur. Azerbaycan’da Melik-
zade Zerdabi 1875 yılında yayınladığı “Ekinci”, Rusya Türklerinin ilk Türkçe 
neşriyatı olarak kabul edilmektedir.10 Bu dönemdeki az sayıdaki Türkçe ya-
yın arasında İsmail Gaspıralı’nın 1883 yılında Kırım Bahçesaray’da sade bir 
Osmanlı Türkçesiyle neşrettiği “Tercüman” gazetesi, sürekliliği ve tesir alanı-
nın genişliği bakımından döneminde farklı bir yere sahipti.11 

İhtilal ile birlikte Rusya’da Türklerin yaşadığı hemen her bölgede ya-
yın faaliyetlerinde hızlı bir gelişme olur. Farklı görüş ve düşüncede çok 
sayıda gazete, dergi ve kitap neşredilir. Türkler arasında başlayan kültü-
rel canlanma, Rus asimilasyon politikaları karşısında milli kimliklerin 
oluşmasına zemin hazırlar. Bu dönemde Ceditçi aydınların öncülüğünde 
gelişen Türkçülük düşüncesi yanında Kazakçılık, Tatarcılık gibi mikro 
milliyetçilikler de ön plana çıkar. Aynı zamanda yaşanan kültürel geliş-
meler, Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerin yoğunlaşmasını sağlar. 

2. Gelişen İlişkiler Çerçevesinde Balkan Savaşları’nın Rusya 
    Türkleri Arasındaki Akisleri ve Osmanlı Devleti’ne Yapılan 
    Yardımlar 

2.1. Rusya Türkleri ile Osmanlı Devleti Arasındaki İlişkilerin Gelişimi 

Osmanlı Devleti’nin 1912 yılında dört Balkan devletine karşı giriştiği 
mücadelede, esaret altındaki Rusya Türklerinin, Osmanlı’ya verdiği 
maddi ve manevi desteği anlayabilmek için, Balkan savaşları öncesi Rus-
ya Türkleri arasında Osmanlı algısını ve bu algının oluşmasını etkileyen 
ilişkilerin gelişimini ortaya koymak gereklidir. Çarlık Rusya’sı hâkimiye-
tinde yaşayan Türklerin Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerinin kökleri, Rus 
işgalinden çok daha önceki devirlere hatta Osmanlı Devleti’nin kuruluş 
dönemlerine kadar uzanmaktadır. Ancak Kırım’dan Türkistan’a kadar 
olan bölgelerde farklı Türk topluluklarıyla olan ilişkiler coğrafi sebeplerin 
de tesiriyle her zaman aynı ölçüde gelişmemiş, dönem ve coğrafi konuma 
göre farklılıklar arz etmiştir. 

İki bölge arasında Rus işgalinden önce gelişen siyasi ilişkiler, işgalle 
birlikte kesintiye uğrasa da kültürel ilişkiler her zaman devam etmiş, 
Balkan savaşlarına gelinen süreçte iletişim ve ulaşım imkânlarının art-
masıyla daha da canlanmıştı. II. Abdülhamid döneminde uygulanılan 
Panislamizm siyaseti ve Rusya Türkleri arasında gelişen Türkçülük dü-
                                                           
9 Necip Hablemitoğlu, Çarlık Rusya’sında Türk Kongreleri (1905-1917), s. 48, Ankara, 1997. 
10 Akif Aşırlı, Azerbaycan Matbuatı Tarihi, s. 13-27, Bakü, 2009. 
11 Hakan Kırımlı, a.g.e., s. 40. 
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şüncesi, dindaşlık ve ırktaşlık duygularının pekişmesini dolayısıyla Rus-
ya Türkleri arasında Osmanlı algısının güçlenmesini sağlar. 

Bunlardan din bağı ve dindaşlık duygusu hatta Şii İran’a karşı Tür-
kistan hanlıklarıyla yapılan Sünni ittifakta olduğu gibi mezhep birliği, 
ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynar.12 Halifeliğin Osmanlı Devleti’ne 
geçmesi sonucu halifenin manevi gücü de Osmanlı’nın, Türk toplulukla-
rı üzerindeki rolünü kuvvetlendirir. Bu sayede bu bölgeler Osmanlı’nın 
dini ve kültürel hinterlandı haline dönüşür. Osmanlı, hilafet makamının 
da etkisiyle zor zamanlarda başvurulacak önemli bir merkez durumuna 
gelir. Türkistan’da olduğu gibi hanların kendi arasındaki iktidar müca-
delelerinde olduğu kadar Hanlıklar arasındaki mücadelede de Osmanlı 
padişahlarının onayı, meşruiyet aracı şekline bürünür.13 

Hac ziyaretleri, eğitim amaçlı geliş gidişler, matbaanın da kullanılmaya 
başlamasından sonra Osmanlı’da basılan kaynak eserlerin Rusya Türkleri 
arasında okutulmaya başlaması14 ve Osmanlı kültürel hayatındaki geliş-
meler sonucu Türk bölgelerindeki dini kanaat önderlerinin, tarikat şeyhle-
rinin ve müderrislerin Osmanlı’ya ve Hilafetin merkezi İstanbul’a olan ilgi-
sinin artması, ilişkilerin canlı tutulmasında ana etmenler olur.15 

Mekke ve Medine gibi kutsal bölgelerin Osmanlı’nın kontrolüne geç-
mesinden sonra Osmanlı topraklarına gelen Müslüman Türk hacılar, 
Osmanlı Devleti ile geldikleri bölgeler arasında köprü vazifesi görürler. 
Başta tarikat şeyhleri ve âlimler olmak üzere hac için gelen Türklerin 
büyük kısmının Osmanlı payitahtına da uğradığına dair Osmanlı arşi-
vinde birçok kayıt bulunmaktadır. Hokand Hanlığı veziri Seyyid Baha-
dır’ın hac vazifesinden sonra İstanbul’a gelerek Padişah’ın huzuruna çık-
tığına dair irâde-i seniyye buna bir örnektir.16 Hacca giden âlimler, yaz-
mış oldukları seyahat kitaplarında İstanbul’a uzun sayfalar ayırmışlar-
dır. Bu tür eserler Rusya Türklerinin İstanbul’a olan ilgisini artırmıştır.17 

Hac ziyareti yanında Rusyalı Türkler, eğitim-öğretim amaçlı da Os-
manlı topraklarını ziyaret etmekteydiler. Darülfünun, Darül-muallimin 
ve diğer medreselerde eğitim görmek amacıyla Kırım, Kazan, Kafkasya ve 
Türkistan’dan çok sayıda öğrenci gelir.18 Osmanlı Devleti’nden çok sayı-
                                                           
12 Mehmet Saray, Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti İle Türkistan Hanlıkları Arasındaki Si-
yasi Münasebetler (1775-1875), s. 3, Ankara, 1994. 
13 Ahad Andican, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye ve Orta Asya, s. 197. 
14 Hüseyin Bargan, “Ahmet Mithat Efendi ve İdil-Ural Türkleri”, Türk Dünyası Dil ve Edebi-
yat Dergisi, S. 13, s. 24-25, Bahar, 2002. 
15 Ahad Andican, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye ve Orta Asya, s. 264-269. 
16 Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri (XVI. - XX. Yüzyıllar), Başbakanlık Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayını, s. 44-45, Ankara, 2004. 
17 Hüseyin Bargan, “a.g.m.”, s. 25. 
18 Osmanlı Devleti ile Kafkasya, Türkistan Kırım Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair 
Arşiv Belgeleri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkan-
lığı Yayını, s. 17, Ankara, 1992. 
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da muallim de Kırım gibi yakın coğrafyalara, buralardaki medrese ve 
mekteplerde görev almak üzere seyahat ederler.19 Gerek öğrenci geliş gi-
dişleri gerekse müderrislerin karşılıklı ziyaretleri, Rusya Türklerindeki 
Osmanlı algısını kuvvetlendirir. 

İstanbul’dan Türkistan’a 1877 yılında seyahat eden Osmanlı seyyahı 
Mehmet Emin Efendi’nin seyahatnamesinde geçen bir anekdot, Rusya 
Türklerinin Osmanlı’ya bakışını ve Türkistan Türkleri üzerinde Osmanlı 
Devleti’nin ve halifenin imajının ne derece etkili olduğunu anlamamız 
açısından önemlidir. 1877-78 Osmanlı, Rus savaşının cereyan ettiği bir 
dönemde Rus işgali altındaki göçebe Türkmenler arasında dolaşan sey-
yahın verdiği bilgiye göre, Türkmenler, Ruslar karşısında savaşan Os-
manlı’nın galibiyeti için dualar yapmışlar, gerçek hükümdar olarak ise 
Osmanlı halifelerini gördüklerini belirtmişlerdir.20 Teke Türkmenlerinin 
başı Nurverdi Han’ın, Seyyah Mehmet Emin Efendiye Türkistan’daki 
Türkler arasındaki ayrılığın ancak Osmanlıların himayesinde sonlanaca-
ğını ve Ruslara karşı birleşmenin Osmanlı’nın yardımıyla gerçekleşebile-
ceğini söylemesi, Rusya Türklerinin zihnindeki Osmanlı algısını ortaya 
koymaktadır.21 

Balkan savaşlarına gelinen süreçte Rusya Türkleri arasında gelişen 
Türkçülük düşüncesi, iki bölge arasındaki bağları daha da güçlendirir. 
Başta Gaspıralı İsmail olmak üzere, Rusya Türkleri arasında yetişen ce-
ditçi aydınlar, yazmış oldukları eserlerde Rusya’nın uyguladığı Pansla-
vist politikalar karşısında Türkçülük düşüncesini ön plana çıkarırlar. II. 
Meşrutiyetin ilanıyla bu aydınların Osmanlı’ya sempatileri daha da ar-
tar. Artık İstanbul onların daha sık uğradıkları kutsal bir merkez haline 
dönüşür.22 

2.2. Rusya Türkleri Kamuoyunda Balkan Savaşları 

Kendi aralarındaki asırlık problemleri halleden Bulgaristan, Yunanis-
tan, Sırbistan ve Karadağ’ın, Rusya’nın da kışkırtmaları sonucu, Os-
manlı’ya saldırmalarıyla 1912 yılında başlayan Balkan savaşları, Os-
manlı Devleti’nin son dönemlerde karşılaştığı en büyük felaketlerden bi-
risidir. Dış siyasetteki basiretsizlik neticesinde Balkanlarda kurulan itti-
fakların farkına varılamaması, iç siyasetteki karışıklıklar, orduya siyase-
                                                           
19 Özellikle Kırım ve Azerbaycan gibi daha yakın coğrafyalara Osmanlı Devleti’nden Türk 
eğitimciler giderek kardeş halklara destek vermekteydiler. H. Murat Arabacı, “1783 Yılından 
Sonra Kırım Türklerinin Osmanlı Devleti ile Kültürel Münasebetleri”, Uluslararası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, Vol. 1/2, s. 69, Kış, 2008; Betül Arslan, I. Dünya Savaşı Esnasında 
Azerbaycan Türklerinin Anadolu Türklerine “Kardaş Kömeği” ve Bakü Müslüman Cemiyet-i 
Hayriyesi, s. 40, Ankara, 2000; Hakan Kırımlı, a.g.e., s. 177-182. 
20 Mehmet Emin Efendi, İstanbul’dan Orta Asya’ya Seyahat, Haz. Rıza Akdemir, s. 23-24, 
Ankara, 2000. 
21 A.g.e., s. 89. 
22 Hakan Kırımlı, a.g.e., s. 185-186. 
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tin girmesi sonucu yaşanan başıbozukluk, yüzlerce yıl Türk vatanı ol-
muş Balkan topraklarının kaybedilmesi ve buralardan yüz binlerce mu-
hacirin Anadolu’ya göç etmesiyle sonuçlanır.23 Gerek muhacirlerin içinde 
bulunduğu ağır şartlar, gerekse cephede ve cephe gerisinde yaşanan 
olumsuzluklardan dolayı Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü zor durum 
karşısında Rusya Türkleri tepkisiz kalmazlar. 

Balkan devletlerinin hamiliğini yapan Çarlık Rusya’sının baskılarına 
rağmen Türk aydınları, Osmanlı Devleti’ne destek verilmesi için kamuo-
yunu harekete geçirmeye çalışırlar. Bu konuda Gaspıralı İsmail’in neş-
rettiği ve Rusya Türkleri arasında geniş kitlelerin okuduğu “Tercüman” 
gazetesi, İdil-Ural bölgesinde “Vakit” gazetesi, Kazak bozkırlarında “Ka-
zak” gazetesi ve “Aykap” dergisi, Türkistan’da Turan gazetesi, İstanbul’-
da Rusya’dan gelen Muhacir Türk aydınlarının da katkılarıyla çıkan 
“Türk Yurdu” dergisi ve diğer yayın organları önemli rol oynar. 

Bu yayın organları arasında İstanbul’da Rusya Türklerinin de katkıla-
rı ile neşredilen Türk Yurdu dergisinin yeri oldukça önemlidir. Her ne 
kadar Rusya’da çıkarılmasa da, yazar kadrosunun önemli bir kısmı mu-
hacir Rusya Türkleri tarafından teşekkül etmiş olan dergi, Rusya Türkle-
ri arasında büyük ilgi görmekteydi. Bu yüzden Çarlık sansürüne maruz 
kalmış, Rusya’ya sokulması yasaklanmıştı.24 Derginin Rusya muhaciri 
yazarları, Balkan savaşlarının hazırlık safhasından itibaren gelişmeleri 
yakından takip ederler. Bu yazarlardan aslen Kazan doğumlu Tatar olan 
ve Türk milliyetçiliğinin de teorisyenlerinden kabul edilen Yusuf Akçura, 
savaşın başlamasından hemen önce yazdığı yazısında Balkanlarda Os-
manlı Devleti aleyhinde kurulmaya başlayan ittifaklar üzerinde durarak 
tedbir alınmaması durumunda, Osmanlı Devleti için büyük bir tehlike 
teşkil edeceğini haber verir.25 

Nitekim Akçura’nın altını çizdiği tehlike, dört Balkan devletinin birle-
şerek Osmanlı Devleti’ne saldırmasıyla gerçekleşir. Savaşın başlamasın-
dan itibaren Türk Yurdu dergisi, savaşla ilgili haberleri ve yorumları say-
falarından duyurur. Osmanlı ordularının almış olduğu ağır mağlubiyet-
ler sonucu 500 yıllık vatan topraklarının terk edilmesi, bütün Türk mil-
leti gibi Türk Yurdu yazarlarını da derinden etkiler. Akçura, dergideki 
köşesinde Osmanlı’nın ricatını şu sözlerle anlatır: “Pek acı bir hakikati 
itiraf edecek kadar mertlik gösterelim. Bu güne değin harpte galip gelen 
biz değiliz. İstihfaf ettiğimiz Sütçü Bulgarlar, domuz çobanı Sırplar, hatta 
meyhaneci Yunanlılar bizi, beş yüz yıldır hepsine efendilik eden Osmanlı-
ları yendiler”.26 
                                                           
23 “Balkan Savaşı” Maddesi, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 5, s. 23-25. 
24 Ömer Özcan, “Türk Yurdu’nda Turancılık ve Türk Dünyası”, Türk Yurdu, S. 281, Cilt 
XXXI, s. 24, Şubat, 2011. 
25 Yusuf Akçura, “Türklük Şuunu”, Türk Yurdu, Tubitay Yayınları, S. 25, C. II, s. 30, 1912. 
26 Yusuf Akçura, “Türklük Şuunu”, Türk Yurdu, Tubitay Yayınları, S. 26, C. II, s. 45, 1912. 
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Rusya’daki Türk kamuoyunu yakından takip eden Türk Yurdu dergi-
si, içinde bulunulan zor dönemde, Rusya Türkleri ile Osmanlı arasında 
köprü vazifesi görür. Rusya Türkleri arasında Osmanlı’ya maddi ve ma-
nevi katkı sağlamak amacıyla yapılan bütün faaliyetleri sayfalarından 
duyurur. Hilâl-i Ahmer’e yapılan yardımları ve Osmanlı Devleti’ne gönül-
lü olarak katılanları haber yaparak bu tür faaliyetleri teşvik eder.27 

İstanbul’da neşredilen Türk Yurdu dergisinin yapmış olduğu yayınlar 
karşılıksız kalmaz. Rusya’daki Türk bölgelerinde de Balkan Savaşları, 
Türk aydınların öncülüğünde gündemde tutulmaya çalışılır. Bu bölgele-
rin başında 1774 Küçük Kaynarca antlaşmasına kadar Osmanlı Devleti’-
nin bir parçası olan Kırım gelmektedir. Uzun süre Osmanlı hâkimiyetin-
de kalan, Rus işgalinden sonra Osmanlı topraklarına göç eden çok sayı-
daki muhacir ve karşılıklı öğrenci ve öğretmen geliş gidişleriyle kültürel 
ilişkilerin hiçbir zaman kesintiye uğramadığı Kırım’da yaşayan Türkler, 
Osmanlı’nın içinde bulunduğu sıkıntılı duruma ilgisiz kalmazlar. Rusya’-
daki Ceditçi aydın kuşağı üzerinde büyük tesiri olan İsmail Gaspıralı’-
nın, Rusya Türkleri tarafından ilgiyle okunan Tercüman gazetesinde 
neşrettiği yazıları, sadece Kırım’da değil Rusya’da yaşayan bütün Türk 
topluluklarında savaşlarla ilgili kamuoyunun oluşmasında etkili olur. 

Rus ve Batı basını vasıtasıyla dünyadaki siyasi gelişmeler hakkında 
geniş malumatı olan Gaspıralı, öncelikle Balkanlarda yükselen milliyet-
çilikler neticesinde gerilen atmosfer hakkında halkı bilgilendirmeye çalı-
şır. Tercüman’da neşrettiği “Meselenin aslı nedir?” isimli makalesinde, 
Rumeli’de Osmanlı aleyhinde kurulan ittifak ve bunun karşısında Avru-
palı devletlerin takındıkları tavrı şu sözlerle eleştirir: “Bulgaristan, Yuna-
nistan, Sırbistan ittifak ediyorlar, beraberce Türklere hücum edecekler-
miş… Bu da olabilir. Çünkü mağlup oldukları halde mesul olmayacakları 
malum. Koca Avrupa gibi hamileri var. Galip gelen Türkleri hemen durdu-
rurlar”.28 Gaspıralı’ya göre, ufukta görülen savaşlardaki asıl gaye Os-
manlı’yı yıpratarak Şark meselesini gerçekleştirmektir.29 

Savaşın başlamasıyla birlikte Gaspıralı, Rusya’da yaşayan Türklerin 
içinde bulunduğu hassas durumu göz önüne alarak, Balkan savaşların-
da Osmanlı Devleti’ne nasıl yardım edilmesi gerektiği konusunda ince si-
yaseti belirleyerek önemli bir misyon da üstlenir. Türklerin kültürel sevi-
yesini yükseltmeyi kendisine öncelikli hedef gören Gaspıralı, Çarlık hü-
kümetiyle olan ilişkilerinde dikkatli davranmaktaydı.30 Bu sebeple Slav 
                                                           
27 Ömer Özcan, “a.g.m.”, s. 25-26. 
28 İsmail Gaspıralı, “Meselenin Aslı Nedir” Tercüman, 7 Eylül 1912, S. 37’den naklen, Kendi 
Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın İdealleri, İşleri, Tavsiyeleri ve Haberleri II, Haz. Sabri 
Arıkan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, s. 229, İstanbul, 2011. 
29 A.g.e., s. 232. 
30 Gaspıralı İsmail Bey, Rusya Müslümanları isimli eserinde, Rusya’da yaşayan Müslüman 
halkın Rus hükümetiyle kuracağı karşılıklı münasebetlerin temel prensiplerini ortaya koyar. 
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milliyetçiliğinin arttığı gergin bir dönemde, Türk toplumunun yardımları 
Rusya kanunlarına riayet ederek toplaması gerektiği görüşünü savu-
nur.31 Gaspıralı, bu konuda gerekli yönlendirmeleri yapmış, yetkili mer-
cilerden alınan izinleri haber yaparak kanunlara uygun bir şekilde yar-
dımların toplanmasının mümkün olduğunu göstermiştir. Tercüman ga-
zetesinde, sadece Rusya’da değil dünyanın hemen her bölgesinde yar-
dımlar noktasında gösterilen fedakârlıklar örnek verilmiştir. Bu haberler 
arasında Çin hâkimiyetinde olan Kulca’da Müslüman hanımların altınla-
rı, gümüşleri yanında saçlarını kesip satarak topladıkları paraları gön-
dermeleri dikkat çekicidir.32 

Balkan savaşlarının, Rusya Türkleri arasında yankılandığı yerlerden 
birisi de Türkistan bölgesidir. Buhara, Semerkant gibi tarihi şehirlerle, 
Türk-İslam medeniyetinin en eski yerleşim yerlerinden olan Türkistan, 
köklü eğitim kurumlarıyla Orta çağlarda İslam dünyasının cazibe merke-
zi olmuştu. Hanlıklar döneminde Osmanlı Devleti ile yakın siyasi ilişki 
kuran bu bölge, Rus işgalinden sonraki dönemlerde kültürel bağları de-
vam ettirmişti. 20. yüzyılın başlarında yaşanan fikri hareketlilik ile bir-
likte Türkistan Ceditçilerinin Osmanlı’ya olan ilgisi daha da artmış, Tür-
kistan basınında Osmanlı Devleti’ndeki gelişmelerle alakalı yayınlar ya-
pılmaya başlanmıştı. 

Türkistan Ceditçilerinin öncülerinden olan Mahmut Hoca Behbudi ta-
rafından neşredilen “Semerkand” gazetesi, Osmanlı ile ilgili haberlerin 
yoğunluğu bakımından Türkistan basınında ilk sırada bulunmaktaydı. 
Ubeydullah Hoca tarafından neşredilen “Sada-yı Türkistan”, Abidcan 
Mahmud tarafından neşredilen “Sada-yı Fergana”, İstanbul’da eğitim 
görmüş Türkistanlı gençler tarafından Buhara’da neşredilen “Turan” ga-
zetelerinde de Osmanlı ile ilgili haberler verilmekteydi. Edirne, İstanbul 
gibi önemli Türk şehirlerinin tanıtılması yanında siyasi gelişmeler, Avru-
pa basınında Osmanlı Devleti ile ilgili haberler, gazete ve dergilerde yer 
almaktaydı.33 
                                                                                                                                        
Buna göre aynı zamanda Müslüman bir devlet olan Rusya, Müslümanları asimile politikala-
rından vazgeçmeli, bunun karşılığında ise, Müslümanlar Rusya’yı kendi devleti olarak be-
nimsemeli, kanunlara tabi iyi bir Rus vatandaşı olmalıydı. İsmail Gaspıralı, Seçilmiş Eserleri: 
2 Fikri Eserleri, Haz. Yavuz Akpınar, s. 20, İstanbul, 2004. 
31 Orenburg ve Kargalı Müslümanlarının Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hastaneleri için yardım 
toplamak üzere yaptıkları müracaat Rus makamları üzerine reddedilmesi üzerine Gaspıralı, 
Rusya’daki Müslüman Türkleri teskin etmiş ve karara uyulması gerektiğini belirtmiştir. Bu-
nunla birlikte Yüksek senato meclisine başvurarak kararın temyiz edilebileceğini açıklamış-
tır; “Türk Mecruhlarına Yardım Meselesi”, Tercüman, 6 Noyabır 1912, S. 25; “Tercüman” 
Tercüman, 6 Noyabır 1912, S. 25. (Tercüman’da çıkan haberlerin bir kısmına Ege Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesinde Prof. Dr. Yavuz Akpınar’ın Tercüman Arşivi’nden ulaşılmıştır). 
32 A.g.e., s. 206. 
33 Fatma Açık, “Özbekistan’da 1909-1917 Yılları Arasında Faaliyet Gösteren Turan Cemiye-
ti”, Türk Yurdu, S. 214, C. XXV, s. 45-49, 2005; Tahir Kahhar, “Türkistan Matbuatında Tür-
kiye (1900-1920)”, Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, s. 265-268, Anka-
ra, 4-7 Kasım 1997. 
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Osmanlı Devleti’ne karşı hızlı bir şekilde ilginin arttığı Türkistan bası-
nında, Balkan savaşları da yakından takip edilir. Türkistan’ın milli basın 
organlarından Turan gazetesinde neşredilen “Balkan Savaşı ve sonucu” 
adlı makalede, Rus ve Avrupa basınında yer alan Osmanlı Devleti’nin 
Balkan Savaşlarıyla Avrupa’dan tasfiye edileceği yönündeki haberlere 
atıfta bulunularak, savaş öncesi Avrupa devletlerinin savaş nasıl biterse 
bitsin, statükonun korunacağı şeklinde aldıkları kararları hatırlatılır. 
Ayrıca gazete yazarları, savaşta zarar görenler ve yaralananlar için yar-
dım toplanması hususunda kamuoyunu harekete geçirmeye çalışırlar.34 

1905 Rusya’daki meşruti hareket sonrası doğan kısmi özgürlük orta-
mında, bütün Rusya Müslümanlarında olduğu gibi Kazak Türkleri ara-
sında da basın hayatı canlanmış, milliyetçi, liberal, sosyalist gazete ve 
dergiler neşredilmeye başlamıştı. Bunlar arasında dönemin en etkili ya-
yın organlarından biri olan Kazak gazetesinde Balkan Savaşları günde-
me taşınır. Kazak aydınlarından Alihan Bökeyhanov, Kazak gazetesinde 
yazmış olduğu makalelerle savaşların çıkış sebepleri ve gidişatı hakkında 
bilgi verir. Bökeyhanov, Avrupa devletlerinin teşvikleriyle birleşen dört 
Balkan devleti arasında kurulan ittifakı, it dostluğuna benzetir. Kendi 
aralarındaki husumeti bir tarafa bırakarak Osmanlı’ya karşı birleşen 
Balkan devletleri, savaş sonunda ise Osmanlı’dan elde ettikleri toprakla-
rı paylaşamayarak kendi aralarında savaşa başlamışlar, Türklerden hiç-
bir zaman görmedikleri zulmü birbirlerine yapmışlardır.35 

Balkan savaşlarına karşı yoğun ilginin olduğu bölgelerden birisi de 
İdil-Ural bölgesidir. Kazan Hanlığı’nın işgaliyle Rus hâkimiyetine giren 
İdil-Ural Türkleri, işgalden sonraki dönemlerde aynı kültür ve medeniyet 
dairesi içinde oldukları Osmanlılar ile ilişkilerini kesmemişlerdi.36 Ceditçi 
düşüncenin fikri temellerinin atıldığı bu bölgede, ticari faaliyetlerle zen-
ginleşen Tatar burjuvazi sınıfı oluşmuştu. Başta eğitim faaliyetleri olmak 
üzere her türlü kültürel faaliyete destek veren Tatar tüccarların destek-
leriyle İdil-Ural bölgesinde Türkçe basın faaliyetleri hızlı bir şekilde geliş-
mişti. Yusuf Akçura, Fatih Kerimi, Abdürreşid İbrahimov, Musa Carul-
lah Bigiyev gibi Osmanlı Devleti’ni yakından tanıyan aydınların öncülü-
ğünde “Ülfet”, “Yuldız”, “Vakit” vb. gazete ve dergiler neşredilmekteydi. 
Bu gazetelerden Ülfet, Osmanlı’ya ve halifeye olan yakın muhabbetiyle 
temayüz etmişti.37 

Balkan savaşlarının başlamasıyla birlikte İdil-Ural basınında da sa-
vaşlarla ilgili haberler yayınlanmaya başlar. Vakit gazetesi bu konuda 
                                                           
34 Baybota Dostkarayev, “Buhara’da 1912-1913 Yıllarında Yayınlanan Turan Gazetesinde 
Türkiye Konusunun Yansımaları”, Kardeş Kalemler, S. 53, 73-78, Mayıs, 2011. 
35 Alihan Bökeyhanov, Şıgarmalar, s. 204-208, Almatı, 1994. 
36 Erdal Şahin, “Osmanlıların Kazan Tatar Türklerinin Kültürü ve Diline Etkileri”, Osmanlı, 
C. 9, Yeni Türkiye Yayınları, s. 353-355. 
37 Nadir Devlet, a.g.e., 168-170. 
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önemli bir adım atar, savaşları yakından takip edebilmek ve doğru ha-
berleri okuyucuya ulaştırabilmek için İstanbul’a Osmanlı Devleti’ni ya-
kından tanıyan Fatih Kerimi’yi muhabir olarak gönderir. Remiyev kar-
deşlerin desteğini alarak yayınlamaya başladığı Vakit gazetesinin muha-
biri olarak savaşları takip etmek üzere Kasım 1912 tarihinde İstanbul’a 
gelen Kerimi, göndermiş olduğu yazılarla sadece çözülme sürecine girmiş 
Osmanlı Devleti’nin en sıkıntılı ve trajik dönemini ortaya koymaz, bu-
nunla birlikte dönemin sosyal, kültürel ve siyasi hayatının inceliklerini 
de resmeder. Balkan devletlerine karşı uğranılan ağır yenilgilerin üzün-
tüsünü dile getirirken, bu hezimetlerin arka planındaki sebepleri de sor-
gular.38 

Onun yazılarından Rusya Türklerinin Osmanlı Devleti’ne karşı büyük 
muhabbet beslediği anlaşılmaktadır. Kerimi’nin İstanbul’a kadarki yol-
culuğunda, Türkler ile girdiği diyaloglarda bu sevgi açıkça hissedilir. 
Türkistanlısı, Kırımlısı bütün Türkler, savaşları Rus basını veya Türk 
basını vasıtasıyla takip etmekte, zafer haberlerine sevinmekte, yenilgilere 
ise üzülmekteydiler.39 Kendisini Rusya Türklerinin fahri elçisi olarak gö-
ren Kerimi, Rusya’dan ve diğer İslam coğrafyalarından gelen maddi yar-
dımları, hastanelerde çalışmak ya da cephede savaşmak üzere gelen 
Türk gönüllülerin faaliyetlerini, hemen her yazısında anlatarak adeta bu 
tür katkıların artmasını teşvik eder. Hint Müslümanlarının kurbanlarını 
kesmeyip ücretini Osmanlı’ya göndermelerini örnek göstererek, Rusya 
Türklerinin yardımlarının daha fazla olması gerektiğini dile getirir. Yar-
dımlar noktasında Rusya hükümetinin engel çıkarmadığını, Petersburg 
sefiri Turhan Paşa’nın hanımı vasıtasıyla ya da bir araya gelinerek yar-
dımların toptan ulaştırılabileceğini belirtir.40 

Osmanlı Türklüğüne toplanacak yardımlar konusunda çok duyarlı 
davranan İdil-Ural basınında, Rusça gazete ve dergilerde Osmanlı’ya ya-
pılacak yardımları engelleme yönündeki yayınlara, yine aynı yolla cevap 
verilir. Moskova’da çıkarılan “Ruski Slava” gazetesinin “Rusya’da Türk 
yaralılara bir kapik verecek vicdan yoktur” şeklindeki kışkırtmalarına, 
Vakit gazetesinde “Yaralılara yardım meselesine siyasetin karıştırılmama-
sı gerektiği” belirtilir.41 Savaşları din savaşları şeklinde aktaran ve Os-
manlı Devleti aleyhinde kamuoyu oluşturmaya çalışan Rus basınına bir 
                                                           
38 Orenburg’da neşredilen Vakit gazetesinin başmuharriri olan Fatih Kerimi, Balkan savaş-
ları sırasında Osmanlı Devleti’ne gelerek İstanbul’daki siyasi gelişmeler ve cephedeki du-
rumla ilgili yazdığı yazıları Vakit gazetesinde ve yine Orenburg’da çıkan Şura gazetesinde ya-
yınlanmıştır. Onun bu yazıları İstanbul Mektupları adı altında 1913 yılında Orenburg’da Va-
kit matbaasında basılmıştır. Kitap 2001 yılında Türkiye Türkçesine çevrilmiştir. Fatih Keri-
mi, İstanbul Mektupları, Haz. Fazıl Gökçek, İstanbul, 2001. 
39 Fatih Kerimi, a.g.e., s. 4-5. 
40 A.g.e., s. 33. 
41 Kazım Nami, “Rusya’da Hilâl-ı Ahmer ve Matbuat”, Türk Yurdu, Tubitay Yay., C. II, S. 27, 
s. 61. 
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tepki de Petersburg’da okuyan Türk-Tatar gençleri tarafından Rus gaze-
telerine gönderdikleri protestolarla gösterilir. Türk gençleri protesto met-
ninde şunları dile getirmişlerdir: 

“İnsaftan nasipsiz birtakım adamlar, Rus matbuatı sayfalarında, 

Türk-Slav muharebesinin ilk saatinden itibaren yalnız Türkler aley-

hinde değil, bütün âlem-i İslam aleyhine, Evlad-Şarkın bütün mukad-

desatı aleyhine yazmaya kalktılar. Terakki Perver olduğu düşünülen 

Rus matbuatı bu haksızlığa iştirak etti. Rus matbuatının bu harbi su-

ret-i takdiri, makul haddi çoktan aştı…”42 

İdil-Ural bölgesindeki Türk-Tatar halkının Osmanlı’nın içine düştüğü 
zor durum karşısında çok hassas oldukları anlaşılmaktadır. Rusya 
Türkleri ile Osmanlı Türklüğü arasında gelişen muhabbet ve kardeşliğin 
neticesi olarak, Balkan savaşları esnasında Osmanlı’nın zor durumu 
karşısında Rusya Türklerinin hassasiyetlerine, Kadı Rızaeddin Fahred-
din’in Kurban Bayramı vesilesiyle Şura dergisinde yazdığı yazısı örnek 
gösterilebilir. Rusya Müslümanları fikir hayatının önemli isimlerinden 
olan Kadı Fahrettin, Orenburg’da neşredilen “Şura” dergisinde 1912 yılı 
Kurban bayramından önce dostlarına ve yakınlarına hitaben yazdığı ya-
zısında, Osmanlı’da yaşayan kardeşlerinin sıkıntı ve hüzün içinde bu-
lunduğu bir dönemde bayram tebrikleşmesinin doğru olmadığını şu söz-
lerle açıklar: 

“Bu günlerde Türkiye’de yaşayan dindaş ve nesil kardeşlerimiz üs-

tüne umumi bela ve kazalar geldi. Bu kazaların ref olunacağı vakit 

malum değildir. Kardeşlerimizin yanıp, yıkılıp kan ağladığı bir za-

manda, şadlık izhar etmek iktidarımızdan hariçtir. Bu cihetle, eğer 

beklenilmeyen hayırlı bir tebeddül vukua gelmezse, önümüzdeki kur-

ban bayramında bizim evimizde bayrama mahsus merasim olmaya-

cak, yalnız vacip ameller ifa kılınıp, tebrikler yapılmayacak, belki 

matem tutulacaktır…”43 

Rızaeddin Fahreddin’in duygu yüklü sözleri bölge Türkleri üzerinde 
etkili olur. Kurban bayramında kutlamalar olmaz, sofralar kurulmaz, 
bayramlarda mutat olan tiyatro ve konserler düzenlenmez, evlerin kapı-
ları açık tutulmaz. Hatta bazı kimselerin evlerinin kapısına “Bayram zi-
yaretleri kabul ve iade edilmiyor” diye Türkçe ve Rusça levhalar astığı gö-
rülür.44 

Coğrafi olarak Osmanlı’ya daha yakın konumda olan Azerbaycan’da 
da Balkan savaşlarına diğer Türk bölgelerine benzer reaksiyon gösterilir. 
                                                           
42 “Şimali Türk Gençlerinin Rus Gazetelerine Protestoları”, Türk Yurdu, Tubitay Yay., C. II, 
S. 29, s. 93. 
43 Yusuf Akçura, “İmparatorluk Haricindeki Türklerde Türklük Hamiyeti”, Türk Yurdu, Tu-
bitay Yay., S. 28, C. II, s. 77, 1912. 
44 “Bayramda Tebrik”, Türk Yurdu, Tubitay Yay., S. 29, C. II, s. 93, 1912. 
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19. yüzyılda Rus işgaline uğrayana kadar, İran ve Osmanlı’nın kontrolü 
altında bağımsız hanlıklardan oluşan Azerbaycan’ın Anadolu ile olan iliş-
kileri kuruluş dönemlerine kadar uzanmaktaydı. 19. yüzyıl boyunca Rus 
işgaline maruz kalan Azerbaycan’da sömürü ve asimilasyon politikaları-
na karşı Türk aydınları, kendi kimliklerini korumak için kültürel bir mü-
cadele içine girerler. Azerbaycan’da petrole dayalı iktisadın gelişmesiyle 
zenginleşen Türk iş adamlarının desteğini alan aydınlar, basın yayın faa-
liyetleri ve açtıkları yeni usul okullarla kültür hayatının canlanmasına 
zemin hazırlarlar. Rus işgali altında kalan Azerbaycan topraklarında Şii 
İran tesirinin azalması, 1870’lerden sonra Sünni aydın sınıfının oluşma-
sına sebep olur. Bu aydınlar Sünni olmalarının tesiriyle, İran’a değil da-
ha çok Osmanlı Türklerine yakın durmaları Azerbaycan’da Türkçülük 
düşüncesini tetikler.45 Azerbaycan’da yaşanan Türk-Ermeni çatışması ve 
Rusya’nın uyguladığı Panislavist politikalara duyulan tepki neticesinde, 
Türkçülük düşüncesi kendisine, siyasi alanda da yer bulmaya başlar.46 

Gelişen Türkçülük düşüncesi, aydınların Osmanlı’ya olan ilgisini ar-
tırdığı gibi karşılıklı ilişkilerin gelişmesine de sebep olur. Ahmet Ağaoğlu, 
Hüseyinzade Ali Bey gibi aydınlar, İstanbul’daki kültürel ve siyasi faali-
yetlerde önemli rol alırlar. İstanbul’la Azerbaycan arasında kurulan bu 
tür kültürel köprüler, iki toplumu duygusal olarak yakınlaştırır. Trab-
lusgarp ve Balkan savaşları gibi Osmanlı’nın en zor dönemlerinde yaşa-
dığı sıkıntıların acısı, Azerbaycan Türkleri tarafından da hissedilir. Hâ-
kimiyeti altında bulunduğu Rusya’nın, Osmanlı’ya karşı açıkça tavır al-
ması ve Balkan devletlerini desteklemesi Azerbaycan kamuoyunda bü-
yük yankı bulur. 

Azerbaycan’ın milliyetçi aydınları tarafından 1911 yılında kurulan 
“Müsavat Partisi”, 1912 yılında bir beyanname yayınlayarak dünyadaki 
bütün Türkleri ve Müslümanları Osmanlı Devleti’ne yardım etmeye ça-
ğırır. İslam’ın son kalesi olarak görülen Osmanlı Devleti’ne karşı derin 
bir muhabbet beslenildiği anlaşılan beyanname şu sözleri ihtiva etmek-
teydi: 

“Dindaşlar bilin ki tek ümidimiz ve kurtuluşumuz Türkiye’nin istikla-

lini koruması, yükselmesi ve inkişaf etmesindedir. Eğer geçmişteki 

lakaytlığımızdan ve nemelazımlığımızdan şimdi vazgeçmezsek, dün-

yanın gözü önünde hak ve hukukumuzu koruyamaz, dinimizi ve mil-

liyetimizi kaybederiz. Bunun neticesinde esir olacağımızdan hiç kim-

senin şüphesi olmasın. Balkan savaşının arkasında Ruslar durur. 

Asıl hedefleri de Türk askerini yok edip Türk devletini yıkmak ve esir 

etmektir.” 
                                                           
45 Savaş Açıkkaya, “Çarlık Rusya’sı Hâkimiyetindeki Azerbaycan Türklerinde Ulus Bilincin 
Gelişmesinin Temel Dinamikleri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 
28, s. 403-418, 2010/1. 
46 Betül Arslan, a.g.e., s. 26. 
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Müsavat partisi liderleri, Rus emperyalizmi altındaki bütün Türk ille-
rini ve İslam dünyasını Osmanlı ordusunun kurtaracağına inanmakta ve 
destek istemekteydiler.47 

Balkan savaşlarının Rusya Türkleri arasındaki yansımaları sadece 
basın ve siyasi beyannameler yoluyla olmamış, aynı zamanda edebi eser-
lerde de kendini hissettirmiştir. Alınan mağlubiyetler ve uğranılan hezi-
metlerin elem ve kederini paylaşan Rusya Türkleri, kazanılan zaferlerin 
sevincine de ortak olmuşlardır. Azerbaycan Türk edebiyatının önde gelen 
isimlerinden olan Cafer Cabbarlı, 1917 yılında sahneye koyduğu “Edir-
ne’nin Fethi” isimli piyesinde, Edirne’nin işgali sonrasında İstanbul’da 
gelişen siyasi olayları, İttihat ve Terakki Partisi’nin iktidarı ele alışını, İs-
tanbul’un işgal tehlikesinden kurtarılıp Edirne’nin fethini, yüksek bir 
milli ruhla anlatır. Eser, Azerbaycan halkı tarafından da büyük bir ilgi ve 
takdirle karşılanır.48 

Umumiyetle, Balkan Muharebeleri konusu Mirza Bala Mehemmedza-
de’nin “Enver Bey yahut Kamil Paşa Kabinesi”, Asım Hacı Abdurrahman-
zade’nin “Edirne Muharebesi yahut Kahraman Şükrü Paşa”, Memmedba-
ğır Aliyev’in “Kamil Paşa ve yeni Türkler” gibi dram eserlerinde etraflı ola-
rak işlenmiştir. Zamanında sahneye konulan bu eserlerin bir kısmı yitip 
gitmiş, günümüze kadar gelememiştir.49 

Kırım’dan Türkistan’a Balkan Savaşları, Rusya Türkleri matbuatında 
sürekli gündemde tutularak kamuoyunun hassasiyeti üst seviyeye çıka-
rılmıştır. Aydınların bu çalışmaları karşılıksız kalmamış, Rusya’daki 
Türkler, yaptıkları maddi ve manevi katkılarla Osmanlı Devleti’nin ya-
nında olduklarını göstermişlerdir. 

2.3. Balkan Savaşlarında Rusya Türklerinin Osmanlı Devleti’ne 
       Maddi ve Manevi Katkıları 

Balkan savaşlarının Rusya Türkleri arasında milli şuurun yükseldiği 
bir dönemde başlaması, onların göstermiş olduğu reaksiyon üzerinde et-
kili olur. Balkan devletlerini destekleyen Rusya kamuoyundaki Panisla-
vist söyleme tepki olarak Türkler, din ve kan bağıyla bağlı oldukları Os-
manlı Devleti’ne yardım konusunda seferber olurlar. Rusya’daki Müslü-
man Türk kamuoyunu harekete geçirmek için yapılan yayınlar neticesiz 
kalmaz, cephe gerisinde yaralılara bakmak ve cephede bizzat savaşmak 
üzere gönüllüler, Osmanlı Devleti’ne yardıma koşarlar. Düzenlenen yar-
dım kampanyalarında toplanan yardımlar, Hilâl-i Ahmer vasıtasıyla veya 
bizzat elden İstanbul’a ulaştırılır. 
                                                           
47 Mustafa Görüryılmaz, Türk Kafkaz İslam Ordusu ve Ermeniler (1918), s. 53, Bakü, 2009; 
Betül Arslan, a.g.e., s. 49. 
48 Cafer Cabbarlı, Eserleri, Haz. Arif Rüstemli, I. Cilt, s. 25-26, Bakü, 2005. 
49 Aybeniz Aliyeva Kengerli, Azerbaycan’da Romantik Türkçülük, Aktaran: Metin Özarslan, 
s. 289, İstanbul, 2008. 
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Petersburg’da tıp tahsili gören Ümmü Gülsüm Kemalova, Meryem Pa-
taşova, Rukiye Yunusova ve Meryem Yakupova adlı dört kız öğrencinin 
İstanbul’a gelerek cephe gerisinde yapmış oldukları faaliyetler, maddi ve 
manevi katkılar noktasında güzel bir örnektir.50 Bu kızlardan Meryem 
Pataşova, 1913 yılında Vakit gazetesinde neşrettiği hatıralarında İstan-
bul’a geliş sebeplerini şu şekilde izah eder: 

“Trablusgarp savaşı biter bitmez Avrupa devletleri, Türkiye Devletini 

rahat bırakmamak için Balkan devletlerini Türkiye üstüne gönderdi-

ler. Muharebeler başladı. Balkan Hıristiyanlarına her taraftan yar-

dım gönderilmeye başlandı. Evvelki muharebelerde güçten düşen 

Türkiye’ye hiçbir taraftan yardım yok idi. Vatan yolunda, din yolun-

da canlarını feda eden Türk askerlerinin hastalarına, yaralılarına 

muharebe meydanlarında yardım etmek için dört kız Petersburg’dan 

İstanbul’a gittik”.51 

İstanbul’da Kadırga hastanesinde aylarca hastabakıcılık yaparak ya-
ralı askerlere bakan Türk kızları, aynı zamanda Osmanlı kadınlarını ay-
dınlatma ve örgütleme çabalarıyla da dikkat çekerler. Osmanlı Müdafaa-i 
Hukuk cemiyetine bir dilekçe ile müracaat ederek bazı öneriler sunan 
Türk kızları, “Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’nin Heyet-i Faalisine Teklifimiz” 
başlıklı bu dilekçede, ülke müdafaasında kadınların daha aktif rol alma-
ları için gerekli teşkilatlanmanın yapılmasını, kadınlardan oluşan birlik-
ler kurulmasını ve cepheye bu birliklerin gönderilerek askerlere moral 
verilmesini, bu amaçla kendilerinin de cepheye gitmek için gönüllü ol-
duklarını belirterek, bu girişimlerine öncülük yapmak için de Rusya’dan 
getirdikleri ziynet eşyalarını bağışladıklarını kaydetmişlerdir.52 

Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Kadınlar Heyeti tarafından düzenlenen 
toplantıda Türk kızlarından Ümmü Gülsüm Kemalova, Osmanlı kadınla-
rına yönelik yaptığı konuşmasında şu sözlerle ülkenin kurtuluşunda ka-
dınların üzerlerine büyük yük düştüğünü anlatarak onları cesaretlendir-
meye çalışmıştır: “Aziz hemşerilerim, kuzeydeki milyonlarca hemşirelerini-
zin gözleri bugün size çevrilmiştir. Sizden himmet, azim, metanet bekliyor-
lar. Eğer bir milletin kadınlarında azim ve metanet bulunursa, o milletin er-
keklerinden her türlü fedakârlık beklemek mümkün olduğunu anlarlar”.53 
                                                           
50 O.H.A.C. Arşivi, 413/69, 10.TS.1328 S.; “İmparatorluk Haricindeki Türklerin Osmanlılara 
Yardımları”, Türk Yurdu, Tubitay Yayınları, S. 29, s. 93, 1912; “Petersburg’dan Mektup”, Ter-
cüman, 13. Noyabır, S. 27, 1912. 
51 “Balkan Savaşları Sırasında Bir Tatar Hemşirenin İstanbul Hatıraları, Meryem Rahmet 
Pataşof”, İstanbul Araştırmaları, Haz. İsmail Türkoğlu, S. 6, s. 179, 1998. 
52 Şengül Hablemitoğlu ve Necip Hablemitoğlu, Şefika Gaspıralı ve Rusya’daki Türk Kadın 
Hareketi (1893-1920), 136, Ankara, 1998; Muzaffer Tepekaya ve Leyla Kaplan, “Hilâl-i Ah-
mer Hanımlar Merkezinin Kuruluşu Faaliyetleri (18 77-1923), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Dergisi, S. 10, s. 167, 2003. 
53 Şengül Hablemitoğlu ve Necip Hablemitoğlu, a.g.e., s. 143-144. 
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Türk kızlarının fedakâr çalışmaları Osmanlı kamuoyundan büyük bir 
takdir görmüş, ülkelerine dönmeden önce Türk Ocağı merkezinde tak-
dim edilen takdirname ile onurlandırılmışlardır.54 

Balkan savaşları münasebetiyle Rus kamuoyunda artan Panislavist 
propaganda ile birlikte milliyetçi Rusların, Balkan devletlerini açıkça 
desteklemelerine tepki olarak Rusya Türkleri de yükselen milli hislerinin 
tesiriyle Osmanlı ordusunda gönüllü savaşmak üzere birçok girişimde 
bulunurlar. İstanbul’da Kadırga hastanesinde gönüllü olarak hemşirelik 
yapan dört Türk kızı gibi çok sayıda erkek de Osmanlı ordusunda gönül-
lü olarak katılırlar. Bu katılımlar Rusya’nın muhtelif bölgelerinden ger-
çekleşir. Mesela Azerbaycan’dan genç öğretmenler ve Türk öğrenciler 
derslerini ve okullarını bırakarak, Türk ordusunda görev almak için gö-
nüllü olarak İstanbul’a gelirler. Bakü’nün önde gelen zenginlerinden 
Esadullayef’in küçük oğlu Ali bey, gönüllü olarak savaşmaya gelerek bir 
grupla savaşlara katılır ve subaylık rütbesi alır. Savaşlar esnasında özel-
likle Kafkaslardan o kadar çok katılım olur ki gelen gönüllülerden “Kaf-
kas Gönüllüler Kıtası” teşekkül ettirilmiştir.55 

Rusya Müslümanlarından yaklaşık olarak yüz kadar kişinin savaşla-
ra gönüllü olarak katıldığı tahmin edilmektedir.56 Azerbaycan edebiyatı-
nın önde gelen simalarından Ahmet Cevat ve Ahunt Yusuf Ziya Talipza-
de’nin de isimleri de gönüllüler arasında geçmektedir. Savaş bittikten 
sonra Yusuf Akçura’nın tavsiyesi ile her iki şahsiyet de ülkelerine dön-
müşlerdir.57 Ahmet Cevat, Stalin dönemi mahkemelerindeki sorgusunda, 
Balkan savaşlarına katılabilmek için verdiği mücadeleyi şu şekilde anlat-
mıştır: 

“Evet, 1912 yılında Türkiye’de bulundum. Ben oraya, Balkan Sava-

şında Türk ordusuna gönüllü olarak katılmak için gittim. Türkiye’ye, 

Batum’da pasaport alışverişiyle meşgul olan bir Rum’dan aldığım 

İran pasaportuyla gittim. Benimle birlikte Türk ordusuna iştirak et-

mek için İdris Ahundzade, soyadını hatırlamadığım Ali (Eli) ve İsa Ali-

zade (Elizade) geldiler. Biz hepimiz gönüllü gruba kabul olunduk ve 

onun terkibinde Bulgarlara karşı savaştık. 1913 yılının sonbaharın-

da ben Rusya’ya döndüm”.58 

Ahmet Cevat’ın da anlattığı üzere, Rusya Türklerinin gönüllü olarak 
Osmanlı ordusuna katılabilmeleri için uzun yol şartları yanında ağır Rus 
bürokrasisini de aşmaları gerekmekteydi. Azerbaycan’da Osmanlı ordu-
                                                           
54 “Türklük Şuunu”, Türk Yurdu, Tubitay Yayınları, S. 30, s. 110, 1912. 
55 Betül Arslan, a.g.e., s. 51. 
56 Fatih Kerimi, a.g.e., s. 23. 
57 Akif Aşırlı, Cumhuriyet Devrü Matbuatında Kafkas İslam Ordusu, s. 62, Bakü, 2007. 
58 Afina Memmedli, “Azerbaycan İstiklal Şairi Ahmet Cevat ve Türkiye”, Bizim Ahıska, S. 9, 
s. 24, Kış, 2008. 
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sunda savaşmak üzere çok sayıda gönüllünün başvurması üzerine Azeri 
aydınlar, basın yoluyla halkı yönlendirmeye çalışırlar. 1911 yılında neş-
redilmeye başlayan “Hak yolu” gazetesinde Doktor Karabey Karabayev 
“Gönüllüler lazım mı?” isimli makalesinde Osmanlı Devleti’ne yardımların 
daha etkili ve faydalı olması için gerekli önerilerde bulunur. Azerbaycan 
kamuoyunda oluşan infial neticesinde birçok kişinin Osmanlı ordusun-
da gönüllü olarak savaşma istekleri karşısında Karabayev, cephede sa-
vaşmak yerine maddi yardımların daha faydalı olacağını şu şekilde izah 
eder: 

“İhtimal ki bizim gençlerimiz arasında cepheye gidip kan dökmek is-

teyenler var. Benim düşünceme göre hepimiz Müslüman kardeşleri-

mize yardım etmek istiyoruz. Ama cebimize koyduğumuz 40 manatla 

yola çıkarsak İstanbul’daki açlara, bir aç daha eklemiş oluruz. Bu-

nun yerine maddi yardımlarda bulunsak daha faydalı olur”.59 

Karabayev’in bu tavsiyesini doğrulayan örnekler de yaşanmıştı. Çatal-
ca muharebesinde hastalığı nedeniyle ülkesine geri dönmek isteyen ama 
yeterli parası olmadığı için sıkıntı yaşayan Azerbaycan Türklerinden Ali-
ağa Cevatoğlu, Osmanlı hükümetinin desteğiyle bunu başarabilmişti.60 

Nitekim Karabayev’in de belirttiği üzere Rusya Türkleri, Osmanlı Dev-
leti’ne sağladıkları maddi katkılarla da desteklerini gösterirler. Rusya’da-
ki Türk zenginlerin yapmış olduğu büyük bağışlar yanında hemen her 
bölgede düzenlenen kampanyalarda toplanan yardımlar, Osmanlı’ya 
ulaştırılır. Azerbaycan’da yardım faaliyetlerinin organizasyonunda Bakü 
Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi önemli bir rol oynar. Osmanlı Türklüğü-
ne yardım etmek için cemiyet binasında çok sayıda toplantı düzenlenir. 
Zeynel Abidin Tagiyev’in yarım milyon altın para yardım verdiği bu top-
lantılarda, Azerbaycan’ın önde gelen diğer zenginleri de yüksek miktarda 
bağışlarıyla desteklerini esirgemezler. Bu toplantılarda sadece maddi 
yardımlar toplanmaz. Osmanlı Devleti’nin manen yanında olduklarını 
göstermek için şu kararlar alınır: Balkan Savaşları bitinceye kadar bü-
tün evlilikler ertelenecek, sinema ve tiyatroya gidilmeyecek, erkeklerden 
hiç kimse tıraş olmayacak.61 

Rusya’daki Türk basınında düzenlenen kampanyalarla alakalı haber-
lerden halkın bu faaliyetlere büyük destek verdiği anlaşılmaktadır. Mos-
kova’daki Türk öğrenciler tarafından düzenlenen yardım organizasyonu-
                                                           
59 Karabayev, “Könüllüler Lazımdırmı”, Hakk Yolu, 14 Oktabır 1912, N. 9’dan nakil Aydın 
Dadaşov, Muhammet Hasan Hacınski, s. 116, Bakü, 2004. 
60 O.H.A.C. Arşivi, 237/7, 1KE, 1328. 
61 Bakü Şehbenderliği vasıtasıyla toplanan yaklaşık Yüz Otuz Sekiz Bin Frank yanında ayni 
yardımlarda İstanbul’a ulaştırılır. Bakü’de ikamet eden Reşide Hanım ve Şefika Hanım tara-
fından savaşta yaralanan Osmanlı askerlerinin giymesi için dikilen kıyafetler bu yardımlar 
arasındadır. O.H.A.C. Arşivi, 256/95, 14.KS.1328; O.H.A.C. Arşivi, 256/103, 11.KE.1328;  
Betül Arslan, a.g.e., s. 50.  
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na büyük bir katılım olmuştur. Gecede düzenlenen müsamere arasında 
Osmanlı ordusu marşı defalarca çalınarak izleyicilerin milli hisleri yük-
seltilmiştir. Bin rubleye yakın hasılatın elde edildiği gecede, gelirin 
önemli bir kısmı Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyetine gönderilmiştir.62 

Savaşların başlamasıyla birlikte Kırım’da da Müslüman ahali Osman-
lı Devleti’ne yardım konusunda harekete geçer. Cephe gerisinde yaralıla-
rın tedavisi için bir hastane kurmayı planlayan Tatar Cemiyet-i Hayriye-
si, Rusya hükümetinden gerekli izinleri aldıktan sonra63 Müslümanlar 
arasında yardım toplayarak yüz yataklık eşya ve malzeme hazırlar. Has-
tane için düzenlenen kampanyalara Kırım’ın her bölgesinden katılım 
olur. Kırımlı Müslüman hanımlar ise hastane için gerekli yatak, yorgan 
ve giyecekleri kendi elleriyle dikerler. Hastanede görev yapmak üzere iki 
doktor ve beş hastabakıcıdan oluşturulan heyetin başına Yalta Müslü-
manlarından Emir Hasan Bekirof ile Rüstem Parpatof getirilir.64 

Kırım ve Azerbaycan’a nazaran daha uzak mesafelerde olan Kazak 
bozkırlarında da zor durumdaki Osmanlı Devleti’ne yardım toplanır. Ak-
meşit şehrinden Sadık Ötegenov isimli bir ihtiyar Kazak, küçük heybesi-
nin iki gözüne doldurmuş olduğu altınları Rusya’nın başkenti Peters-
burg’a getirerek Osmanlı elçisi Turhan Paşa’ya teslim eder. Elçilikte ihti-
yar Kazak, Osmanlı elçisi Turhan Paşa’dan, Türkistanlı Türk kardeşleri-
nin sevgi ve sempatisinin küçük bir ifadesi olmak üzere getirdiği yardımı 
gerekli yere ulaştırması için ricada bulunur. Bu durumdan çok etkilenen 
Turhan Paşa, her ikisini kucaklayıp öper ve emaneti kabul ederek yerine 
ulaştıracağına söz verir.65 Yine bu dönemde Medine’de tahsil görmekte 
olan Kazak öğrenciler Osmanlı askerine yardım için harçlıklarından 200 
lira toplarlar. Balkan savaşları yıllarında Kazakistan’da neşredilmekte 
olan Aykap dergisinin bu konudaki haberine göre, öğrenciler topladıkları 
paraları Medine valisi Basri Paşa’ya teslim ederek, ondan bu yardımı Hi-
lâl-i Ahmer cemiyetine ulaştırmasını isterler.66 

Hilâl-i Ahmer kayıtlarından, Rusya’da yaşayan bütün Türklerin yar-
dım kampanyalarına teveccüh gösterdiği anlaşılmaktadır. Petersburg Se-
faret-i Seniyyesi, Rostof Baş Şehbenderliği, Azerbaycan’da Bakü Müslü-
man Cemiyet-i Hayriyesi, Orenburg’da Vakit Gazetesi, Kırım’da Tatar Ce-
miyet-i Hayriyesi ve Tercüman Gazetesi gibi kuruluşlar ise, Rusya’nın 
farklı bölgelerinde Hilâl-i Ahmer adına yardımların toplandığı belli başlı 
                                                           
62 Kendi Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın İdealleri, a.g.e., s. 204-205. 
63 “Mühim Haber”, Tercüman, S. 26, 7 Noyabır 1912. 
64 Fatih Kerimi, a.g.e., s. 106-116; Kendi Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın İdealleri, 
a.g.e., s. 201-202; Tatar Cemiyet-i Hayriyesi tarafından toplanan yardımlar 22 kalemden 
oluşmaktadır. O.H.A.C. Arşivi, 96/219, 10.KS.1328. 
65 Abdulvahap Kara, “Türkistan Türklerinin Kurtuluş Savaşı’na ve Cumhuriyete Katkıları”, 
MSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. 3, s. 74, Kasım, 2000. 
66 Ü. Subhanberdina ve S. Davitov, Aykap, s. 288, Almatı, 1995. 
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merkezlerdi. Gönüllü kuruluşlar ve Rusya’daki Türklerin meskûn oldu-
ğu şehirlerde mevcut sefaret ve şehbenderlikler vasıtasıyla toplanan 
maddi yardımlar, Hilâl-i Ahmer kanalıyla Osmanlı’ya ulaştırılmıştır. Hi-
lâl-ı Ahmer Salnamesinde (1329-1331) zikredilen bu yardımların bir kıs-
mı, yardım gönderilen bölgelerin çeşitliliğini gösterebilmek amacıyla aşa-
ğıda tabloda verilmiştir.67 

Yardım Yapılan Bölge, Kişi veya Kuruluş Miktarı 

Orenburg Müslümanlarından Zeynep Latifkızı Hanım   1154 kuruş 
Orenburg’da Hacı Hüseyin Şerafeddin Bey,  
Hatice, Zehra ve Nefise Hanımlar 

426 lira 

Orenburg’da Abrürreşid Efendi İsmailov 116 lira 
Rusya’da Hacı Hüseyin Efendi 114 lira 
Ufa’da Hacı Abdüllatif Efendi Hakimof Hazretleri 347 lira 
Orenburg’da Merhum Şeref Efendi namına ailesi  
tarafından 

102 lira 

Rusya’da Mehmed Can Kerimof 1779 kuruş 
Tiflis Baş şehbenderliği vasıtasıyla 718 kuruş 
Petersburg Sefaret-i seniyesi 18932 kuruş 
Orenburg şehrinde mukim ehli müslümandan 7038 kuruş 
Kırım ehli müslimesi namına Hüseyin Efendi vasıtasıyla 3374 kuruş 
Novorski Şehbenderliği vasıtasıyla 2670 kuruş 
Sivastopol Şehbenderi Hakkı Bey vasıtasıyla 28805 kuruş 
Bakü Osmanlı Baş Şehbenderliği 126357 kuruş 

164480 kuruş 
31268 kuruş 

Novorski Ahalisinden Şehbender vasıtasıyla 4092 kuruş 
Sivastopol Şehbenderi İbrahim Hakkı Bey 478 kuruş 
Novorski Ahalisinden 4154 kuruş 
Petersburg Şehbenderliği vasıtasıyla 5925 kuruş 

2182 kuruş 
Rusyalı Talebe Cemiyetinden Ahmet Hamdi Bey  
vasıtasıyla 

462 kuruş 

Rusyalı Hacı Hüseyin Efendi vasıtasıyla 11487 kuruş 
Rusyalı İbrahim bin Abdullah Efendi 300 kuruş 
Petersburg Baş Şehbenderi vasıtasıyla 129292 kuruş 
Bakü ahalisinden 12939 kuruş 

21591 kuruş 
Rostof Osmanlı Baş Şehbenderi Derviş Bey vasıtasıyla 18990 kuruş 
Petersburg Şehbenderi vasıtasıyla 10552 kuruş 
Petersburg Sefaret-i Seniyesi 19405 kuruş 

32465 kuruş 
Batum Şehbenderliği vasıtasıyla 14057 kuruş 
Tiflis Şehbenderi Remzi Bey 500 kuruş 
Kırım Bahçesaray’da Hacı Seyid Mehmed Seyid Ahmetof 1155 kuruş 

                                                           
67 Osmanlı Hilâl-i Ahmer Salnamesi 1329-1331, s. 380-385; O.H.A.C. Arşivi, 193/ 21.3.4.5., 
11.KE.1329. 
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Kırım Bahçesaray’da Hüseyin Efendi 1155 kuruş 
Kırım Bahçesaray’da Kaşif Efendi 1155 kuruş 
Kırım Bahçesaray’da ulemadan Hacı Emiroğlu 289 kuruş 
Kırım Bahçesaray’da Seyid Mehmed Emir Alioğlu 184 kuruş 
Akmescitte Tuzcu Hüseyin Çelebi vasıtasıyla 833 kuruş 
Orenburg Cemiyet-i İslamiyesi namına Mir Emirüddin 
Efendi 

3377 kuruş 

Petersburg Sefaret-i Seniyesi vasıtasıyla 41092 kuruş 
Kırım’da Karaca Karyesi Eşrafından Abdülhakim Efendi 2151 kuruş 
Tiflis Baş Şehbenderliği vasıtasıyla 5215 kuruş 
Kırım Bahçesaray’da Hacı Abdürrahim tarafından 1100 kuruş 
Petersburg Sefaret-i Seniyesi vasıtasıyla 17329 kuruş 
Moskova Baş Şehbenderliği vasıtasıyla 1970 kuruş 
Batum Osmanlı Baş Şehbenderi Edhem Bey tarafından 8370 kuruş 
Kafkasya’da Ahmed Beyzade vasıtasıyla cem edilen 328 kuruş 
Sivastopol Şehbenderliği vasıtasıyla cem edilen 628 kuruş 
Sivastopol’da Bayramoğlu Hacı İbrahim Efendi 1557 kuruş 
Kırım Akmescidde Tahir Cevadzade Efendi 112 kuruş 
Orenburg’da Medrese-i Hüseyniye talebesinden 282 kuruş 
Orenburg Şehri Vakit gazetesi sahibi Fatih Kerimov 
vasıtasıyla  

5814 kuruş 
23255 kuruş 
10627 kuruş 

Moskova Şehbenderliği vasıtasıyla 1332 kuruş 
Rostof Şehbenderliği vasıtasıyla 17429 kuruş 
Petropavloks’ta Sıbgatullah Efendi 5815 kuruş 
Petropavloks’ta Fethullah Efendi Beykişof 3491 kuruş 
Petropavloks’ta Ali Efendi Berlişof 1259 kuruş 
Petropavloks’ta Arif Efendi Toymatof 1159 kuruş 
Kerç Şehbenderliği vasıtasıyla 41526 kuruş 
Petropavloks ahalisinden Alimcan İdris vasıtasıyla 20589 kuruş 
Tercüman Gazetesi İdaresi vasıtasıyla  40314 kuruş 
Orski Şehrinden Fazılcan Hamidov tarafından 1923 kuruş 
Orenburg’da Medrese-i Hüseyniye talebesinden iki hanım 115 kuruş 
Bakü ahaliyi islamiyeden 96120 kuruş 

89990 kuruş 
Sivastopol Şehbenderliği vasıtasıyla 340 kuruş 
Tomski şehrinden 112 kuruş 
Kezlev’de Kırbacı karyesinde Abdurrahman Efendi 1159 kuruş 
Kafkasya’da Şeki Kasabası ahalisinden Şevket Efendi 277 kuruş 
Orenburg’da Mehmet Ali Ekberof 407 kuruş 
Orenburg’da Abdurrahman Efendi Kulakof 407 kuruş 
Bahçesaray Acıgöl Mahallesi ahalisinden 592 kuruş 
Bakü Ahaliyi İslamiyeden 35366 kuruş 

41510 kuruş 

Sonuç 

20. yüzyıla girildiğinde Osmanlı Devletinin sınırları haricinde yaşayan 
Türklerin büyük kısmı Çarlık Rusya’sı hâkimiyetinde yaşamaktaydı. Os-
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manlı ile Rusya’da yaşayan Türk toplulukları arasındaki ilişkiler Rus iş-
galinden önceki dönemlerde başlamıştı. Türk yurtlarının Rus işgaline 
uğraması sonucu bu bölgelerle Osmanlı Devleti’nin siyasi ilişkileri kesin-
tiye uğramış olsa da, hac ziyaretleri ve eğitim amaçlı geliş gidişler gibi se-
beplerle kültürel bağlar devam ettirilmişti. Balkan Savaşlarına gelinen 
süreçte Osmanlı Devleti’nin uyguladığı Panislamizm siyaseti ve Rusya’da 
Türk aydınların öncülüğünde gelişen Türkçülük düşüncesi iki bölgeyi 
daha da yakınlaştırmıştır. 

Balkan savaşlarında Rusya Türklerinin Osmanlı Devleti lehine göster-
miş oldukları reaksiyon bu yakınlaşmanın en önemli göstergesidir. Aynı 
kültür dünyasının parçası olan Rusya Türkleri, dil, din ve ırk bakımın-
dan bağlı gördükleri Osmanlı Türklüğünün uğramış olduğu Balkan fela-
keti karşısında kayıtsız kalmamışlar, onlara yardımlar noktasında sefer-
ber olmuşlardır. Bu konuda Rusya’daki Türk aydınları basın yayın or-
ganlarında neşrettikleri haber ve makalelerle kamuoyu oluşturarak ön-
cülük yapmışlar, Türk halkları ise büyük bir fedakarlıkla her türlü mad-
di ve manevi desteği vermişlerdir. 
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Öz 

“Türk Dünyası” özellikle son dönemlerde başta TÜRKİYAT enstitüleri 

olmak üzere pek çok akademik kuruluş tarafından araştırmaya konu ol-

ma özelliği taşımaktadır. Bu kapsamda söz konusu saha coğrafi bir pers-

pektifle de ele alınarak “Türk Dünyası Coğrafyası” adı altında bir ihtisas 

dalı ortaya çıkmıştır. Bu ihtisas dalında belirtilen bölge coğrafya disiplini 

içerisinde bölgesel coğrafyanın kapsamına girmekte ve sahanın beşeri ve 

iktisadi yönleri ağırlıklı olmakla birlikte fiziki coğrafya açısından da analizi 

yapılmaktadır. Bu çalışmada Türklerin yaşadığı bölgeler coğrafya odaklı 

ele alınarak ne gibi çalışmaların yapıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Türk Dünyası, Türkiyat, Coğrafya, Bibliyoğrafya. 

Abstract 

Geography of Turkish World and Research Topics 

“Turkish World” has been the subject of many studies conducted by 

researchers based in various academic institutions, especially those in 

TURCOLOGY departments. In this context, the said region was also taken 

up from a geographical perspective, and “Geography of Turkish World” 

emerged as a new area of specialization. This area of specialization is 

contained within the sub-discipline of regional geography, and examines 

the region in terms of its physical geography, with an emphasis on social 

and economic aspects. This study examines the regions occupied by Tur-

kic peoples with a focus on geography, and broadly reviews the literature 

on the subject. 

Key words: Turkish World, Turcology, Geography, Bibliography. 
                                                           
* Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, K.K.T.C. 
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Giriş 

Günümüzde artan bilgi birikimi ve bununla birlikte hızla artan aka-
demik çalışmalar bilim dünyasına ve insanlığa büyük yarar sağlamakla 
birlikte birtakım sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Bu sıkıntıların ba-
şında da her türlü akademik çalışmanın önemli bir kısmını oluşturan li-
teratür taraması ve bundan kaynaklı yetersiz veya eksik bibliyografya 
yer almaktadır. Hızla artan akademik çalışmalar ve bunlarla birlikte da-
ha önceleri ortaya konan fakat pek çoğuna elektronik ortamdan ulaşıla-
mayan eserler ne yazık ki bilim camiasınca yeterince istifade edileme-
mektedir. Bu tip eserlere sınırlı sayıda basılan kongre ve sempozyum bil-
dirileri, sayıları tükenmiş ve artık basılmayan dergileri ve günümüzde 
artık uygulanmayan “Mezuniyet / Bitirme Tezleri”ni örnek verebiliriz. Ay-
nı şekilde henüz çok yakın diyebileceğimiz tarihlerde kısaca e-dergi ola-
rak adlandırılan Elektronik Dergi uygulamasının ise çoğu süreli yayın 
için önceki sayıları kapsamaması (tam metin olarak) yine bu yayınlardan 
yeterince ve gerektiğinde istifadenin önündeki en büyük engellerdendir. 

Söz konusu bu sıkıntıların önüne geçebilmek adına belirli aralıklarla 
güncel bibliyografya çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Böylelikle 
konuyla ilgili araştırmacılara büyük kolaylık ve zamandan tasarruf sağ-
lanabileceği gibi aynı zamanda orijinal çalışmaların ortaya konmasında 
rehber olabilecektir. Elbette bu gibi bibliyografya çalışmalarında da göz 
önünde bulundurulması gereken hususlar vardır ki bunların başında da 
elektronik ortamda tesadüf edilemeyecek olan eski çalışmaların künyele-
rinin eksiksiz bir şekilde belirtilmesi gelmektedir. Aynı zamanda bibli-
yografya çalışması yapılacak alanda eğer az sayıda eser ortaya konmuş-
sa muhakkak büyük emekler verilerek ortaya konan bu çalışmalara ula-
şılarak künye ve kısaca içerik bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir. Öte 
yandan her biri uzun ve zahmetli bir araştırma döneminin ürünü olan 
her türlü akademik yayına, seçilen bibliyografya konusu kapsamında 
muhakkak değinilmelidir. Ayrıca bu tasnifte Türkiye Coğrafyası haricin-
deki çalışmalara yer verilmiştir. Zira amacımız ülkemiz dışındaki Türk 
Cumhuriyet ve topluluklarına dair yapılan coğrafi araştırmaları bir araya 
toplamaktır. 

Türk Dünyası Coğrafyası, özellikle son yıllarda sayıları artan Türkiyat 
(Türk Dünyası) Araştırmaları Enstitüleri ve bunlar haricinde konuyla 
alakalı coğrafi içerikli araştırmaların yapıldığı diğer kurumların (Sosyal 
Bilimler Enstitüsü gibi) eser sayısındaki artış, artan bilgi birikimi, tekno-
lojik gelişme ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerin yoğunluk 
kazanmasından ötürü Türklerin yaşadıkları coğrafya ile ilgili de çalışma-
lar artmıştır. Bununla birlikte söz konusu sahanın genişliği ve hala çalı-
şılması gereken pek çok konunun olmasından ötürü bakir bir alan olma-
sı Türk Dünyası Coğrafyası alanının önemini ortaya çıkartmaktadır. Bu 
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nedenle akademik camia içerisinde henüz yeni sayılabilecek bir ihtisas 
dalı olarak Türk Dünyası Coğrafyası alanı ile ilgili konu ve kapsamla bir-
likte bir bibliyografya çalışılması ortaya koymak zorunluluk halini almış 
ve tarafımızdan bu konuya naçizane çalışmamızla katkıda bulunulmaya 
çalışılmıştır. 

Türk Dünyası Coğrafyası Araştırma Sahası 

Türk Dünyası denildiğinde söz konusu bu sahanın sınırlarını kesin 
bir şekilde çizmek mümkün olmamakla birlikte ana hatlarıyla devlet sı-
nırları baz alınarak bir sınırlandırma yapılabilir. Nitekim Türkler günü-
müzde Kanada’dan Avustralya’ya, Güney Afrika’dan İskandinavya’ya ka-
dar çok geniş bir alana yayılmış, bazı yerlerde tam bağımsız devletler 
kurmuş bazı yerlerde de özerk devletler kurmuş veya kültür birlikleri 
kurarak varlıklarını sürdürmüş ya da sürdürmektedirler. Öte yandan 
coğrafi araştırmalarda çalışma sınırları belli bir alanı kapsadığından mu-
hakkak suretle çalışma konusuna göre bir lokasyon belirlenmelidir. 

Türk Dünyası Coğrafyası çalışmalarında araştırma sahasının tama-
mını Asya kıtasında kurulmuş olan bağımsız Türk Cumhuriyetleri ile 
birlikte yine büyük bir kısmı Asya kıtasında bulunan Özerk Türk Cum-
huriyetleri oluşturmaktadır. Günümüzde 7 bağımsız Türk Cumhuriyeti 
(Tablo 1) toplam 4.736.958 km²’lik yüzölçümüyle yaklaşık Avrupa kıtası-
nın yarısı kadar bir alan kaplamaktadır. Bu değer coğrafi araştırmaya 
konu olan sahanın büyüklüğünü göstermekle birlikte yapılan çalışma-
lardan elde ettiğimiz izlenimler ışığında halihazırda çok geniş bir alanın 
coğrafi açıdan (özellikle fiziki coğrafya açısından) incelenmesi gerektiği 
yönündedir. Nitekim ağırlıklı olarak beşeri ve iktisadi coğrafya konuları-
nın işlendiği Türk Dünyası Coğrafyası kapsamında özellikle hidrografya, 
jeoloji ve jeomorfoloji, klimatoloji ve toprak coğrafyası gibi fiziki coğrafya 
konularında hala çok az araştırmanın bulunduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 1: Bağımsız Türk Cumhuriyetleri 

Ülke Yüzölçümü (km²) Başkent Bağımsızlık Tarihi 
Azerbaycan 86.600 Bakü 30.08.1991 
Kazakistan 2.724.900 Astana 16.12.1991 
Kırgızistan 199.951 Bişkek 31.08.1991 
K.K.T.C. 3.335 Lefkoşa 15.11.1983 
Özbekistan 447.400 Taşkent 31.08.1991 
Türkiye 783.562 Ankara 23.04.1920 
Türkmenistan 491.210 Aşkabat 27.09.1991 

Türk Dünyası Coğrafyasının araştırma sahası sadece bağımsız Türk 
Cumhuriyetlerinden ibaret olmayıp günümüzde yarı bağımsız veya baş-
ka bir ifadeyle özerk cumhuriyetler de kapladıkları geniş alanla Türk 
coğrafyacıların araştırma sahası kapsamına girmektedir. Günümüzde bu 
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17 Özerk Türk Cumhuriyeti’nin toplamda en geniş 5.586.660, en dar 
olarak da 5.578.297 km² (Tablo 2) olan sınırı ile Avrupa kıtasının yarı-
sından fazla bir alanı kaplamakta olup bağımsız Türk Cumhuriyetleri ile 
birlikte toplamda 10 milyon km²’yi aşan alanıyla coğrafi açıdan son dere-
ce geniş bir saha Türk Dünyası Coğrafyası araştırma alanını oluştur-
maktadır. 

Tablo 2: Yarı Bağımsız (Özerk) Türk Cumhuriyetleri 

Ülke Yüzölçümü (km²) Başkent 

Sincan Uygur Özerk Bölgesi 

(Doğu Türkistan) 

1.660.001 Urumçi 

Karakalpakistan (Karakalpakya) 160.000-164.900 No’kis / Nukus 

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti 5.363-5.500 Nahcivan 

Gagavuzya (Gagauzya) 1.832 Komrat 

Karaçay-Çerkes Cum. (Karaçay-Çerkesya)  14.100-14.277 Cherkessk 

Dağıstan 50.278 Mahaçkale (Mahaçkala) 

Kabardino-Balkarya (Balkar) Cum. 12.500 Nalçik ve Tırnavuz 

Adıge (Adıgeya) Cumhuriyeti 7.792 Maykop 

Abhazya Cumhuriyeti 8.432-8.600 Sohum 

Tuva (Tıva) Cumhuriyeti 168.604-170.500 Kızıl 

Hakasya Cumhuriyeti 61.569-61.900 Abakan 

Altay Cumhuriyeti 92.600-92.690 Gorno-Altaysk 

Saha (Yakutya/Yakutistan/Yakutiye) Cum. 3.103.200 Yakutsk 

Acara (Acaristan) Özerk Cumhuriyeti 2.900 Batumi 

Çuvaş (Çuvaşistan/Çuvaşya) Cum. 18.343 Şupaşkar 

Tataristan Cumhuriyeti 67.836-67.847 Kazan 

Başkurdistan  

(Başkırtistan/Başkırdistan) Cum. 

142.947-143.600 Ufa 

Not: Sınırlar farklı kaynaklarda değişiklik göstermesi nedeniyle en geniş ve en dar 

olarak verilmiştir. 

Durumu özellikle beşeri-iktisadi coğrafya kapsamında ele aldığımızda 
ise araştırma sahasının alanı çok daha genişlemektedir. Nitekim Balkan-
lar ve Ortadoğu başta olmak üzere Avrupa, Asya ve Afrika’daki Türk top-
lulukları ve faaliyetleri ile ilgili araştırmalar sınırları daha da genişlet-
mektedir. Örneğin bir devlet veya otonom yapılaşmaya girememiş olan 
Afganistan Türkleri, Irak Türkleri (Türkmen Bölgesi), Batı Trakya Türkle-
ri, Moğolistan Türkleri, Nogay Türkleri, Mişerler, Tepterler (Tipterler), Kı-
rım Türkleri, Suriye Türkleri gibi bulundukları bölgede azınlık bir toplu-
mu oluşturan Türkler, coğrafi araştırmalara yaşadıkları saha ile birlikte 
konu olabilmektedir. Bu konuda özellikle nüfus coğrafyası başta olmak 
üzere yerleşme ve kültürel coğrafya araştırmaları öne çıkmaktadır. 

54



SÜHEYLA ÜÇIŞIK ERBİLEN / TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI VE ARAŞTIRMA KONULARI 5 

Türk Dünyası Coğrafyası Araştırmaları 

Türk Dünyası Coğrafyası ile ilgili akademik nitelikli çalışmaların geç-
mişi bir asrı dahi bulmamakla birlikte “Ülkeler Coğrafyası” veya kıtalar 
bazındaki coğrafi çalışmaların bir bölümünde, seyahatnamelerde, gün-
lüklerde saha coğrafyası hakkında bilgilere yer verilmiştir. Bununla bir-
likte konuyla alakalı profesyonel anlamda ve coğrafi perspektifle kurum-
sal nitelikli araştırmalar Marmara Üniversitesi bünyesindeki Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü’nde açılan Türk Dünyası Coğrafyası Anabilim 
Dalı’nda ortaya konmuştur. 2011 yılı itibariyle Türkiye genelindeki top-
lam 8 Türkiyat / Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nden (Tablo 3) 
sadece Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan “Türk Dünyası Coğraf-
yası Anabilim Dalı” oldukça geniş bir coğrafi saha ile birlikte bir o kadar 
karmaşık ve dağınık yayılış sergileyen Türk toplumları ve faaliyetleri ile 
ilgili coğrafi araştırmalar yapılmasına olanak tanımaktadır. Bu kapsam-
da Yüksek Öğretim Kurumu’nun 09.08.1994 tarih ve 18737 sayılı kararı 
uyarınca Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünye-
sinde Türk Dünyası Coğrafyası Anabilim Dalı kurulmuş ve günümüze de-
ğin çok sayıda yüksek lisans tezi ortaya konulmuş ve bir o kadar araştır-
maya rehber ve kaynaklık etmiştir. Anabilim Dalında Türk Dünyası ile il-
gili olarak bilinmesi gereken temel dersler alındıktan sonra (Türk Dünya-
sının Doğal Coğrafyası, Kafkasya ve İdil Ural Bölgesi Coğrafyası, Orta Asya 
Türk Cumhuriyetleri, Türk Dünyasının Demografik ve Siyasi Yapısı, Türk 
Dünyasının Ekonomik Coğrafyası ve Türk Dünyasının Enerji Kaynakları 
ile seçmeli olarak Türk Dünyasının Jeolojik ve Jeomorfolojik Yapısı ile Gü-
neybatı Asya Coğrafyası) tez aşamasına geçilmektedir. Bu coğrafya dersle-
rine ek olarak Anabilim Dalında Çağdaş Türk Lehçeleri I.-II., Seminer, Coğ-
rafyada Araştırma Metotları ile seçmeli olarak Kafkasya Cumhuriyetleri’nin 
Tarihi Problemleri ve Orta Asya Türk Sanatı dersleri de okutulmaktadır. 

Tablo 3: 2011 Yılı İtibariyle Türk Dünyası İle İlgili Araştırma Yapan Enstitülerimiz 

Üniversite Enstitü Web Sitesi İl 
Atatürk 
Üniversitesi 

Türkiyat  
Araştırmaları Ens. 

http://www.atauni.edu.tr/#birim=turki
yat-arastirmalari-enstitusu 

Erzurum 

Çankırı  
Karatekin Üni. 

Türkiyat  
Enstitüsü http://turkiyat.karatekin.edu.tr/ Çankırı 

Ege  
Üniversitesi 

Türk Dünyası  
Araştırmaları Ens. 

http://tdae.ege.edu.tr/ İzmir 

Gazi  
Üniversitesi 

Türkiyat  
Araştırmaları Ens. 

http://www.turkiyat.gazi.edu.tr/yeni/ Ankara 

Hacettepe 
Üniversitesi 

Türkiyat  
Araştırmaları Ens. 

http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/ Ankara 

İstanbul 
Üniversitesi 

Türkiyat  
Araştırmaları Ens. 

http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/
turkiyat/index.dwt 

İstanbul 

Marmara 
Üniversitesi 

Türkiyat  
Araştırmaları Ens. http://turkiyat.marmara.edu.tr/ İstanbul 

Selçuk  
Üniversitesi 

Türkiyat  
Araştırmaları Ens. 

http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/bagl
anti.htm 

Konya 

*: Üniversite adına göre alfabetik sırayla belirtilmiştir. 
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“Türk Dünyası Coğrafyası” ile ilgili çalışmaların geçmişi çok eski za-
manlara uzanmamakta olup bu konuda ulaşabildiğimiz ilk eser 1950- 
1951 yıllarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası’nda ya-
yınlanan ve merhum Ord. Prof. Dr. Ali Tanoğlu tarafından ortaya kon-
muş olan “Bulgaristan Türklerinin Son Göç Hareketi” adlı çalışmasıdır. 
Bu tarihten sonra Beşeri-İktisadi Coğrafya ağırlıklı olmak üzere toplam 
99 çalışma ortaya konmuştur. Bu çalışmaların 17 tanesi kitap, 56 tanesi 
makale, 21 tanesi tez ve geri kalan 5 tanesini de diğer eserler (Kongre 
bildirisi gibi) oluşturmaktadır. 

1. Kitaplar 

Akkuş, A., Türkiye ve Türk Dünyası Coğrafyası, Selçuk Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 15, Konya, 1998. 

Ardel, A., “Türk Ülkelerinin Tabiî Coğrafyası”, Türk Dünyası El Kitabı, 
Cilt: 1, (Coğrafya-Tarih), 2. baskı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 
Yayınları, No: 121, Ankara, 1992. 

Cevat, G., İnalcık, H., Kuran, E., Alasya, H.F., Kıbrıs ve Türkler, Türk 
Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ayyıldız Matbaası, s. 224, Anka-
ra, 1964. 

Doğanay, H., XXI. Yüzyıla Girerken Türk Dünyası, Atatürk Üniv., Yay., 
No: 793, Türkiyat Araş. Enst. Yay., No: 1, Erzurum, 1995. 

Dönmez, Y., Türk Dünyasının Beşeri ve İktisadi Coğrafyası, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, No: 1878, Coğrafya Bölümü Yay., 
No: 74, İstanbul, 1987. 

Gönençgil, B., Çavuş, E., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İklimi, El-
çi Yayıncılık, İstanbul, 2006. 

Koçman, A., İbrahimov, A., Öner, E., Temuçin, E., Ölgen, M.K., Sezer, 
L.İ., Işık, Ş., Soykan, F. ve Mutluer, M., Azerbaycan Coğrafyası, Ege Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No: 78, s. 212, İzmir, 1994. 

Köksal, A., Güney Anadolu Bölgesi ve Kıbrıs’ın Turizm Coğrafyası, An-
kara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, No: 264, An-
kara, 1976. 

Özdağ, M., Türkiye ve Türk Dünyası Jeopolitiği Üzerine, Avrasya-Bir 
Vakfı, Asam Yayınları, No: 22, Ankara, 2001. 

Özey, R., Tabiatı, İnsanı ve İktisadı ile Türk Dünyası, Öz Eğitim Yay., 
11, İstanbul, 1996. 

Özey, R., Dünya Platformunda Türk Dünyası, Öz Eğitim Yayıncılık, 
Konya, 1997. 

Özey, R., Türk Dünyası Coğrafyası Ülkeler, İnsanlar ve Sorunlar, Aktif 
Yayınevi, İstanbul, 2006. 

Tarkan, T., Kıbrıs (Genel Çizgileriyle), Atatürk Üniversitesi Yay., No: 
417, Edebiyat Fakültesi Yay., No: 77, Ders Kitapları Serisi, No: 4, Anka-
ra, 1975. 
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Yiğit, A., Türk Ülkeleri ve Türklerin Yaşadıkları Bölgelerin Coğrafyası, 
Türkiye ve Türk Dünyası Ekonomik ve Sosyal Araş. Vakfı Elazığ Şubesi 
Yay., No: 2, Türk Dünyası Dizisi 2, Geliştirilmiş 2. Baskı, 2000, Elazığ. 
1996. 

Yiğit, A., “Kazakistan’ın Değişen Etnik Yapısı”, Fırat Üniv. Sosyal Bi-
limler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, s. 99-113, Elazığ, 2001. 

Yiğit, A., Başkurdistan, Türkler, (Editörler: H.C. Güzel - K. Çiçek - S. Ko-
ca), Cilt: 20, Bölüm: 102, s. 88-93, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002. 

Yücel, T., “Suriye-Irak’ta Türk Bölgeleri ve Kıbrıs Coğrafyası”, Türk 
Dünyası El Kitabı I, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 45, 
Seri: I, Sayı: A5, s. 105-112, Ankara, 1976. 
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Alım, M., “Coğrafya Eğitimi Öğrencilerinin Türk Dünyası Algıları (Ata-
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Sayı: 2, Sakarya, 2009. 
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Ardel, A., “Türkmenistan”, Türk Kültürü Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 20, s. 
29-32, Ankara, 1964. 

Ardel, A., “Azerbaycan”, Türk Kültürü Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 19, s. 2-5, 
Ankara, 1964. 

Ardel, A., “Orta Asya Coğrafyasına Toplu Bakış”, Türk Kültürü Dergisi, 
Cilt: 3, Sayı: 1, s. 111-132, Ankara, 1964. 

Ardel, A., “Esir Türk Ülkelerinin Coğrafyasına Toplu Bakış”, Türk Kül-
türü Dergisi, Sayı: 21, s. 36-43, Ankara, 1964. 

Ardel, A., “Batı Türkistan”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 15, s. 38-42, 
Ankara, 1964. 

Ardel, A., “Batı Türkistan’ın Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası”, Türk 
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Kültürü Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, s. 181-190, Ankara, 1965. 
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Doğanay, H., “Cumhuriyet’in 70. Yılında Türk Dünyası’nın Siyasi Sı-
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Sonuç ve Değerlendirme 

Türk Dünyası Coğrafyası, toplamda sınırları belli 10 milyon km²’yi 
aşan araştırma sahası, bununla birlikte dünya genelinde oldukça dağı-
nık bir yayılış gösteren Türk toplum veya topluluklarının yaşadığı alan-
larla birlikte oldukça geniş bir coğrafi sahayı oluşturmaktadır. Söz konu-
su bu saha coğrafi bir perspektifle ele alındığı vakit fiziki coğrafya (Jeo-
morfoloji, hidrografya, klimatoloji, bitki örtüsü gibi) ve beşeri iktisadi 
coğrafya (ziraat, yer altı kaynakları, nüfus ve yerleşme özellikleri gibi) ile 
bölgesel coğrafya alanlarında hala çok bakir bir sahayı oluşturmaktadır. 
Nitekim günümüzde Türk Dünyası’nı salt coğrafi özellikleri ile irdeleyen 
akademik bir kuruluşun bulunmaması ve konuyla ilgili yeterli desteğin 
sağlanamaması bu konuda karşılaşılan en büyük güçlüklerden birini 
teşkil etmektedir. 

Türk Dünyası coğrafyasına hâkim uzmanların yetişmesi ve söz konu-
su bu coğrafya içerisindeki toplumların iktisadi, bilimsel ve kültürel 
alanlar başta olmak üzere stratejik konularda da birbirleri ile yakın iliş-
kiler kurması günümüz uluslararası ilişkilerinde bir zaruriyettir. Bunun-
la birlikte Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde 
açılan Türk Dünyası Coğrafyası Anabilim Dalı sayesinde bu konu akade-
mik boyutuyla önemli bir boşluğu doldurmuştur. Söz konusu bu anabi-
lim dalı vesilesi ile çalışmamızın odağını oluşturan Türk Dünyası Coğraf-
ya ile ilgili bu bibliyografya çalışmasında kurum bünyesinde 11 yüksek 
lisans tezi hazırlanmış olup saha coğrafyası ile ilgili araştırmalar devam 
etmektedir. Bununla birlikte Türkiye’de Türk Dünyası ile ilgili en eskisi 
1950-51 yıllarında merhum Ord. Prof. Dr. Ali Tanoğlu tarafından ortaya 
konan çalışmanın ardından toplamda 56 makale, 17 kitap, 21 tez ve 5 
tane de diğer akademik yayın detaylı künyeleriyle bu çalışmamızda bir 
araya getirilmiştir. Söz konusu bu çalışmalar özellikle beşeri ve iktisadi 
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coğrafya konularında olup özellikle de demografik konular üzerinde du-
rulmuş, ne yazık ki fiziki coğrafya konusundaki çalışmalara fazlaca deği-
nilmemiştir. 

Türk Dünyası Coğrafyası konusundaki çalışmaların daha da ilerleme-
si ve ortaya nitelikli eserlerin konabilmesi amacıyla diğer Türk Cumhuri-
yetlerindeki üniversitelerin ilgili bilim dallarıyla işbirliği içerisine girerek 
öğrenci değişimleri ve coğrafi araştırmalar konusunda gerekli koordinas-
yon sağlanmalıdır. Nitekim coğrafyaları ve coğrafi kaynakları iyi bilinme-
yen ülkeler ile sağlıklı ve uzun ömürlü ilişkiler kurmak hem güç hem de 
zayıf olacaktır. 

Bununla birlikte burada belirtilmesi gereken bir diğer husus söz ko-
nusu bu tip bibliyografya çalışmalarında gözden kaçırmış olabileceğimiz 
bazı eserlerin olabileceği konusudur. Nitekim bibliyografya çalışmaları-
nın belirli aralıklarla güncellenerek tekrar yayınlanması hem konuya ilgi 
duyanları bilgilendirmek hem de orijinal araştırma konularının tayin 
edilmesinde büyük önem teşkil etmektedir. Bu açıdan çalışmamızın 
Türk Dünyası Coğrafyası konusunda araştırma yapanlara katkı sağlaya-
cağını umarız. 
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I. DÜNYA SAVAŞINDA 
GALİÇYA CEPHESİNDE TÜRK ORDUSUNUN 

KATILDIĞI MUHAREBELER 

Dr. Yaşar ERTÜRK* 

Öz 

Tartışmalı nedenlerle I. Dünya Savaşına Miver Devletleri yanında ka-

tılan Osmanlı Devleti, 1914-1916 arasında; doğuda Sarıkamış’ta Ruslar-

la, batıda Çanakkale’de İtilaf Devletleriyle ve güneyde Basra’da İngiliz-

lerle muharebelere tutuştu. Çanakkale’den 211.000 kayıpla zaferle çıktı, 

Sarıkamış’ta ise 90.000 kaybının çoğu iklim şartlarının acımazsızlığına 

teslim ederken, savunmasız kalan Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz 

Ruslar tarafından işgal edildi. Güneyde ise geçici olarak İngilizleri Kut’ul 

Ammare’de durdurmuştu. 

Ana vatan tehdit altındayken Enver Paşa’nın; “Mihver Devletlerinin I. 

Dünya Savaşını Avrupa’da kazanacağı” şeklindeki ön görüsü ki Liman 

Von Sanders’in itirazına rağmen, 100 binin üzerinde Anadolu evladının, 

Doğu Avrupa ve Balkanlar’da savaşmasına ve makalemize konu olan 

Galiçya cephesinden sadece 12 bin insanımızın kaybına neden olmuştur. 

Asil ecdadına layık olmanın gururuyla, atalarının at koşturduğu Doğu 

Avrupa’nın ortalarına bir kez daha ayak basan Mehmetçik; Galiçya’da yeni 

bir efsane yaratarak, Ruslara yenilen Avusturya-Macaristan ordularının 

savunma hattını bir kolordu ile desteklemiştir. Rusların neredeyse meşhur 

Karpat Dağlarına sarkacak taarruzlarını durdurmada çok büyük katkı sağ-

layan 15’inci Kolordunun; teşkili, Galiçya’ya intikali ve katıldığı muharebe-

lerde gösterdiği askeri başarıları ile yabancı topraklara verdiği 12 bin aziz 

şehidin bir kez daha hatırlanması için bu çalışma hazırlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: I. Dünya Savaşı, Çanakkale, Türk Ordusu, Galiçya. 
                                                           
* Plato MYO Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretim Görevlisi. 
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Abstract 

The Battles in Galicia Front that the Turkish Army Fought Du-

ring World War I 

The Ottoman Empire took its place along the Axis Powers during 

World War I with questionable reasons in 1914-1916. It fought with Rus-

sia in Sarikamis, the Allied Powers in Canakkale (in the West) and the 

English in Basra (in the South). It rose victorious in Canakkale with 

211.000 casualties; however most of the loss of 90.000 in Sarikamis we-

re due to the ferocious weather conditions which left the area defense-

less. This then resulted in the invasion of Eastern Anatolia and Eastern 

Blacksea by the Russians. The Ottoman Empire briefly stopped the Eng-

lish in Kut’ul Ammare. 

The foresight of Enver Pasha -despite the objection of Liman Von San-

ders- as; “Axis Powers will win the World War I in Europe” the 1916, cau-

sed over 100.000 Anatolian sons to fight in East Europe and Balkans 

and prevented 12.000 soldiers of ours from coming home from Galician 

Front, which is the topic of this article. 

With the honor of being worthy of their noble ancestors, Turkish soldi-

ers, who stepped at the middle of Eastern Europe once again, supported 

the defense of Austria-Hungarian Armies, which were defeated by the 

Russians, with an army corps by creating a new legend in Galicia. This 

study is prepared to commemorate 12.000 martyrs buried in foreign 

lands, and the formation, transformation and military achievements of 

15th Corps, which contributed a lot to prevent Russian attacks in famous 

Karpat Mountains. 

Key words: World War I, Canakkale, The Turkish Army, Galicia. 

1. Giriş 

Osmanlı Devleti’ni I. Dünya Savaşı’na sürükleyen nedenler ile İttihat 
ve Terakki yöneticilerinin bu savaşta yer almak için Alman mihverini 
seçmesi, sadece bir tercih ve kazanç hamlesi olarak değerlendirilmemeli-
dir. Esasen batının son iki yüzyıllık Oryantalist1 politikası ile Rusların 
sıcak denizlere inme iştahına ilaveten, bloklaşan güçlü devletler arasın-
da yalnız kalma handikabı2 ve kazanan tarafın Osmanlıyı yutacağı kaygı-
larıydı. Bu kaygıların elle tutulur olması Osmanlı Devleti yöneticilerini, 
güçlü bir mihverde yer almadıkları takdirde, devletin kaçınılmaz sona 
yaklaştığı realitesiyle yüz yüze bıraktı. 
                                                           
1 Bakınız: Edward Said, Oryantalizm (Doğubilimi) Sömürgeciliğin Keşif Kolu, Pınar Yay., İstan-
bul, 1982. 
2 Şerif Ertem, Birinci Dünya Savaşı’nda Avrupa’da Yüz Bin Türk Askeri, Kartuş Yay., s. 63, 
İstanbul, 1992; Prof. Yusuf Akçura savaştan sonra 1 Kasım 1926’da Türk Tarih Encü-
meni dergisinde şöyle yazacaktır; “Devlet-i Osmaniye tarafsız kalamazdı, coğrafya ve ta-
rih onu iki hasım grubun ortasına atmıştı, harbin objelerinden birisi de bizzat kendisi idi.”  
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Geçmişi yargılamak, mamafih o günün olaylarını değiştirme imkânı 
vermez. Ancak tarih ve geçmiş olayları objektif değerlendirmenin ve ders 
çıkarmanın geleceğe ışık tutabileceği ifade edilmektedir. Bu bağlamda I. 
Dünya Savaşı’na Alman ve Avusturya-Macaristan bloğunda katılan Os-
manlı Devleti, 1915’de Çanakkale’de İtilaf kuvvetlerinin asla hayal etme-
dikleri bir yenilgiyi tattırdı. Bu büyük başarı, ne yazık ki harbin genel gi-
dişatında sonuç getirecek bir zafere dönüşemedi. Çanakkale deniz ve ka-
ra savaşlarında Türk tarafı 211 bin kayıp vermiştir. Tahmini rakamlara 
göre, 100 binin üstünde öğretmen, mülkiyeli, tıbbiyeli ve diğer eğitimli 
insan kaybı bulunmaktadır.3 Ayrıca Çanakkale başarısı ülkenin kaynak-
larının sonuna kadar zorlanması demekti. Buna rağmen, 1914’ün so-
nunda (22 Aralık 1914 - 4 Ocak 1915) çok iyi planlanan ve Rusları Kaf-
kaslara kadar itecek, hatta Anadolu’nun kuzey doğusundaki Rus Ordu-
sunu imha etmeye yönelik Sarıkamış Harekâtının icrası, kış teçhizatının 
olmaması nedeniyle, 90 bin insanımız Allahuekber Dağlarında donarak 
şehit olması ve Doğu Anadolu’nun işgali ile sonuçlanmıştır. 

Kıt kaynaklara sahip Osmanlı coğrafyasında bu kayıplarla birlikte, 
Arap yarımadasının ayaklanması ise, asker ve ikmal için sadece elde 
Anadolu’nun kaldığı anlamına gelmişti. Bu gerçeği kavramaktan yoksun 
İttihat ve Terakki yöneticileri, savaşın Avrupa’da kazanılarak sonuçlana-
cağına inanmışlardı. Özellikle devlet mekanizmasında tartışmasız otori-
tesini sağlayan Enver Paşa; Alman General Liman von Sanders’in karşı 
çıkmaları ve Alman Genelkurmay Başkanı Falkanhayn’ın başlangıçta so-
ğuk bakmasına rağmen, 100 binin üzerinde Türk askerini Doğu Avrupa 
ve Balkanlara gönderdi. Elinde Anadolu’dan başka kaynak kalmayan 
Osmanlı ordusu, Çanakkale ve Sarıkamış’ta verdiği büyük kayıplarla be-
raber hiçbir sonuç elde edilemeyen Süveyş Kanal harekâtlarında da 
önemli miktarda asker kaybetmişti.4 Üstelik Basra bölgesine çıkarma ya-
pan İngilizler her ne kadar Kutü’l-Ammare’de durdurulmuş olsalar da, 
buradan kuzeye doğru bir harekât geliştirecekleri aşikârdı. Ayrıca, Rus-
ların düzgün bir mukavemet görmeden neredeyse Anadolu’nun yarısına 
kadar ilerlemeleri, Türk ana vatanı için tehlike çanlarının şiddetini son 
noktaya getirmiştir. Ortada bir gerçek vardı, ama ne yazık ki Mustafa 
Kemal Paşa ve birkaç aydın dışında bunu yüksek sesle söyleyen yoktu.5 

Türkiye’deki Alman kurmaylarının karşı çıkmasına rağmen Enver Pa-
şa; Galiçya’ya, Romanya’ya ve Makedonya’ya 100 binden fazla Türk as-
keri gönderdi. Üstelik Osmanlı Ordusu’nun tüm imkânları zorlanarak 
seçkin birlik ve subaylar ile sağlam teçhizat bu kıtaatlara verildi. Maka-
                                                           
3 Adem Kara-Cemal Avcı, Türk İnkılabının Tarihi, IQ Yay., s. 105, İstanbul, 2007. 
4 Yaşar Canatan-Musa Şaşmaz-İlhan Gedik, “Çanakkale Üzerine”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, Sayı: 89, s. 67-73, İstanbul, 1994. 
5 Bülent Bakar, “Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya’ya Esir Düşen Türk Askerleri: Rusya’daki Üse-
râmız Hakkında Ma’lûmât”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 179, s. 86, İstanbul, 2009. 
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lemizin konusunu teşkil eden ve Galiçya’ya gönderilen 15’inci Kolordu, 
yeniden teçhiz edilerek, seçkin subay ve sağlam erlerle desteklendi. 
33.000 mevcuda çıkarılan 15’inci Kolordu, Çanakkale’de savaşmış ve 
büyük başarılara imza atmış tümenlerden teşkil edildi ve 22 Temmuz 
1916’da yola çıkıp, 14 Ağustos 1916’da ise Rus cephesinde kendisini 
tekrar savaşın içinde buldu. Böyle bir birliği bu kadar kısa sürede Doğu 
Anadolu’daki Rus cephesine göndermek o dönem için maalesef imkân-
sızdı, işte bu seçkin birlik, 12 bin şehidini Galiçya arazisine gömmek pa-
hasına Rus taarruzlarını durdurmada yeni bir Türk destanı yazdı. 
15’inci Kolordu’nun katıldığı muharebeler ve bu muharebelerde neler ya-
şandığı ile Galiçya kahramanlarının ruhları için bu tebliği hazırlamaya 
karar verdik. Onları bir kez daha saygıyla anmanın ve hatırlamanın yol-
larından birisi de bu olsa gerek.6 

2. I. Dünya Savaşı’nın Başlaması ve 1916 Yılına Kadar Gelişen Olaylar 

I. Dünya Savaşı’nın fitili ateşlendikten sonra, 2 Ağustos 1914’de Batı Av-
rupa’da Almanlar, yedi ordu ile Fransa’ya karşı hızla taarruza geçtiler. Amaç-
ları, Von Schlieffen’in planı uyarınca Fransa kuvvetlerini kuzeyden kuşatarak 
imha etmek ve Paris’i ele geçirerek, batıda kısa sürede sonuç almak ve doğu-
ya, Rusya’ya dönmekti.7 Ancak, Almanların hızla gelişen bu taarruzu, Marn 
Savaşı’nda Fransızlar tarafından durduruldu. Buradaki savaş kısa mesafeli git-
gel şekline bürünerek mevzi savaşlarına dönüştü. Osmanlı Devleti’nin Almanla-
rın yanında savaşa girmesi, ne yazık ki Marn Savaşı’ndan sonra olmuştur. 

Doğu Avrupa’da ise Ruslar, Ağustos 1914’de iki ordu ile Almanya’ya 
taarruza geçtiler. Tanenberg’de Rusların bir ordusunu imha eden Al-
manlar, ikinci ordusunu da yenerek Rusların geri çekilmesini sağladılar. 
Güney Doğu Avrupa’da ise Ruslar, Lemberg istikametinde ilerleyen 
Avusturya-Macaristan ordusunu önce durdurup, daha sonra taarruz 
ederek Galiçya’nın büyük kısmını işgal ettiler. Karpat dağlarına çekilen 
Avusturya-Macar orduları, Almanların yardımıyla Ekim 1914 sonunda 
karşı taarruzla Rusları geri atarak tehlikeyi önlediler.8 Aynı dönemde 
Balkanlar’da Sırplara saldıran Avusturya orduları başarılı olamadılar.9 
                                                           
6 Ömer Osman Umar, “Çanakkale Savaşının Önemi ve Sonuçları”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, Sayı: 143, s. 53-54, İstanbul, 2003. 
7 Şefik Ertem, Birinci Dünya Savaşı’nda Avrupa’da Yüz Bin Türk Askeri, Kastaş Yay., s. 68, 
İstanbul, 1992; Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, Gnkur. Yay, Gnkur. 
Basımevi, s. 2, Ankara, 1996; Bülent Bakar, “Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya’ya Esir Düşen 
Türk Askerleri: Rusya’daki Üserâmız Hakkında Ma’lûmât”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergi-
si, Sayı: 179, s. 85-86, s. 85-104, İstanbul, 2009. 
8 Şefik Ertem, Birinci Dünya Savaşı’nda Avrupa’da Yüz Bin Türk Askeri, Kastaş Yay., s. 68, 
İstanbul, 1992; Alman Hükümeti Vesaik Mahzeni; Büyük Harb-Şark Hudut Muhaberatı, Çev. 
Mehmet Mitat, c. II, s. 211-227, İstanbul, 1926; Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa 
Cepheleri, Gnkur. Yay, Gnkur. Basımevi, s. 3, Ankara, 1996. 
9 Ömer Osman Umar, “Çanakkale Savaşının Önemi ve Sonuçları”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, Sayı: 143, s. 55-56, İstanbul, 2003. 
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Mihver bloğunda yer alan Osmanlı Devleti seferberlik ilan ederek sa-
vaşa girdiğinde ordunun durumu şöyle idi: 1. ve 2’nci Orduları Boğazlar, 
3’üncü Ordusu Erzurum’da, 4’üncü Ordusu Suriye bölgesinde olmak 
üzere üç harekât alanında yığınak yapmış durumdaydı. Bu kuvvetlerden 
10’uncu Kolordu Samsun, 38’inci Tümen Basra Körfezi’ne ayrılmıştı. Bu 
orduların kuruluşunda bulunan otuz dört piyade tümeni seferberlik ha-
linde ve henüz seferber olma emri almamış bir kolordu (7’nci Kolordu) 
Yemen’de, iki bağımsız tümen’de Hicaz ve Asir’de bulunuyordu.10 

Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi ile 1 Kasım 1914’de Ruslar Kaf-
kaslardan Anadolu’ya taarruza başladılar. İngilizler de 6 Kasım’da, Kızıl 
Deniz’de Akabe Şehrini topa tutarak Şattülarap’da (Basra) saldırıya geç-
tiler. Rus saldırısının ilk şokunu atlatan Türkler, bu taarruzu durdur-
mayı başardılar. 1914 yılının Aralık ve 1915 yılının Ocak aylarında ise, 
Sarıkamış’a yapılan Türk karşı taarruzu sonuç vermedi ve Anadolu’nun 
doğusu korumasız kaldı.11 1915 yılının ortalarında durdurulan Rus sal-
dırısı, neredeyse Anadolu’nun yarısına kadar ilerlemişti. Osmanlı Devle-
ti’nin harbe girişi, yaklaşık 80 bin kişilik Rus kuvvetini Kafkaslara bağla-
dığı için Mihver devletlerin Doğu Cephesi’ndeki yükünü epey azalttı.12 

1915 yılına gelindiğinde Mihver bloğundan ayrılan İtalya, İtilaf devlet-
lerine katılarak, 30 Mayıs 1915’de Adriyatik kuzeyinden Avusturya top-
raklarına saldırdı. Balkanlarda yoğun baskı altında kalan Bulgaristan 
ise 15 Eylül 1915’de Mihver devletlerine katılarak Avusturya-Macaristan 
ile birlikte Sırbistan’a saldırdı. Bulgaristan’a vaat edilenlerden biri de, 
savaştan sonra Türkiye’den Dimetoka ve Dedeağaç’ın Bulgaristan’a veril-
mesi idi. Enteresan olan Türkiye’nin aynı blokta olduğu bir devlete top-
rak vermesiydi.13 

1915’de savaş tüm Avrupa’da şiddetini artırarak devam ederken, 
Fransızların batıdan Almanlara karşı yaptıkları taarruzlar sonuç verme-
di. Doğuda ise Almanlar, Rus ordularını imha etmeye devam ederken, 
Rusların, Avusturya-Macaristan cephesindeki Galiçya’yı ele geçirme ça-
bası sonuç verdi. Ancak, Almanların bu cepheye bir ordu göndermeleri 
ile Ruslar geri çekilmek zorunda kaldılar. 
                                                           
10 Ömer Osman Umar, “a.g.m.”, s. 102-104; Süleyman Beyoğlu, “Çanakkale Savaşlarında 
Atatürk”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 171, s. 18-21, İstanbul, 2001. 
11 Şevket Sürreya Aydemir, Sarıkamış Harekâtını Liman Von Sanders’den şöyle aktarır: “Bu 
harekât, komutası bizzat Enver tarafından üzerine alınan III. Ordunun mahvı ile bitmiştir. Or-
dunun bütün kuvvetini teşkil eden 90.000 neferden ancak ve yaklaşık olarak 12.000 kişi dön-
dü”, Tek Adam I, Remzi Kitabevi, s. 234, İstanbul, 1985. 
12 Jehuda L. Wallach, Bir Askeri Yardımın Anatomisi, Çev. Fahri Çeliker, Gnkur. Basımevi, 
s. 151, Ankara, 1985. 
13 Şefik Ertem, a.g.e., s. 69; Ergünöz Akçora, “Çanakkale Deniz Savaşında En Uzun Gün: 
18 Mart 1915”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 16, s. 15-17, İstanbul, 1988; Oğuz 
Karakartal, “Çanakkale Savaşı Hakkında İtalyanca Bir Kitap ‘I. Dardanelli. L’oriente E La 
Guerra Europea’ Giuseppe Pizza”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 111, s. 6-8, İstan-
bul, 1996. 
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Ruslara, Almanlar karşısında gereken yardımı gönderemeyen İtilaf 
devletleri, gerek Rusları desteklemek ve gerekse de Türk boğazlarını işgal 
etmek için denizden Çanakkale Boğazına yöneldiler. Mart 1915’de başla-
yan Çanakkale Savaşı, üç ay süren kanlı muharebelerden sonra İtilaf 
devletlerinin, 250 bine yakın kaybı ve ağır yenilgisi ile sonuçlandı. Böyle-
ce İtilaf devletlerinin istediği Rusya ile etkin irtibat gerçekleşemedi. Bal-
kanlarda ise Bulgaristan’ın katılmasıyla güçlenen Mihver Devletleri, 
1915 yılının son aylarında Sırbistan’ı tamamen işgal ettiler.14 

Anadolu’da ileri harekâtını devam ettiren Ruslar, Doğu Anadolu ve 
Kuzey Karadeniz bölgesine kadar ilerlediler. Mart 1917’de Rusya’da baş-
layan Bolşevik İhtilalı ile 15 Aralık 1917’den itibaren Rusya, bütün cep-
helerde savaşa son vermiş ve 3 Mart 1918’de İttifak Devletleri ile savaşı 
bitiren Brest-Litovsk Antlaşmasını imzalamıştır. Böylece Doğu Anadolu’-
nun doğusu ile Doğu Karadeniz geri alınmış ve Kafkas Harekâtı yapıla-
rak Azerbaycan kurtarılmıştır.15 

Osmanlı Devletine, Arap Yarımadasının güneyinden taarruz eden İn-
giliz kuvvetleri ise, ancak Selman-ı Pak hattında durduruldu. Osmanlı 
Ordusunun bir kolordusu da, Bahriye Nazırı Cemal Paşa’nın komutasın-
da, 1915 yılı Ocak ayında susuz ve yolsuz 33 bin kişilik kuvvetle, Sina 
Çölünü aşarak 3 Şubat’ta Süveyş Kanalı’nı geçmeyi denedi, fakat başa-
ramadı.16 Ancak, İngilizlerin yaklaşık 100 bin kişiyi Mısır da tutmasıyla 
da Batı cephesine yardım etmemiş oldu.17 

1916 yılına gelindiğinde Batı Avrupa cephesi Verdun’da, Almanların 
yenilediği taarruz sonuç vermedi. 1 Haziran’da İngiliz ve Fransızların gi-
riştiği karşı taarruzlarda İngilizler savaş alanında ilk kez tank kullandı-
lar.18 Ancak, her iki tarafta kesin sonuç alamadı ve mevzi harpleri devam 
etti. Doğuda ise Rusların Almanlara karşı yaptığı taarruzlar sonuç ver-
memekteydi. 

Osmanlı ordusu, 6 Kasım 1914 tarihinde Şattü’l Arap ağzındaki Fav 
mevkiine çıkarak kuzeye doğru taarruza geçen İngiliz kuvvetlerini, Kasım 
                                                           
14 Ergünöz Akçora, “Çanakkale Muharebeleri ve Gazi Mustafa Kemal”, Türk Dünyası Araş-
tırmaları Dergisi, Sayı: 52, s. 79-84, İstanbul, 1988; Oğuz Karakartal, “Çanakkale Savaşı 
Hakkında İtalyanca Bir Kitap ‘I. Dardanelli L’oriente E La Guerra Europea’ Giuseppe Pizza”, 
Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, S. 111, s. 6-8, İstanbul, 1996. 
15 Yaşar Ertürk, “Kafkas İslam Ordusunun Azerbaycan ve Dağıstan Harekâtı (1918)”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 186, s. 91-100, İstanbul, 2010. 
16 Sina Akşin, Yakınçağ Türk Tarihi 1908-1980, Milliyet Yay., s. 59, İstanbul, 2007; Şefik 
Ertem, a.g.e., s. 75; “Von Kress tarafından yönetilen sefer heyeti (yaklaşık 20 bin kişi, dokuz 
sahra bataryası ve 15 cm.lik bir obüs bataryası) Ocak 1915 ortasında Birus-Sebil’den iki 
kolla kanala harekete geçti. 5 bin deve su taşıyordu. Çölün içinden 10 günlük bir yürüyüş-
ten sonra Kanal’a varıldı. Kanal’ı işgal etmek ya da kapatmak girişimi başarısız kaldı.” Jehu-
da L. Wallach, Bir Askeri Yardımın Anatomisi, Çev. Fahri Çeliker, Gnkur. Basımevi, s. 176, 
Ankara, 1985. 
17 Jehuda L. Wallach, a.g.e., s. 151; Yaşar Canatan-Musa Şaşmaz-İlhan Gedik, “Çanakkale 
Üzerine”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, s. 73-75, İstanbul, 1994. 
18 Şefik Ertem, a.g.e., s. 72; Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 
13; Ergünöz Akçora, “a.g.m.”, s. 17-20. 
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1915’de Bağdat’ın hemen güneyindeki Selmanpak mevkiinde durdurdu. 
Osmanlı ordusunun büyük gayretiyle püskürtülen İngiliz kuvvetleri, Kutü’l-
Ammare’ye çekildiler ve Nisan 1916’da 13 bin İngiliz askeri ile General 
Townsed Türklere teslim oldu. Irak muharebelerinde İngilizler, 40.000 kişiyi 
kaybettiler. Türk ordusunun genel zayiatı ise 350 subay ve 10.000 erdi.19 

Mısır’da ise Cemal Paşa, Süveyş Kanalı’na 1916’da ikinci kez taarruz 
etti ve sonuç alamadı.20 1916 yılı Haziran ayında Osmanlı Devleti için di-
ğer bir önemli bir gelişmede, Arap Yarımadası’nda Mekke Şerifi Hüseyin’in 
ayaklanarak Türklere ihaneti ve Osmanlı ordusunu arkadan vurması idi. 

4 Haziran 1916’da Avusturya-Macaristan cephesinde Rus orduları 
Brossilov taarruzu ile 50 km. genişliğinde bir yarma yaparak 100 binden 
fazla esir aldılar.21 Mihver devletleri, Rus taarruzunu durdurmak için Al-
man ve Avusturya-Macaristan ordularından karma ve Kont Felix Graf 
Von Bothmer komutasında bulunan Güney Ordusunu oluşturdular. Rus 
taarruzlarını güçlükle durdurabilen bu karma orduya, 12 Ağustos 1916’-
da 15’inci Türk Kolordusu da katıldı. 

İtilaf devletlerine katılan Romanya ise, Macaristan’a baskın tarzında 
bir taarruza girişti ve bu esnada içinde 6’ncı Türk Kolordusunun da ol-
duğu Bulgar ağırlıklı Mihver kuvvetleri Romanya’ya taarruza geçmişti. 
Aynı dönemde Sırbistan’ı işgal eden Mihver kuvvetleri, Yunanistan tara-
fından durduruldu ve Yunan savunma hattı İtilaf devletlerince takviye 
edildi. Sırbistan cephesini güçlendirmek için Türk başkomutanlığı, 1916 
yılı içinde Makedonya’ya 20’nci Türk Kolordusunu gönderdi. 1916 yılının 
önemli olaylarından biri de Amerika’nın İtilaf devletlerine siyasi destek 
ve ikmal yapacağını ilan etmesiydi. 

1916 yılında Osmanlı Devleti için önemli gelişmelerden biri de, İtilaf 
Devletleri tarafından savaştan sonra Osmanlı’nın nasıl paylaşılacağı ko-
nusunda yapılan 9 Mart 1916 tarihli İngiliz ve Fransızların gizli Sykes-
Picot anlaşmasıydı. Bu gizli anlaşmadan haberdar olan Rusya’nın zorla-
ması ile Petrograd Protokolü imzalanmış, bu protokol İngiliz, Fransız ve 
Ruslar tarafından onaylandığında, Ruslar da gizli Sykes-Picot anlaşma-
sını kabul etmişlerdir. Bu taksimden kısaca söz etmek gerekirse; Boğaz-
lar ve Marmara Çanağı ile Trabzon ve Doğu Anadolu’nun doğusu Rusla-
ra bırakılacak, Adana’dan Kafkasya’ya uzanacak bölgede Ermenistan 
kurulacak, Arap Yarımadası ile Mezopotamya’da İngiliz ve Fransız kont-
rolünde Arap Devleti oluşturulacaktı.22 
                                                           
19 Zekeriya Türkmen-Alev Keskin-Fatma İlhan, “Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi’nde 
Kutü’l Ammare Zaferi”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı: 393, Temmuz-2007, Ankara, 2007. 
20 “16.000 asker Süveyş Kanal Harekâtına katılmıştır”, Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam 
I, Remzi Kitabevi, s. 230, İstanbul, 1985; Jehuda L. Wallach, a.g.e., s. 178. 
21 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 9. 
22 Yaşar Ertürk, Doğu, Güneydoğu ve Musul Üçgeni (1918-1923), IQ. Yay., 2. Baskı, s. 75-
76, İstanbul, 2008; ayrıca, http://tr.wikipedia.org/wiki/Sykes-Picot_Antla 
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I. Dünya Savaşı’nda 1916 yılı dahil meydana gelen gelişmeleri kısaca özet-
ledikten sonra, asıl konumuz olan 15’inci Kolordunun Galiçya’ya gönderilme 
nedenleri, Galiçya’ya intikali ve nasıl savaştığı ile kaybettiklerine geçelim. 

3. 15’inci Türk Kolordusunun Avrupa’ya Gönderilmesi ve 1916 
    Yılı Galiçya Muharebeleri 

a. 15’inci Türk Kolordusunun Galiçya İçin Görevlendirilmesi 

Çanakkale’deki müttefik saldırılarına karşı verilen mücadelenin zor 
şartlarında deneyim kazanan ve yüksek savaş kabiliyetine sahip birlik-
ler, yeni bir cepheye gönderilebilir durumdaydı. Harbiye Nazırı ve Başko-
mutan Vekili Enver Paşa, I. Dünya Savaşı’nın kaderinin Avrupa cephele-
rinde şekilleneceğini düşünerek Alman Genelkurmayına, bu cephelerden 
herhangi birine asker göndermeyi önerdi.23 

Türkiye’nin zor şartlar altında ve birçok cephede savaşmak zorunda 
olması nedeniyle, Alman Genelkurmay Başkanı General Falkenhayn, 
Türk birliklerinin Çanakkale Savaşı’ndan dolayı dinlenmeye ihtiyacının 
olduğunu hatırlattı.24 Ayrıca, Türkiye’deki 5’inci Ordu Komutanı olarak 
görev yapan Alman General Liman Von Sanders’de Türk birliklerinin Av-
rupa’ya gönderilme fikrine karşı çıkıyordu.25 Enver Paşa’ya direnen ama 
sonuç alamayan Liman Von Sanders, Alman Dışişleri Müsteşarı Von Ju-
gov’a mektup yazarak olayı engellemek istemişti. 11 Temmuz 1916’da da 
Askeri Kabine’ye yazdığı mektupta, “Büyük bir kısmı düşman işgaline uğ-
ramış bir devlet, dış ülkelere birlik gönderemez, göndermemeli…” derken, 
Dışişleri Müsteşarı Von Jogov’da cevabında; “Türkiye iki imparatorluğun 
kurtarıcısı rolü oynayacak ve tesadüfen de hesap doğru çıkacak. O zaman 
Türkiye (Enver), barış yapılırken bütün istekleri için Almanya’yı sıkıştıra-
cak…” demekteydi.26 
                                                           
23 Kansu Şarman, Komutanım Galiçya Ne Yana Düşer? Mehmetçik Avrupa’da Mehmet Şevki 
Yazman’ın Anıları, İş Bankası Yay., s. XI, İstanbul, 2007. 
24 Kansu Şarman, Komutanım Galiçya Ne Yana Düşer? Mehmetçik Avrupa’da Mehmet Şevki 
Yazman’ın Anıları, İş Bankası Yay., s. XI, İstanbul, 2007; “Zayıf, çelimsiz erler başka birlikle-
re gönderiliyor; alaylı subaylar mektepli subaylarla yer değiştiriliyordu. Askerlerin silah ve 
donanımı da olanaklar ölçüsünde en iyiler ile değiştiriliyor, kadrolar dolduruluyordu.” Şefik 
Ertem, a.g.e., s. 78. 
25 Kansu Şarman, a.g.e., s. XII. 
26 Jehuda L. Wallach, a.g.e., s. 187; Yetkin İşcan, www.Gellipoli1915.org; Liman Von San-
ders, bu konudaki görüşlerini Alman İmparatoru’na gönderdiği “Türkiye’de 5 Yıl” adlı ese-
rinde şu sözlerle ifade ediyordu: “Türkler kendileri yardıma muhtaç iken, dışarıya yardım et-
mekle çok yanlış bir yol tuttular. Bu tarihten sonra Türk birlikleri, kendi ülkelerinde düşmanı 
önleyecek kuvvetlerden çok, kâğıt üzerinde görünen kuvvetler durumuna geldiler. Avrupa’ya 
gönderilen Türk birlikleri, Türk vatanında görev yapanlardan çok başkaydı. Bu birlikler Avru-
pa’ya gönderilmeden önce, işe yaramayan subay ve erleri ülke içindeki birliklerle değiştiriliyor 
ve gönderilen tümenlere ülkedeki en iyi elbise ve donatım veriliyordu. Tam kadroyla gönderi-
len bu tümenlere ayrıca yedek erler de katılıyor, buna karşılık Türkiye’de kalan tümenlerin 
kuvvetleri ve nitelikleri düşüyordu. Harbiye Nazırı’nın emriyle sonradan bu birliklere gönderi-
len subay ve erler de var olanların en iyileri arasından seçiliyordu. Türkiye’de kalan birliklerin 
insan gücü her bakımdan geri gidiyordu.”, Kansu Şarman, a.g.e., s. XII. 
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Türk Ordusu’nda görev yapan Liman Paşa’nın görüşlerini paylaşan 
başka yüksek rütbeli Alman subayları da vardı. Mısır’daki 4’üncü Ordu’-
nun Kurmay Başkanı olan Albay Von Kress’in Kudüs’ten gönderdiği ra-
porda Galiçya’ya gönderilen Kolordu nedeniyle diğer ordu birliklerinin 
zayıfladığından bahsediyordu.27 

Avusturya-Macaristan kuvvetlerinin Galiçya’da Rus orduları karşısın-
da başarısız kalması, Alman Genelkurmayı’nda Türk birliklerinin Avru-
pa’ya gönderilmesi görüşünü öne çıkarttı. Ruslar, 1916 Haziran ayının 
ilk günlerinde başlattıkları Brusilov saldırısının ilk üç gününde 100 bin 
Avusturya askerini esir almışlardı.28 4 Haziran 1916’da Alman Genelkur-
may Başkanı Falkenhayn, bir Türk kolordusunun Galiçya cephesine 
sevk edilmesini istedi. Avusturya Genelkurmayı bu fikre hiç sıcak bak-
madı ve itiraz ettiyse de, Doğu cephesinde komutayı ele alan Almanya’-
nın kararına direnecek durumda değildi.29 Galiçya’da siperlere bağlanan 
25 bin kişilik iki Alman tümeni yerine iki Türk tümeni gönderildi.30 

Çanakkale muharebeleri boyunca iki defa lağvedilen ve yeniden kuru-
lan 15’inci Kolordu; İngilizlerin Çanakkale’den çıkmasından sonra ve 
5’inci Ordunun yeniden düzenlenmesi sırasında, 9 Ocak 1916’da ordu 
emri üzerine, üçüncü defa olarak 19. ve 20’nci tümenlerle tekrar kurul-
du ve 10 Temmuz 1916’da Keşan ve Şarköy’e intikal ederek buraya yer-
leşti.31 Kolordu komuta heyeti; Kolordu Komutanı Kurmay Albay Yakup 
Şevki, Kurmay Başkanı Yarbay Hayri, 19’uncu Tümen Komutanı Yarbay 
Şefik, 20’nci Tümen Komutanı Yarbay Yasin Hilmi’den teşkil edilmişti.32 
19’uncu Tümen’in kuruluşunda; 57, 72 ve 77’nci Piyade Alayları, 20’nci 
Tümen’in kuruluşunda; 61, 62 ve 63’üncü Piyade Alayları ile her tümen-
de birer Topçu Alayı ve destek birlikleri mevcuttu. 19’uncu Tümen’in öne 
çıkan özelliği, Çanakkale’de Mustafa Kemal Paşa’nın komutasında cep-
hede kötüye giden durumu iki kez tersine çevirmekle tanınmasıydı.33 

10 Haziran 1916 itibariyle 15’inci Kolordunun mevcudu, 623 subay 
ve 21.560 erdi. Kolorduya yaklaşık 5200 hayvan verilmişti.34 Galiçya’ya 
                                                           
27 Kansu Şarman, a.g.e., s. XVI. 
28 Kansu Şarman, a.g.e., s. XVI. 
29 Kansu Şarman, a.g.e., s. XVI; Jehuda L. Wallach, a.g.e., s. 151. 
30 Carl Mühlmann, Birinci Dünya Harbinde Türk-Alman Silahı İttifakı, s. 107-108 aktaran 
Jehuda L. Wallach, a.g.e., s. 188. 
31 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 14. 
32 İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu 1912-1922, XVI. Dizi-Sa.69, TTK Yay., s. 178, 
Ankara, 1993; “Albay Yakup Şevki 8 Ekim 1916’da Tuğgeneralliğe yükseldi. 1 Aralık 1916’-
da Galiçya’dan ayrıldı ve yerine Tuğgeneral Cevat (Org. Cevat Çobanlı) atandı.” 
33 Kansu Şarman, a.g.e., s. XVII; “19’uncu Tümen 25 Nisan 1915’de Anafartalar Muharebe-
sine katıldığında, Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal ve Kurmay Başkanı Binbaşı İzet-
tin (Orgeneral İzettin Çalışlar) idi. 9 Ağustos’a kadar Albay Mustafa Kemal’in Tümen Komu-
tanlığı devam etti ve aynı tarihte Anafartalar Grup Komutanı oldu.” İsmet Görgülü, On Yıllık 
Harbin Kadrosu 1912-1922, XVI. Dizi-Sa-69, TTK Yay., s. 85-88, Ankara, 1993. 
34 Kansu Şarman, a.g.e., s. XVII. 
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gönderilmeye karar verilen 15’inci Kolordu’nun gizli yapılan hazırlıkları 
için, 9 Temmuz 1916’da Başkomutanlığın verdiği ve ast birlik komutan-
larına ulaştırılan emir şöyle idi: “15’inci Kolordunun ivedilikle ve çevreye 
duyurulmadan eksiklerinin giderilmesini rica ederim.”35 Bir gün sonra ge-
len emir; Galiçya’da görev alınacağını bildiriyor, bindirme ve yüklemenin 
Uzunköprü’den yapılacağını belirterek, ilk kafilenin ne zaman yola çıka-
bileceğini soruyordu. Temmuz ayının ortalarından itibaren yapılan takvi-
yelerle kolordunun mevcudu her iki tümene beşer bin asker daha sağla-
narak 30 bini buldu.36 Hazırlıkların titizlikle yürütülmesine rağmen ak-
saklıklar da oluyordu. Donatım eksiklikleri, veteriner ve topçu subayları, 
telgraf personeli ve tercümanlar hala bulunamamış durumdaydı. Kolor-
dunun Galiçya’ya gönderilmesi ivedilikle kararlaştırılıp uygulanmak is-
tenmiş, ikmal ve hazırlıkların yapılacağı zaman iyi hesaplanmamıştı.37 

20’nci Tümen, 63’üncü Alay’da Teğmen olan Mehmet Şevki (Yazman) 
anılarında, Türk askerinin Galiçya’ya gidiş serüvenini trajikomik bir şe-
kilde şöyle anlatır: 

“Talim dönüşünden sonra yüzümü yıkamak için matarayla su geti-

ren neferim Mehmet, yeni bir haber verdiği zamanlara has esrarlı 

tavrını takınmıştı. Üç senelik arkadaşlığın verdiği alışkanlıkla bunu 

daha ilk bakışta anladım. Fakat inat olsun diye sesimi çıkarmadım. 

Biliyorum ki, Mehmet’in bu hususta uzun boylu sabrı yoktur ve biraz 

sonra yumurtlayacaktır. 

Yüzümü yıkadım, havluyla kuruturken artık fazla dayanamadı. Sim-

siyah bıyıklarının kapadığı üst dudağını yukarı kıvradı, kara gözleri 

güldü ve nihayet yumurtladı: 

- Efendim, Alaman içine gidiyoruz diyorlar? 

- Bunu nereden çıkardınız? Alaman içinde ne işimiz var? 

- Ne bilem ben efendim. Hinci bizim bölük emirinin hemşerisi gelmişti, 

o söyledi. 

Ben, Mehmet’in söylediklerinden hakikaten de bir şey anlamamıştım. 

Bir defa Alaman içine demekle nereyi kast ediyordu? Burası meçhul-

dü. Ancak Mehmet söylüyor diye bu havadisleri yabana atmamalı. 

Verdikleri havadislerin altından mutlaka bir şey çıkar. Her ihtimale 

karşı bir kere fırkadan (tümen) sorayım dedim. Telefonla fırka yaveri-

ni buldum: 

- Nuri bey, ben Şevki, Fırkanın bir tarafa hareketi filan var mı? 

- Nerden icap etti bu böyle? 
                                                           
35 ATASE Arşiv, No: 5/8981, Kis. 4402, Dos. H-28, Fih. 1-3. 
36 Şefik Ertem, a.g.e., s. 78; “Başkomutan Vekili Enver Paşa’nın verdiği emir uyarınca 
15’inci Kolordu’ya seçkin subaylar atanacak, erlerde seçilmiş ve genç olacaktı. 1884 doğum-
lulardan daha yaşlı (32 yaş) erler bu Kolordunun birliklerine verilmeyecekti.” Kansu Şarman 
a.g.e., s. XVII. 
37 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 17. 
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- Ne bileyim birader, bu gün bizim Mehmet “Alaman içine gideceğiz” 

diye bir haber verdi. 

- Bu çarıklı erkanı harplerden illallah yahu! Fırkanın Avusturya’ya 

hareketi hakkında ancak dört saat önce bize emir geldi, nereden de 

haber aldı bunlar. 

- Fırka yaveriyle konuşmamdan birkaç saat sonra ve acele kaydıyla 

fırkadan şu emri aldık: 

- Kolordumuz Avusturya’ya hareket edecektir. Kıtalar şimdiden hareket 

hazırlıklarına başlayacaktır. Sonraki emirler peyderpey verilecektir.”38 

b. Galiçya’nın Coğrafi Özellikleri ve Türk Birlikleri Gittiğinde 
    Galiçya Cephesinin Genel Görünümü 

1772’de Polonya’nın paylaşılması sırasında Avusturya-Macaristan İm-
paratorluğu payına düşen ve o sırada bu imparatorluğun doğu eyaleti 
olan Galiçya’nın coğrafi ve siyasi özelliklerinden birkaç cümleyle söz et-
mek gerekirse; Galiçya 80.000 km² büyüklüğünde, Karpat Dağlarının 
kuzeyi ile Podolya Yaylasının bir kısmını içine alan 510 km eninde ve 60-
120 km boyunda bir büyüklüğe sahiptir.39 120 ile 2000 metre rakımı 
olan bölge, Vitül ve San nehirlerinin suladığı verimli ovalar ile geniş or-
manlara sahipti. Nüfusu sekiz milyonu aşan ve doğusunda Ukraynalılar, 
batısında Lehlerin yaşadığı Galiçya; Rusya, Polonya ve Avusturya’nın 
uzun yıllar üzerinde mücadele ettiği zengin yeraltı kaynaklarına sahip, 
önemli bir geçiş arazisi idi. Günümüzdeki Galiçya, Polonya’nın güneydo-
ğusu ile Ukrayna’nın batısında40, 50 derece enlem ve 24 derece boylam 
arasındadır. 

Yukarıda bahsettiğimiz Rus taarruzu ile Avusturya-Macaristan ordu-
ları, 100 bin esir vererek Karpat Dağlarına çekilmek zorunda kaldılar. 
Almanların bu cepheye gönderdiği Von Bothmer komutasındaki Güney 
Ordusu, Rus taarruzlarını güçlükle durdurabildi ve Galiçya’da savunma 
hattı teşkil etmeye muvaffak oldu. Kuzeyden Almanya’ya yaptığı taarruz-
larda başarı sağlayamayan Ruslar, bu cephede açtıkları koridoru geniş-
letmek için yoğun çaba içindeydi. Ruslara karşı savunmada olan Avus-
turya-Macaristan’ın Karl Ordular Grubu ile Alman Güney Ordusu; iki 
ordu ve beş kolordu ile bir ihtiyat tümeninden oluşmuştu.41 Alman Gü-
ney Ordusu, adeta bütün Avusturya-Macaristan cephesinin temel taşını 
oluşturuyordu. Bu ordunun mevziilerde tutunamaması cephenin çözül-
mesine neden olabilirdi. Türk askerine duyulan ihtiyaç bu nedenle orta-
                                                           
38 Mehmet Şevki Yazman, Kumandanım Galiçya Ne Yana Düşer, I. Baskı, İstanbul, 1928 
(20’nci Tümen 63’üncü Alay’da Subay olarak Galiçya muharebelerine katıldı.) 
39 Birinci Dünya Harbi Avrupa Cepheleri, Gnkur. Basımevi, s. 17, Ankara, 1967. 
40 Polonya Dış Siyaseti, Türkler Galiçya’da, Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, 
www.polonya.org.tr./sec2_galicya.html. 
41 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 14. 
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ya çıkmış ve Güney Ordusu’nu güçlendirmek maksadıyla 15’inci Türk 
Kolordusu bu ordunun emrine verilmişti.42 Rusların Galiçya cephesinde, 
General Borrosilov komutasında, 51 piyade ve 12 süvari olmak üzere 
toplam 63 tümenlik kuvveti taarruz halindeydi.43 

c. 15’inci Kolordu’nun Avrupa’ya İntikali 

Başkomutan Vekili Enver Paşa Almanların da baskısıyla 15’inci Kol-
ordunun bir an önce Galiçya’ya gönderilmesi için bütün imkânları sefer-
ber etmişti. Alelacele 17 Temmuz 1916’da Avrupa’ya intikal için Uzun-
köprü’den trenle yola çıkan Konakçı Müfrezesi, Bulgar Hükümeti’ne bilgi 
verilmediğinden Karaağaç’ta alıkonmuştu. Türk hükümetinin aracılığıyla 
iki gün içinde yola devamı sağlanıp Subotitsa’daki ilk konaklama yerine 
ulaşarak temas ve çalışmalarına başladı.44 Kolordu Komutanlığı Konakçı 
Müfrezesi’nden ilk bilgi olarak; iaşe istasyonlarındaki tedbirler, Türk pa-
rası sürüm değeri gibi bilgiler istenmişti. Müfrezenin cevabında; Sofya, 
Niş, Belgrat ve Subotitsa’da birer iaşe merkezi bulunduğu, müttefik dev-
letlerle koordinasyon eksiğinin olduğu, Avusturya makamlarının Türkle-
rin gelişinden haberdar olmadığı ve subayların para sıkıntısı olduğu be-
lirtilmişti.45 

Başkomutanlık, bazı eksiklerin sonradan giderilebileceğini bildiriyor 
ve 25 Temmuz’dan önce ilk kafilenin trene bindirilebileceğini ve intikal 
için Kolordunun görüşünü istiyordu. Kolordunun, 18 Temmuz’da yazdığı 
şifreli cevap özetle; 

“20’nci Tümen’in Şarköy’e, 19’uncu Tümen’in Çelebi ve civarına inti-

kal ettiğini, birliklerin dört gün içinde Uzunköprü’de toplanacağını, 

Rus tüfeklerinin Uzunköprü’de dağıtılacağını ve erlerin bu tüfekleri 

öğrenecek zamanlarının olmadığını, topçu mühimmatının gemiyle 

Şarköy iskelesine taşınacağını ve toplar için koşum hayvanı ile taşıt 

eksiği olduğunu belirtmekteydi”.46 

Macaristan’a ilk kafile olarak, 22-24 Temmuz arasında dört piyade ta-
buru ve iki topçu bataryası gönderildi. Diğer birliklerin bir an önce gön-
derilmesi için Başkomutanlık gerekli direktifi vermiş ve eksikler için 
planlama yapılmıştı. Uzunköprü’de toplanan Kolordu, 27 Temmuz’da Li-
                                                           
42 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 14. 
43 Şefik Ertem, a.g.e., s. 101. 
44 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kıs. 4402, Dos.H-29, Fih. 1. 
45 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 16. 
46 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kıs. 4402, Dos.H-29, Fih. 1-5; 20’nci Tümen 61’inci Alay 4’ün-
cü Tabur 1’inci Bölük’te Galiçya muharebelerine katılan Çavuş İbrahim Arıkan hatıralarında 
şöyle anlatır; “Alay kumandanı tarafından verilen emir üzerine Şarköy’de silahlarımızı Rus si-
lahları ile değiştirdik. Silahları alıp karargâhın bulunduğu Yeniköy’e geldik. Tabur peyderpey 
levazımlarını tamamlamakla meşgulken bizim 20’nci Fırka’ya da Galiçya’ya sevk edileceğimiz 
bildiriliyordu”, İbrahim Arıkan, Harp Hatıralarım, Timaş Yay., 2. Baskı, s. 77, İstanbul, 2007. 
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man Von Sanders ve ertesi gün Enver Paşa tarafından denetlendi. 29 
Temmuz 1916’da Kolordunun birliklere verdiği emir özetle; Kolordunun 
emir-komuta işleyişi, dil bilen personelin seçimi, Kolordunun sorumlu 
olduğu makam, posta işleri ile telgrafla haberleşme konularını kapsa-
maktaydı.47 19’uncu Tümen birlikleri 21 Temmuz’da Uzunköprü’den48, 
20’nci Tümen birlikleri ise Alpullu’dan, efrada 10 günlük peksimet ve 
zeytin dağıtılarak yola çıktılar.49 Polonya’da yayınlanan dönemin Krakovi 
Gazetesi, Türklerin Galiçya’ya gelişini şöyle duyuruyordu: “Bu vaka, 
Türkiye’nin askeri cesaretinin ve büyük merkezi devletlere ait muharebe 
cephesinin tek vücut olduğunun bir delilidir.”50 

Trenle seyahat eden birlikler yaklaşık 10 günlük yolculuktan sonra 
Macaristan’ın Zemun kasabasında toplandılar.51 Burada 10 gün dinle-
nen birlikler, 4 Ağustos’ta Enver Paşa ile Alman ve Avusturya General ve 
subayları tarafından denetlendiler. 19’uncu Tümen, 5 Ağustos’ta cephe-
ye gitmek için Zemun ve 14 km mesafedeki Yataynisa istasyonlarından 
hareket etti ve 12 Ağustos’ta cepheye vardı. Tümen, karargâhını Mieczy-
szcov’da kurdu. 12/13 Ağustos’ta Hofmann Kolordusundan aldığı bir 
otomobille sorumluluk bölgesini inceleyen 19’uncu Tümen Komutanı 
Yarbay Mehmet Şefik, ertesi günde Alay Komutanları ile bölgeyi tekrar 
inceledi ve kuzeydeki Avusturya Tümenleri ile irtibatı sağladı.52 Türklerin 
silahlarını ateşlemesine sadece bir gün kalmıştı. 20’nci Tümen de 16 
Ağustos’ta Zemun şehrinden ayrılarak dokuz günlük yolculuktan sonra 
Lepiçegorna’a vardı ve 3 Eylül’de savaşa girişti.53 Kolordu karargâhı ise; 
11 Ağustos’ta Uzunköprü’den hareket ederek 20 Ağustos’ta Lemberg 
üzerinden Podwysoki’e varmış ve buraya yerleştirmişti.54 

d. 15’inci Kolordunun 1916 Yılında Katıldığı Muharebeler 

Alman Güney Ordusu emrine verilen 15’inci Kolordu; Dinyester’in ku-
zey kolları olan Zlota Lipa ve Narajowka nehirlerinin ayrıldığı yer olan 
Brzezany’den başlayarak güneybatı yönündeki hat üzerinde görevlendi-
rildi.55 15’inci Kolordu bu nehirlerin geçtiği vadilerde ve daha sonra da 
Gnila Lipa havzasında mevzilendi. Ordunun tahsis ettiği sorumluluk 
                                                           
47 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kıs. 4402, Dos.H-32, Fih. 11. 
48 Mehmet Şevki Yazman, Kumandanım Galiçya Ne Yana Düşer, I. Baskı, s. 6, İstanbul, 
1928. 
49 İbrahim Arıkan, Harp Hatıralarım, Timaş Yay., 2. Baskı, s. 77, İstanbul, 2007. 
50 Polonya Dış Siyaseti, Türkler Galiçya’da, Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, 
www.polonya.org.tr./sec2_galicya.html. 
51 “Türk Birlikleri Belgrat İstasyonunda Avusturya Askeri Bandosu Tarafından Karşılanır”; 
İbrahim Arıkan, a.g.e., s. 80. 
52 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 19-20. 
53 İbrahim Arıkan, Harp Hatıralarım, Timaş Yay., 2. Baskı, s. 87, İstanbul, 2007. 
54 Birinci Dünya Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 32. 
55 Kansu Şarman, a.g.e., s. XIX. 
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bölgesine daha erken ulaşan 19’uncu Tümen, Mieczyszezowo’daki karar-
gâhı ile birlikte, Potutory-Bozykow hattında ve Zlota Lipa Nehri boyunca 
konuşlandı. 20’nci Tümen ise Bozykow ve Lysa kentleri arasındaki, Zlota 
Lipa nehri boyunca yerleşti.56 Zlota Lipa nehrinin batısında Türk birlik-
leri doğusunda ise Ruslar bulunuyordu.57 

14 Ağustos 1916’da 19’uncu Tümen’in 57 ve 72’nci Alayları ile Topçu 
Taburu, Alman Güney Ordusundan devraldıkları bölgede, Zlota Lipa’nın 
doğu sırtlarına kadar ilerleyen Rus Ordusu ile ilk teması gerçekleşti. 22 
Temmuz’da Türkiye’den yola çıkan birlikler 14 Ağustos’ta Rus ordusu ile 
muharebeye girdiler. Cepheye intikalini 63’üncü Alay dışında tamamla-
yan 20’nci Tümen, Avusturya Tümeninin Pototory ile Bozykw arasındaki 
savunma mevziilerini 22 Ağustos’ta devraldı. 63’üncü Alay’da Macar Ala-
yı’nın mevziilerini 24/25 Ağustos gecesi devraldı.58 

20 Ağustos’ta, Avusturya-Macaristan veliahdı Frederik Karl ve bir gün 
sonra da Alman Güney Ordusu Komutanı General Von Bothmer 15’inci 
Kolordu karargâhını ziyaret ettiler. Ordu Komutanlığının, 15’inci Kolordu 
Komutanlığına verdiği harekât emri şöyle idi: 

“22 Ağustos tarihinde saat 12:00’den başlamak üzere, 15’inci Kolor-

du Komutanlığı 1’inci Alman İhtiyat Tümeni’nin sol yanından, Hof-

mann Kolordusu’nun 55’inci Tümeni’nin sağ yanına kadar uzanan 

bölgede emir ve komutayı üzerine alacaktır. Şu anda Çanakkale kah-

ramanlarının Alman ve Avusturya-Macaristan kıtalarıyla birlikte em-

rim altında bulunmalarından dolayı sevincimi bildirir ve cesur Türk 

müttefiklerimizin Alman Güney Ordusu’na katılışları dolayısıyla hoş 

geldiniz derim. 15’inci Kolordu’nun şimdiye kadar kazandığı şan ve 

şereften ayrı olarak yeni savaş alanında da yeni şan ve şereflere 

ulaşmasını ulu Tanrıdan dilerim”.59 

15’inci Kolordu da, sorumluluk bölgesini devraldıktan sonra Alman 
Güney Ordu Komutanlığına gönderdiği mesajda: “Türk Kolordusu’nun 
kendisine gösterilen güven ve övgülere layık olmaya çalışacağını” bildir-
mişti.60 

15’inci Kolordu, o günün klasik savunma stratejisine uygun bir ter-
tiplenme ve tedbirleri alırken, özellikle ordunun verdiği emirleri titizlikle 
uygulanmıştı. Klasik savunma şablonuna uygun olarak Kolordu; Lysa-
Zlota Lipa hattı sırtları arasında, her iki tümenin üçer alayı birinci hatta 
olacak şekilde tertiplendi. Kolordu Karargâhı Podwysokie’de, 19’uncu 
Tümen Karargâhı Mieczyszcow’da ve 20’nci Tümen Karargâhı Szum-
                                                           
56 Kansu Şarman, a.g.e., s. XX. 
57 İbrahim Arıkan, a.g.e., s. 87. 
58 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 20. 
59 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kis. 4402, Dos. H-33, Fis. 1-3. 
60 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kis. 4402, Dos. H-33, Fis. 1-4. 
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lany’e kurulmuştu.61 Kolordunun sağında 1’inci Bevyera İhtiyat Tümeni, 
solunda Hofmann Kolordusu konuşlanmıştı.62 Kolordunun karşısında 
ise iki Rus ve bir Türkistan Tümeni bulunmaktaydı. 

22 Ağustos’a kadar Ruslar, Türk mevziilerini topçu ve makineli tüfek 
ateşi ile taciz etmişlerdi. Ruslar aynı gün, topçu ateşlerini yoğunlaştıra-
rak mihver ordularına taarruza başladılar. Bu taarruz karşısında Alman 
birlikleri biraz geri çekilmelerine rağmen, Türk birlikleri bulundukları 
mevziileri korumuşlardı. Rusların, Türklerin cephe hattında olduklarını 
öğrenmeleri, 27 Ağustos tarihli Rus karargâh raporunda, “esir alınan as-
kerler arasında Türk askeri olduğunu” belirten cümleden anlaşılıyordu. 
22 Ağustos’taki Rus taarruzu, esasen daha sonra gelecek olan büyük ta-
arruzun ön keşfi niteliğindeydi. 2 Eylül’de, Güney Ordusu cephesine şid-
detli topçu ateşi ile birlikte Rus taarruzu başladı. Rusların Alman Hof-
mann Kolordusuna karşı şiddetini arttırdığı taarruzu ile Almanlar geri 
çekilmek zorunda kaldılar ve her iki ordunun da zayiatı büyük oldu.63 
Türk birlikleri de birinci hatta tutunamayınca, ikinci savunma hattına 
çekildiler. 3-4 Eylül’de tüm cephede devam eden muharebeleri Teğmen 
Şevki şöyle anlatır: “3-4 Eylül gecesi sabaha kadar aralıklı olarak devam 
eden Rus topçu ateşi havanın aydınlanmasıyla trampet ateşi şeklini aldı. 
Artık “huni tarlası” şeklini almış olan birinci mevziimiz cayır cayır yanma-
ya, kaynamaya başladı.”64 5 Eylül’de Hofmann Kolordusu, 15’inci Kolor-
dunun ateş desteği ile kaybettiği mevziileri karşı taarruzla geri almayı 
başardı.65 20’nci Tümen, 61’inci Alay’da çavuş olan İbrahim Arıkan, harp ha-
tıralarında Avusturya ordusunun Rusların 3 Eylül taarruzu karşısında nasıl 
savaştıklarını anlattığı cümleleri, üzerinde düşünülmeye değerdir. Arıkan: 

“3 Eylül günü sağ cenahta bulunan Avusturya ordusuna Ruslar taar-

ruzda bulunduğundan ve müthiş top bombardımanı devam ettiğin-

den Fırka’dan gelen emirle taburumuzun, acilen Avusturya cephesini 

takviye etmesi bildiriliyordu. Bir saatlik yürüyüşten sonra geri çağrıl-

dık, hareket edip karargâha döndükse de Avusturya ordusu bozul-

muştu. Cepheyi geri almak ve yeniden harp hattı teşkil etmek mecbu-

riyeti hâsıl olmuştu. Bu vaziyet askerden saklanıyordu. Avusturya 

Ordusunun felce uğradığını yalnız kumandanlığın ve erkan-ı harbiye-

nin bildiğini ertesi gün anladık”.66 
                                                           
61 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kis. 4402, Dos. H-34, Fis. 1-28. 
62 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 22. 
63 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kis. 4402, Dos. H-35, Fis. 1-28. 
64 Mehmet Şevki Yazman, a.g.e., s. 95; Trampet Ateşi; “Etrafınızı birkaç yüz trampetçinin 
sardığını farz edin, birden ve bütün süratleriyle gergin derinin üzerine değneklerini indirmeye 
başlıyorlar. Büyük, ayırt edilmez, nereden geldikleri ayrı ayrı hissedilmez bir gürültü ortaya 
çıkıyor. İşte trampet ateşinin yüzde bir örneği budur.” Mehmet Şevki Yazman, a.g.e., s. 77.   
65 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kis. 4402, Dos. H-36, Fis. 1-6. 
66 İbrahim Arıkan, a.g.e., s. 88. 
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Güney Ordu Komutanlığı, 5 Eylül’de ordunun savunma hattını 15-16 
km geriye ve Bolszowce-Swistelniki-Pototory’e çekilmesi emrini verdi. Ay-
nı gün gece başlayan geri çekilmeyi Ruslar 6 Eylül sabahı fark edilince, 
önce Alman Bavyera İhtiyat Tümenine, yeni mevziilerine ulaşmadan ta-
arruz ettiler. Taktiksel geri çekilmesini sürdüren 20’nci Tümen’in artçı 
birliklerine aynı gün saat 08:15’de başlayan Rus taarruzu, himaye mev-
zilerine çekilmeye imkan bulamayan beş bölüğün tümüyle esir düşmesi-
ne sebep oldu. 19’uncu Tümen’in de iki emniyet bölüğü düşmanın eline 
düştü.67 Bu geri çekilmede arazinin geniş ve engebeli olması, irtibat eksi-
ği ve keşif için yeterli zamanın olmaması nedeniyle esirler dışında Türk 
Kolordusunun 700 kadar zayiatı oldu.68 Güney Ordusu birlikleri ancak 6 
Eylül akşamı geri çekilmeyi tamamlayarak, yeni mevziilerde savunma 
düzeni alabildiler. 7 Eylül’de Türk Kolordusu’nun her iki tümeninin üçer 
Alayı birinci hatta makineli tüfek bölükleriyle takviye edilmiş beş Tabur’-
da ihtiyatta olarak 417-419 RT. (Staleventin batısında), 319-330 RT. (Li-
picagorna güney batısında) bölgesinde savunma düzeni aldı. Türk Kolor-
dusunun güneyinde 1’inci Bavyera İhtiyat Tümeni, kuzeyinde Hofmann 
Kolordusu savunma yapmaktaydı. 

Rusların, 7 Eylül 1916 sabahı başlayan taarruzu, Türk alaylarının 
yoğun ateşi ve 61’inci Alay Komutanı Yarbay Bahattin’in zamanında ihti-
yat taburunu muharebeye sevk etmesi ve 416 rakımlı tepeye zayiata 
bakmaksızın yaptırdığı karşı taarruz ve sağlanan topçu desteği ile önlen-
di.69 Bu muharebede 15’inci Kolordunun zayiatı şehit, yaralı ve kayıp ol-
mak üzere 1500 kişi kadardı. Kolordu bölgesinde 8 ve 9 Eylül günleri 
durgun geçti. Durgunluktan faydalanan birlikler, savunma mevziilerini 
güçlendirerek, topçunun dövemediği alanın bırakılmaması ve birinci hat-
taki erlerin her an vuruşmaya hazır olması için tedbirler aldı. 11 Eylül’de 
gelen Ordu bildirisinde, son muharebe ile ilgili olarak; “15’inci Kolordu ile 
Gerok Grubu’na övgü ile teşekkür ediliyordu.”70 

Rusların, 6 Eylül’de yaptıkları taarruz, Mihver kuvvetlerinin geri çe-
kilmesine neden olmuştu. Bu başarısını devam ettirerek Alman cephesi-
ni yarmayı düşünen Rus Ordusu, sonu gelmez taarruzlarını, insan kay-
bını dikkate almadan devam ettirmekteydi. Savaş çok kanlı bir hal al-
mış, taarruza direnen Alman ve Türk birlikleri de büyük kayıplar vere-
rek, sınırlı olan insan kaynağını tükenmekteydi. Ancak, Türk birliklerine 
verilen emir; “her ne pahasına olursa olsun, bulundukları mevzii koruya-
                                                           
67 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kis. 4402, Dos. H-36, Fis. 1-21, 1-22. 
68 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 25; Geri çekilme sırasında 
yaşanan koordinesizlik bazen dost orduların yanlışlıkla birbirine ateş etmesine neden oldu, 
20’nci Tümen’in 62’nci Alayı erleri 6 Eylül’deki geri çekilmede ellerindeki Rus silahları nede-
niyle Almanların ateşine maruz kalarak 3 şehit ve 3 yaralı verdiler. Kur. Yb. Ahmet Suat, 1 
Nisan 1930 tarihli Askeri Mecmua aktaran, Şefik Ertem, a.g.e., s. 132. 
69 Şefik Ertem, a.g.e., s. 144. 
70 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kis. 4402, Dos. H-39, Fis. 1-22. 
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cak ve geriden gelmekte olan ihtiyat taburlarının o mevziiye yerleşmesini 
sağlayacaksınız” şeklindeydi.71 

15’inci Kolordu Komutanlığı, ast birliklerine Rus taarruzlarının ne şe-
kilde cereyan edeceğini anlatan emirler gönderirken, 72 419 RT, 20’nci 
Tümen tarafından 15 Eylül gecesi baskında geri alınmıştı. 16 Eylül’de 
Rusların şiddetli bir topçu ateşinden sonra Kolordu cephesine yaptıkları 
taarruz geri püskürtüldü. Rus topçusunun, Ordu cephesinde ağırlıklı 
olarak Türk Kolordusuna yönelen topçu ateşleri ciddi zayiatlara sebep 
olduğundan 419 RT terk edilerek, 20’nci Tümen’in bazı birlikleri biraz 
daha geriye çekildi.  

Aynı gün saat 18:30’da Alman ve Türk birliklerinin karşı taarruzu ile 
419 RT geri alındı. 19’uncu Tümen menzillerine girme yapan Ruslar, 
Türk birliklerinin karşı taarruzu ve Alman topçu ateşiyle temizlendi. 
Yaklaşık dört düşman tümeni ile 12 saat çarpışan kolordu kıtaları, mev-
ziilerini savunmuş ve düşmanı büyük kayıpla püskürtmüşlerse de birlik-
lerimiz yorulmuş ve önemli zayiat vermişlerdir.73 Bazı bölüklerde hiç su-
bay kalmamış, bir tabur hariç, tüm ihtiyat kullanılmış ve ihtiyat kuvveti 
ihtiyacı ortaya çıkmıştı.74 Ordu Komutanlığı’nın aldığı tedbir ile, 15’inci 
Kolordunun sorumluluk alanını daraltılarak, 61’inci Alay, 20’nci Tü-
men’in ihtiyatına memur edildi.75 

17 Eylül saat 11:00’de, 20’nci Tümene karşı başlayan Rus taarruzu 
ile yer yer Tümenin savunma menzillerine girmeler olmuşsa da, Alman 
ihtiyat Tümeni ile 20’nci Türk Tümeninin karşı taarruzu ile Ruslar dur-
durularak geri atıldı. Bu muharebede 20’nci Tümen büyük zayiat ver-
miş, Alay komutanları da fiilen savaşmışlardı.76 Dalgalar halinde gelen 
Rus ordusu, Türk mevziilerinden yapılan seri makineli tüfek ateşleri ile 
durdurulurken, Türkler ve Almanlar en zor şartlar altında dahi mevziile-
rini terk etmemişlerdi. 15’inci Kolordu’nun savunmak zorunda kaldığı 
20 km.den fazla genişlikteki arazi, ormanlık ve kayalık olmasına rağmen, 
inatla direnmiş ancak, Rus Topçusu karşısında büyük zayiat verilmişti. 
Türk birliklerinin Galiçya’ya geldiği günden 22 Eylül’e kadar geçen süre-
de zayiatı; 95 subay ve 7 bin er olmuştu. Altı tabur ve 22 bölük komu-
                                                           
71 Mehmet Şevki, a.g.e., s. 106. 
72 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kis. 4402, Dos. H-40, Fis. 1-18. 
73 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 31. 
74 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kis. 4402, Dos. H-41, Fis. 1-7. 
75 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 31. 
76 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 32; İbrahim Arıkan, a.g.e., 
s. 98-99, Arıkan’ın harp hatıralarında anlattığı bu karşı taarruz ile ilgili ilginç bir olayı an-
latmadan geçemedik. Arıkan: “17 Temmuz karşı taarruzla geri alınan siperlerde Rusların ta-
arruzu sırasında yaralı olarak bırakmış olduğumuz arkadaşları Ruslar battaniye ve kaputlar-
la örtmüş, daha hafif yaralı olanlara Rus peksimeti ve şekerler vermiş, bir kısmının yaralarını 
sarmış ve bunları geriye sevk etmeye vakit bulamadan yine siperlerimizi bize bırakmıştı. Rus-
ların yapmış olduğu bu insani vazifeye hayret etmemek kabil değildi. Hiçbir yaralımız süngü-
lenmemişti.” 
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tansız kalmıştı.77 Bu arada Rusların kayıpları Mihver Ordularının kayıp-
larının birkaç misli idi ve geniş insan kaynağına güvenen Ruslar, Rus 
Alaylarının hızla erimesini önemsemiyorlardı. 

24 Eylül’e kadar durgun geçen cephe hattında, Ordu Komutanlığı ba-
zı düzenlemeler yaparak, yıpranan 15’inci Kolordu’nun sorumluluk böl-
gesini daraltarak, bir Alay ve üç Tabur’u ihtiyat olarak görevlendirdi.  24 
Eylül’de, 19’uncu Tümen cephesinde yeniden başlayan Rus taarruzu, bir 
girmeye sebep olmuşsa da, karşı taarruzla kaybedilen mevziiler ve 419 
RT geri alındı. 30 Eylül’de tekrar başlayan Rusların topçu ateşi, özellikle 
20’nci Tümen’in 61’inci Alayına yönelmişti. Ruslar topçu ateşini, kademe 
kademe ilerleterek 61’inci Alay’ın mevziilerini ve tel engellerini tahrip 
ederken, siperlerdeki askerleri toprakla beraber 2-3 metre havalandırıyor 
ve bazıları da toprakla gömülerek şehit oluyordu.78 Bu topçu ateşlerin-
den sonra Rus piyadesi, saat 13:30’da Kolordu cephesine taarruza baş-
layarak alaylarımızın birinci hat mevziilerine girdi. Çok çetin geçen bu 
muharebede, süngülerle ve boğaz boğaza mücadeleler oluyordu. 61’inci 
Alay’ın sağındaki Alman Taburu’nun koordinesiz geri çekilmesi, Alayın 
birinci hat birliklerini yalnız bırakmıştı. Bu nedenle zayiat büyük olmuş 
ve 61’inci Alayın bir bölüğünde sadece 30-40 kadar asker sağ kalmıştı. 
Mevziilerini savunmaya çalışırken İbrahim Arıkan da ağır şekilde yara-
lanmıştır.79 Saat 15:00’da Kolordu’nun verdiği raporda ihtiyatlarında 
kullanılarak 397 ve 421 RT dışında Rus taarruzunun püskürtüldüğü bil-
dirildi. Aynı gün saat 18:00’da Türk Kolordusu karşı taarruzla 397 RT.yi 
geri aldı. 

Kuzeyde Hofmann Kolordusu da Ruslarla çetin muharebeye girmiş, 
ikinci savunma hattına çekilmek zorunda kalmıştı. 19’uncu Tümen’in 
57’nci Alayı büyük zayiat görmüş, Tabur ve Bölük Komutanlarının şehit 
veya yaralı olması nedeniyle takviye kuvvet istemiş ve takviye verilmediği 
takdirde sonucun umutsuzluğunu bildirmişti.80 Bunun üzerine bir Al-
man Süvari Tugay’ı 19’uncu Tümen’in, bir Topçu Bataryası da 20’nci 
Tümen’in emrine verildi. 20’nci Tümen karşı taarruzu ile 421 RT ve Ce-
vattepe’yi81 geri aldı. O gün 15’inci Kolordu cephesi tamamen Ruslardan 
temizlendi ve komutansız kalan bölükler için ast subaylardan faydalanıldı.82 
                                                           
77 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 32. 
78 İbrahim Arıkan, a.g.e., s. 102. 
79 İbrahim Arıkan, a.g.e., s. 105-106, “25 Eylül’de Rusların yaptığı taarruzda Bölük Komuta-
nı ve iki takım komutanı şehit bir takım komutanı yaralı, bölük mevcudu 320 iken, 34 kişi kal-
mıştır. Taburumuzun 4 bölük komutanından 3 şehit olmuştur”. İbrahim Arıkan, a.g.e., s. 111. 
80 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 35. 
81 Cevattepe, 15’inci Kolordu Komutanlığı’na atanan Cevat Paşa’nın adı verilen bu çok kri-
tik tepe, birçok kanlı muharebeye ev sahipliği yapmış, yüzlerce Türk ve Rus askeri bu tepe-
nin ele geçirilmesi ve elde tutulması için ölmüş ve yaralanmıştır. 
82 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 35; 24 Eylül’de yapılan sa-
vaşlarda Türk Kolordusu’nun gösterdiği yararlılık ve kahramanlık Ordu Komutanı Bothmer 
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Emrine bir Alman Avcı Alayı verilen 15’inci Kolordu, Türk Başkomu-
tanlığına gönderdiği raporda; “Ruslar, Kolordunun 12 km.lik cephesine 
sayıca üç kat üstün olarak, 30 Eylül 1916 günü saat 06:00’da taarruza 
başladılar. Ertesi gün sona eren muharebede, kolordu kendi mevziilerini 
olduğu gibi elde tutmayı başardı.” Türk Kolordusunun bu dördüncü mu-
harebe de zayiatı 45 subay, 5.000 erdi. Özellikle 57’inci Alayın mevcudu 
1100’e inmiş ve taburlarda 2-3 subay kalmıştı. Düşman zayiatı takdir 
edilmeyecek miktardaydı. Sadece 500 esir Kolordu tarafından alınmıştı. 
30 Eylül’de Türk Kolordusu Galiçya’daki en zor günlerinden birini yaşa-
mıştı ve Ruslar da artık bütün gücü ile saldırıyor ve kayıplarını umursa-
mıyorlardı.83 Bu durum 15’inci Kolordu’nun kayıplarını arttırmakta ve 
yerinin doldurulmasını zorlaştırmaktaydı. İstanbul’dan gönderilmekte 
olan subay adaylarıyla ihtiyaçlarının karşılanması imkânsızdı. Kolordu-
nun muharebe eden tüfekli er sayısı 1 Ekim 1916’da 12 bine inmişti.84 

3 Ekim’e kadar karşılıklı taciz ateşleriyle geçen günlerden sonra 4 
Ekim’de, 20’nci Tümen bölgesine yapılan Rus topçu ateşleri şiddetlendi. 
Kafkaslardan getirdiği Türkmen Tümenleriyle yeni bir taarruza hazırla-
nan Rus Ordusu, faaliyetlerini arttırarak beklenen taarruza 3 Ekim gü-
nü saat 11:00’de başladı. 

Çanakkale Savaşı’nda Türklerin adına Trampet ateşi dedikleri topçu 
ateşleri ile Türk mevziilerini döven Rus topçusu, hedefleri yumuşatıyor 
ve piyadesi taarruza başlıyordu. 421 RT.yi ele geçiren Rusların bazı bir-
likleri Amerikan tüfekleri taşıyordu.85 Özellikle Rus topçusunun sayısal 
üstünlüğü ve şiddetli ateşleri o derece yoğun ve etkili idi ki, toprak sarsı-
lıyor, yerden fışkıran toz ve duman bulutundan başka bir şey görünmü-
yor ve buna rağmen Türk birlikleri mevziilerini terk etmiyordu.86 

Giderek eriyen 15’inci Kolordu ve özellikle 61’inci Alay muharebe ede-
meyecek duruma gelmişti. Ayrıca tümenlerin gerisinde 1-2 zayıf Tabur 
ihtiyat olarak kalmıştı. Buna rağmen Cevattepe üzerinden 421 RT.ye yö-
                                                                                                                                        
tarafından takdirle karşılandı. Türk Başkomutanlığı da Padişah’ın övgüsünü şu emirle ya-
yımladı: “Ruslar tarafından üç kat üstün kuvvetle iki defa yapılan taarruzları, pek güçlü ola-
rak ve düşman için kanlı bir surette püskürten 15’inci Türk Kolordusu’nun, hayatı hiçe sayan 
bir yiğitlikle dövüşen ve beni övendiren bütün komutan, subay ve erlerine yüce Padişahımızın 
selam ve sevgilerini bildiririm.” Cihat Akçakayalıoğlu, Birinci Dünya Harbi-Galiçya Cephesi, 
Harp Tarihi Dairesi, Seri No. 3, Ankara, 1967 aktaran, Mehmet Aldan, Galiçya ve Sonrası 
Hilmi Dilmen’in Öyküsü, A.Ü.S.B.F. Yay., s. 17-18, Ankara, 1984. 
83 Şefik Ertem, a.g.e., s. 164. 
84 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kis. 4402, Dos. H-47, Fis. 1-2. 
85 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 37. 
86 Mehmet Aldan, Galiçya ve Sonrası Hilmi Dilmen’in Öyküsü, A.Ü.S.B.F. Yay., Ankara, 
1984, s. 14 (Hilmi Dilmen; Galiçya Muharebelerine, 20’nci Tümen, 61 Alay, 1’ici Tabur’da 
Yedek Subay olan katılmıştır); Galiçya muharebelerine katılan Teğmen Mehmet Şevki de 
Rus topçu ateşlerini şöyle anlatır; “Her an sizi paramparça edip havaya savurması ihtimali 
olan bu mermi yağmuru altında beklemenin fecaatini tasavvur edebilir misiniz? Ayakları bağ-
lanmış, bıçağı bekleyen koyun gibisiniz. Gençlik görmeden, saçlarını erkenden ağartıp ihtiyar-
lığa atlayan bizim nesil erkeklerinin çoğunda asıl sebep bu korkudur, ateşin altında ölümü 
bekleme korkusu.” Şefik Ertem, a.g.e., s. 142. 
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nelen düşman taarruzu kısa zamanda püskürtüldü.87 Bugüne kadar ya-
pılan muharebelerde 20’nci Tümen muharebe gücünü kaybettiğinden, 
tümeni dinlendirmek ve yeniden düzenlemek üzere Alman İhtiyat Tüme-
ni ile yer değiştirildi. 5-6 Ekim muharebelerinde Türk birlikleri; 15 su-
bay, 3000 er zayiat vermişler, Rus kayıpları ise bunun dört-beş katı ola-
rak tahmin edilmişti.88 14 Ekim’e kadar sönük geçen günlerde, 15’inci 
Kolordu Komutanlığı, şu ana kadar yapılan muharebelerdeki hatalar, 
başarılar ve alınacak tedbirleri içeren emir yayımladı.89 

Yıpranan 15’inci Kolordu ve özellikle 20’nci Tümen, dinlendirilip, yi-
yecek ile cephane ikmalini tamamlandıktan sonra, tekrar savunma mev-
ziilerine döndü. Ekim ayı sonunda, Temps’in muhabiri Petersburg’dan 
şu haberi geçiyordu: “Türklerin Galiçya’daki tümenleri, Avrupa orduları 
kadar iyi savaşan, seçilmiş birliklerden oluşmaktadır”.90 31 Ekim’e kadar 
Alman ve Türk Alayları küçük taarruzlarla kritik arazileri Ruslardan geri 
aldılar. 31 Ekim saat 08:00’de taarruza geçen Ruslar, Cevattepe’yi işgal 
etmişlerse de, kısa sürede geri püskürtüldüler. Kasım ayında, Türk ve 
Alman birlikleri birbirinin görev yerlerini devralarak, dinlenmeye ve ek-
siklerini gidermeye çalıştılar. 10 Kasım 1916’da, 15’inci Kolordu Komu-
tanı Yakup Şevki Paşa, Türkiye’ye döndü ve yerine Cevat Paşa, Kolordu 
Kurmay Başkanlığı’na Yarbay Mehmet Şefik, 19’uncu Tümen Komutanlı-
ğına Yarbay Sedat atandı.91 15 Kasım 1916 tarihli Ordu emrinde; Rusla-
rın çok sayıda alev cihazı sipariş ettikleri ve alınacak tedbirler bildirili-
yordu.92 

Ordu Komutanlığı, bir merkezde subay talimgâhı adıyla özel bir kurs 
ile istihkâm, yakın muharebe ve bomba talimgâhları açılmış, daha sonra 
tümenlerde istihkam talimgahları kurularak bazı personele yirmişer 
günlük kurslar gösterilmiştir. Ayrıca Ordu Komutanlığı, Türk Kolordusu-
nun bütün taburlarına üçer adet Alman makineli tüfeği verdi.93 Kasım ve 
Aralık ayları sakin ve ciddi muharebeler olmadan geçti. Galiçya artık iyi-
ce kış mevsimi etkisine girmişti ve askerlerin soğuktan korunması için 
ek tedbirler alınmıştı. 17 Aralık’ta Rusların tekrar taarruz edeceği haber-
leri geliyordu. 18 Aralık’ta, bazı Rus erlerin siperler üzerine çıkarak “İn-
                                                           
87 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kis. 4402, Dos. H-49, Fis. 1-22; Mehmet Şevki Yazan, a.g.e., s. 
151. 
88 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kis. 4402, Dos. H-47, Fis. 1-25; 3 Eylül 1916’dan 5 Ekim 
1916’ya kadar geçen 31 günlük sürede şehitler hariç, 11.000 yaralı vermiştik. İbrahim Arı-
kan, a.g.e., s. 123. 
89 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kis. 4402, Dos. H-51, Fis. 1-6. 
90 Kansu Şarman, a.g.e., s. XXIII. 
91 Kansu Şarman, a.g.e., s. XXIII. 
92 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 42. 
93 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 43; Mehmet Şevki Yazan, 
a.g.e., s. 132; Ayrıca, bazı Türk subayları Berlin’e Gaz kursuna gönderildi. Mehmet Şevki 
Yazan, a.g.e., s. 175. 
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san öldürmenin kötülüklerinden ve barıştan” söz ettikleri görüldü. 15’inci 
Kolordu, 1917 yılını ilk gününü Galiçya’da Rus Ordusu karşısında ve sa-
vunma mevziilerinde karşılıyordu. 

4. 15’inci Kolordu’nun 1917 Yılı Muharebeleri 

Ocak 1917’ye gelindiğinde, Rus Ordusunda savaşa karşı bezginlik 
uyandığı gözlenmekteydi. Bu arada, Türk Kolordusu personel bakımın-
dan son aylarda rahatlamıştı. Eksiklerin yerine Türkiye’den yeni askerler 
geliyor ve gecikmeden ihtiyacı olan birliklere dağıtılıyordu. 1917 yılı ba-
şında er mevcudu toplam 32.700’e ulaşmıştı.94 Galiçya’daki Türk kıtala-
rının moralini yükseltmek üzere, 4 Ocak 1917’de gelen Şehzade Abdur-
rahim ve Osman Fuat, ordu karargâhını ve 19’uncu Tümeni ziyaret et-
tikten sonra, 7 Ocak’ta Avrupa Doğu Cephesi karargâhına gitmek üzere 
kolordudan ayrıldılar.95 

Ruslar; 28 Ocak, 17 ile 25 Şubat ve 5 Mart’ta Türk ve Alman mevzii-
lerine tekrar taarruzda bulundular ve yer yer başarı sağlamalarına rağ-
men, yapılan karşı taarruzlarla geri çekilmek zorunda kaldılar. 10 Nisan 
1917’de gelen bir ordu emrinde; “Türk Başkomutanlığı’nın 15’inci Kolor-
du’yu başka bir bölgede taarruz için kullanacağını, bu maksatla eğitim 
yapılmasını” bildirmekteydi.96 Güney Ordu Komutanlığı, 15’inci Kolordu-
nun başlangıçta, 19’uncu Tümen ve daha sonra 20’nci Tümenin cephe-
den çekilmesini istemiş ve 12 Haziran’dan başlamak üzere 19’uncu Tü-
menin çekilmesini, 20’nci Tümen’in mevziide kalmasını teklif etmişti.97 
15’inci Kolordu savaşta kullandığı Alman ve Avusturya silahlarını da bir-
likte götürmek istiyordu ve konuyla ilgili birçok yazışma yapıldı. 

Rusya’da başlayan karışıklık ve Çar idaresinin yıkılması Rus Ordusu-
nu da etkilediğinden, Rus mevziilerinden sık sık savaşmak istenmediği 
haberleri geliyordu.98 

27 Nisan’da, Türk Kolordusu beş Alayı savunmada birinci hatta, bir 
alayı da ihtiyatta ve karşısında iki Rus Tümeni ile temasta olarak tertip-
lenmişti. Ruslar yumuşak giden durumu, 5 Mayıs’ta şiddetli topçu ateşi 
ile bozdular. Ancak, piyadesi hiçbir suretle bu ateşe katılmadı.99 Yurda 
dönecek 19’uncu Tümen’in savunma bölgesi, Alman 15’inci ihtiyat Tü-
menine devredildi. 19’uncu Tümen’in yurda dönüş intikali 11 Haziran’da 
başladı ve 7 Temmuz’da tamamlandı.100 
                                                           
94 Şefik Ertem, a.g.e., s. 178. 
95 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kis. 4402, Dos. H-60, Fis. 1-9. 
96 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 48. 
97 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kis. 4402, Dos. H-78, Fis. 1-11. 
98 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kis. 4402, Dos. H-71, Fis. 1-31. 
99 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 49. 
100 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 61. 
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Rus Hükümet Başkanı Kerensky ve General Brosslov’un baskısı ve 
İtilaf devletlerinin tazyiki ile Rus piyadesi tekrar savaşma isteği göster-
meye başladı. 3 Haziran’da Ordunun verdiği bilgiye göre Rusların, 7’inci 
Ordu ve 12’nci Kolordusu ile 14 Haziran’da yeniden taarruz edeceği tah-
min ediliyordu. Bu gelişme üzerine, Güney Ordusu takviye istemiş ve ye-
ni birlikler ile hafif sahra obüsleri almıştı.101 

19 Haziran’da 1917’de Alman Güney Ordusu tümenleri Cenowka de-
resi batısı hattında; kuzeyden güneye doğru 20’nci Türk Tümeninin de 
dahil olduğu sekiz tümen ile savunma yapmaktaydı. Buna mukabil Rus-
ların, bu cephede 6 Kolordusu cephe hattında, Hassa Muhafız Kolordu-
su da ihtiyatta idi. 

Haziran 1917’de, Rusların birlik intikalleri ve cephe gerisindeki faali-
yetlerini arttırmaları, ayrıca 29 Haziran’da topçu ateşlerini hissedilir de-
recede çoğaltmaları102, yeni ve büyük bir taarruz hazırlığını işaret ediyor-
du. Aynı gün, Türk Tümen menzillerine karşı başlayan yoğun Rus topçu 
ateşi, Türk topçusunun isabetli ateşleri ile karşılık buldu.103 30 Haziran’-
da, Ordu Cephesinde taarruza başlayan Ruslar, asıl taarruzlarını 20’nci 
Türk Tümen’i ile kuzeyindeki Alman Tümeni’ne yapmaktaydılar. Şiddetli 
topçu ateşleri (trampet ateşi) ve gaz bombaları, Türk Tümeninde ciddi 
zayiatlara neden oldu. 1 Temmuz’da da devam eden muharebede Ruslar, 
Cevattepe ve Rıza Tepe ile 421 RT ele geçirdiler. O gün akşama kadar de-
vam eden muharebede Türkler, kaybettikleri yerleri geri almayı başardı-
lar ve bütün gün bombardıman altında beklemiş olan Mehmetçikler, ge-
ce siperlerin üstüne çıkarak bozulan bölümleri onardılar.104 Kolordu bu 
başarısından dolayı 20’nci Tümen’i kutluyordu.105 2-3 Temmuz’da de-
vam eden Rus taarruzları sonuç vermediğinden, Rusların taarruz gücü-
de kırılmıştı. Rusların, sadece Alman 24’üncü İhtiyat Tümeni cephesinde 
13.000 kaybı olmuştu. Taarruz vasfını kaybeden Ruslar, 10 Temmuz’dan 
itibaren savunma tedbirleri almaya başladılar.106 Ayrıca, 16-17 Temmuz 
da da geri çekildikleri gözlenmeye başlandı. 20’nci Tümen’in bu muhare-
bede; 242 er şehit, 15 subay ve 1012 er yaralı olmak üzere toplam, 1273 
zayiatı olmuştu.107 
                                                           
101 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kis. 4402, Dos. H-78, Fis. 1-3. 
102 Mehmet Şevki Yazman, a.g.e., s. 221. 
103 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 52. 
104 Mehmet Şevki Yazman, a.g.e., s. 226; İbrahim Arıkan, a.g.e., s. 151; Mehmet Aldan, 
a.g.e., s. 23-25; Rusların 20’nci Tümen’e beş Tümenle (1, 3 ve 5. Finlandiya tümenleri ile iki 
Transamur Tümeni) taarruz ettiği sorgulaması yapılan esirlerin ifadesinden anlaşılmıştı. Şe-
fik Ertem, a.g.e., s. 188. 
105 ATASE Arşiv, No. 5/8981, Kis. 4402, Dos. H-79, Fis. 1-32; İbrahim Arıkan, a.g.e., s. 157. 
106 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 56; Ruslar artık bu or-
duyla taarruz harekatı yapamayacaklarını anlamışlar ve sadece müdafaaya karar vermişler-
di. Ayrıca Rus cephesinin gerisinde derinden derine bir isyan kazanının kaynadığı, hele fira-
rilerin günden güne çoğaldığını işitiyorduk. Mehmet Şevki Yazman, a.g.e., s. 233. 
107 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 94. 
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Bu arada, 15’inci Türk Kolordu Karargâhı, 15 Temmuz’da yurda dö-
nüş yolculuğuna başladı ve 20’nci Türk Tümeni, 12 Temmuz’da Rohatyn 
Bölge Komutanlığı emrine verildi.108 

20 Temmuz 1917’de Mihver Kuvvetleri ileri harekâta geçtiler. 21 
Temmuz’da Rusların kesin olarak geri çekildiği anlaşıldı ve Türk Tümeni 
de Galiçya cephesine ilk gelişinde yerleştiği Zlota Lipa Irmağına ulaştı.109 
25 Temmuz günü Alman İmparatoru Wilhelm yanında Alman Genel Ka-
rargahı ve Doğu Cephesi Karargahı mensupları ile Alman Genel Karar-
gahındaki Osmanlı Askeri Murahhası Zeki Paşa, Doğu Cephesi Komuta-
nı Prens Leopold ve Güney Ordu Komutanı Graft Von Bothmer ile birlik-
te 20’nci Tümen’i denetleyerek tebrik ve şükranlarını ilettiler.110 Önemli 
bir direnişle karşılaşmayan Güney Ordusu ileri harekâtına devam ederken, 
26 Temmuz günü 20’nci Türk Tümeni Jezierzani’ye doğru ilerlemekteydi.111 

Temmuz sonuna kadar kovalanan Rus ordusu ile önemli bir muhare-
be meydana gelmedi. Ancak, Rus sınırı olan Miwra köyünün ele geçiril-
mesinde Ruslar direnmeye ve savunma düzenine geçtiler. 20’nci Tümen, 
Ruslarla Avrupa’da son muharebesini, bu köyün alınmasında yaşayarak 
Miwre köyünü almayı başardı.112 31 Temmuz 1917’de Zebruç Nehrinin 
batısına ulaştığında, nehrin karşısını Ruslar savunmaya çalışılıyordu. 

20’nci Tümen, Zebruç Nehri batısında ileri harekâta devam ederken, 
1 Ağustos 1917’de yurda dönme emri aldı. 5 Ağustos’ta görev bölgesini 
Alman İhtiyat Tümeni’ne devrederek, 16 Ağustos’ta topçuları, 22 Ağus-
tos’ta piyade birlikleri trenle hareket ederek 26 Eylül 1917’de İstanbul’a 
ulaştılar.113 Bir yıldan fazla süren Türklerin Galiçya muharebeleri, Os-
manlı Ordusu içinde seçkin 100 subayın şehit ve 120 subayın yaralan-
ması ve toplamda yaralılar dahil 15.000 kayıpla sonuçlandı.114 

5. Türk Ordusunun İkmali, Aldığı Ödüller ve Kahramanlıkları 

Personel kadrosu tamamlanarak Galiçya’ya gönderilen 15’inci Kolor-
dunun Eylül ve Ekim aylarında verdiği kayıplar için Milli Savunma Ba-
kanlığı, yurt içinden asker alımları ve Balkanlarda yaşayan Müslüman-
lar arasından da gönüllü olanlardan tamamlamaya çalışılmıştır. Ayrıca 
depo Alaylarına da muhtemel zayiatlar için asker gönderilmişti. 

Personel dışındaki tüm ihtiyaçlar, parası Türk hükümetince ödenmek 
üzere Alman, Avusturya-Macaristan ordularından ayniyet karşılığı sağ-
                                                           
108 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 56. 
109 Mehmet Şevki Yazman, a.g.e., s. 236. 
110 Mehmet Aldan, a.g.e., s. 26-27. 
111 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 57. 
112 İbrahim Arıkan, a.g.e., “Galiçya’da son şehit, bu köy alındıktan sonra matarasına su dol-
duran Mehmet Çavuş’a serseri bir top mermisinin isabet etmesi ile şahadete vardı.”, s. 176. 
113 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 60. 
114 İsmet Görgülü, a.g.e., s. 178. 
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lanmıştır. Galiçya’da birliklerin yiyecek dâhil bütün levazım ihtiyaçları 
Avusturya ordusu tarafından, cephane ve benzeri ihtiyaçları Almanlarca 
ikmal edilmiştir. Tedarik ayniyet ve senetle yapılmış ve ilgili hükümete 
borç kayıt edilmiştir.115 Lojistik ve sağlık hizmetleri iyi yürütülmüş, yara-
lılar trenle Avusturya içindeki hastanelere sevk edilmiştir.116 Ancak cep-
heden dönen askerler özellikle frengi hastalığını birlikte getirmişlerdi.117 

15’inci Kolordu, emir-komuta düzeni ve kuvvetler arasındaki işbirliğini 
en mükemmel şekilde yürütmüş, zaman zaman Türk birlikleri yabancı ko-
mutanların emrine girerken, tersi de olmuş ve Alman, Avusturya-Macaris-
tan kıtaları Türk subaylarının emrinde savaşmışlardır. Türk subayları genç 
yaşlarına rağmen, bilgileri ve deneyimleri ile dikkati çekmişlerdir.118 

Türk askerinin, Galiçya’da gösterdiği kahramanlık ve Mihver cephesi-
ne katkılarından dolayı birçok birlik ve personel en yüksek nişan ve 
ödüllere layık görüldü. Bunlardan bir kaçını saymak gerekirse; 22 Ocak 
1917’de Alman İmparatoru adına verilen “Alman Demir Salp nişan ve ma-
dalyaları”, Padişahın gönderdiği tüm Alayların sancaklarına takılan “ma-
dalya ve şeritler”, Avusturya-Macaristan İmparatoru’nun gönderdiği, 
“Kolordu’ya madalya”, Padişahın gönderdiği 61 ve 63’üncü Alaylara 
“harp madalyası”119 idi. 

Galiçya’daki kahramanlıkları Süleyman Nazif’in birliklerin harp kayıt-
larından (ceride) topladığı birkaç örneğini aktarmak istiyorum. 

Alay 57’dan, Kasap Cello Oğullarından Tahir Çavuş, Gaziantep. 
17 Eylül 1332 tarihinde (1916) on saat süren korkunç bir bombardı-

mandan sonra, ileri hat siperlerimize Rus sürüleri girmeyi başarmıştı. 
Karşı saldırı emri verildi. Zaten bir karış yeri binlerce ölüye bile feda et-
memeğe alışan savaşçılarımız, karşı saldırı emrinin gelişinden evvel Rus-
ları önüne katmıştı. O gün Gaziantep’li Kasap Cello oğullarından Tahir 
Çavuş, takip ettiği Rusların içine düşmüş, birçoğu tarafından çevresi sa-
rılarak canından değerli bildiği silahı elinden alınmıştı. 

Fakat o, teslim olma utancını kabul etmedi. Belinde taşıdığı Macar bı-
çağıyla kendisini götürmek isteyen Rus’un üzerine atılarak onun işini bi-
tirdikten sonra kurtulduysa da ne yazık ki süngüden delik deşik olan 
karnından çıkan bağırsaklarını tutarak baygın bir biçimde hattımıza gi-
rebilmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye gönderildi. 

Zavallı Gaziantep’li şimdi şehid…120 
                                                           
115 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 68. 
116 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 73, İbrahim Arıkan, 
a.g.e., s. 113. 
117 Meclis-i Mebusan Encümen Mazbataları, Devre 3, C. 1, İçtima 3, s. 139 aktaran, Rama-
zan Çalık-Muzaffer Tepekaya, www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak 
118 Şefik Ertem, a.g.e., s. 197. 
119 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri, a.g.e., s. 66. 
120 Süleyman Nazif, Malta Geceleri, Fırak-ı Irak ve Galiçya, s. 82-83, İstanbul, 1979. 
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Alay 62., Tabur 1, Bölük 3, Teğmen Hüseyin Oğlu Recep Hilmi Efendi 
26 Ağustos sabahı, tekrar tekrar geriye atıldığı halde otuz altı saat 

süren Moskof saldırılarına göğüs gererken Teğmen Hilmi Efendi başın-
dan yaralanmış, fakat yarasını sardıktan sonra hemen yine düşmanla 
çarpışmak için görev başına koşmuştu. 

Topçuların en şiddetli ateşiyle sanki yer alev almış gökyüzüne karışmış 
gibiydi. Ruslar var güçlerini harcıyor, binlerce insan kaybına hiç önem ver-
miyorlar, ne olursa olsun, yine dizi dizi ilerleyerek saldırıyı kazanmak isti-
yorlardı. Bu cehennemi andıran günün, taş, toprak, çelik, demir, alev ve 
ateş yağdıran göğü altında Hilmi Efendi başından akan kan ile yüzü, gözü 
kıpkırmızı olmuş, gülüyor, sevgili erlerini sevk ve idareye çalışıyordu. 

Bir kurşun daha geldi; Yiğit Hilmi’yi kolundan yaraladı, bezginlik bile 
göstermedi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi o, yine göreviyle uğraşıyordu. Bir 
daha geldi. Bu lanetli mermi, yazık ki bu aslanın kutsi vücudunu yerlere 
sermişti!. Bölüğünden birkaç sağlık eri koştu. Bir kenara çekip yararlarını 
sardıktan sonra geriye götürmek istiyorlardı. Cesur Hilmi asla boyun eğmiyor. 

- Ben düşmanın son yıkılışını görmek isterim… diyordu. 
Yüce Tanrı, bu sevgili kulunu yanına almak, düşmanın yıkılışını yüce 

katından seyrettirmeyi istemiş. Bir şarapnel daha patladı. Sedye üstün-
de uzanan bu yiğitlik yüzü, onu omuzlarında taşıyan sağlık eriyle birlik-
te şehit etti. Hilmi isteğine erişti. Fakat onun adıyla adlandırılan tepeyi 
düşman hala almayı başaramadı.121 

Alay 61, Tabur 4, Bölük 13,  
Bölük Komutanı Üsteğmen Siyahî Abdullah Ef. (Arap) 

26 Ağustos’ta, Ruslar çok şiddetli bir topçu ateşinden sonra saldırıya 
kalkarak 417 rakımlı tepedeki tel örgü engellerimize kadar yaklaşabil-
mişti. O zamana kadar askeriyle düşmana karşı koymaya çalışan Üsteğ-
men Abdullah Efendi, Rusların kendi siperine bu kadar yaklaştıklarını 
görünce mertçe bir atılışla siperin üstüne fırladı; 

Yüksek, aslanca bir sesle: 
- Haydi Arab’ın Bölüğü!.. ALLAH ALLAH!..: 
Komutunu verdi, tabancasını çekerek ileriye fırladı. Bu fedakârca yi-

ğitliği gören hangi Osmanlı askeri geriye kalır mı? Sağdan, soldan diğer 
bölüklerin erleri de hep birlikte Abdullah Efendi ile beraber düşman üze-
rine atıldılar. 

Zaten makineli tüfeklerinin, topçularının kızgın zoru ile iki ateş ara-
sında ister istemez saldırmaya boyun eğen Ruslar, bu mertçe atılış kar-
şısında bir saniye bile barınamayarak, kaçmayı cana minnet bilmişlerdi. 
Belki inanmak istemeyenler bulunur, biz gözümüzle gördük; Ruslar, 
umulduğundan çok daha fazla korkaktır. Irkını, huyunu ve yaradılışını 
görmek için en küçük bir fırsatı kaçırmak istemez. Rus piyadesinin ar-
                                                           
121 Süleyman Nazif, Malta Geceleri, Fırak-ı Irak ve Galiçya, s. 85-86, İstanbul, 1979. 
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kasına bakmadan kaçışını gören topçuları da canlarını kurtarmak için 
birbirleriyle yarışa giriştiler. Sanki artık çatışma yoktu. Ne bir fişek, ne 
bir şarapnel, hiçbir ses işitilmiyordu. Bütün savaş bakışları Üsteğmeni 
izliyordu. Koca aslan (Sılavetin) Köyüne kadar bir avuç yiğidi ile Rusları 
kovaladı, kırdı, öldürdü. Sonunda Osmanlı’nın süngüsü önünde her biri 
bir tarafa kaçan Ruslardan birçoğunu köyde yakaladı. İki subay, üç yüz 
er, bir makineli tüfek ve pek çok sargı ele geçirdi. 

Koca Kara Üsteğmenin zaferi, böylece iki subay, 300 sağlam Moskofun 
bir avuç Osmanlı yiğidine silahlarını teslim etmesiyle taçlanmıştı.122 Ne ya-
zık ki bu kahraman subay, 1-2 Aralık 1917’de İngilizlerle yapılan muhare-
bede, Kudüs yakınlarında İngilizlerin topçu ateşiyle şehit olmuştur.123 

Sonuç 

Çanakkale’nin o destansı muharebelerinden henüz çıkan 15’inci Kol-
ordu birlikleri, dinlenip, toparlanıp ve yaralarını sarma arifesindeyken 
Galiçya’ya gönderilmişlerdir. Gidiş o kadar hızlı olmuştur ki, Türk birlik-
leri birkaç hafta sonra; dilini, arazisini, iklimini bilmedikleri yerlerde ve 
neler olduğunu anlayamadan kendilerini cephede bulmuşlardır. Buna 
rağmen Türkler, her şeyi ile kendisine yabancı olan ve ilk kez geldikleri 
Galiçya’da, yabancı ülkelerin orduları emrinde ve hiçbir yılgınlık göster-
meden savaşmışlardı. 

15’inci Kolordu, Eylül ayının başında kendisine verilen savunma böl-
gesine alışmaya çalışırken, 5 Eylül’de Ruslar büyük bir taarruz başlattı-
lar. Güney Ordusunun 15-16 km. geri çekilmesi esnasında, geriye çekil-
me alışkanlığı zayıf olan Türk ordusu büyük zayiat verdi. Eylül ayı bit-
meden Ruslar dört kez daha taarruz ederken, özellikle yoğun ve şiddetli 
topçu ateşleri, Türk mevziilerini cehenneme çevirmişti. Harbin bütün 
şiddetine dayanma azmi ve sebatı olan Türk askeri, zaman zaman Rus-
lara bırakmak zorunda kaldığı arazileri, karşı taarruzlarla ve süngü hü-
cumlarıyla geri aldı. Savaşın her safhasında sayısız kahramanlıklar gös-
teren askerimiz, Galiçya’ya geldiğinde kendisine güvenmeyen müttefikle-
ri utandırırken, Rus ordusuna da, asıl taarruzlarında Türkleri seçmiş ol-
ması pahallıya mal olmuştu. 

Ekim ayında üç kez daha taarruz eden Ruslar, her seferinde geri püs-
kürtülmüş, 419 RT, 421 RT, Cevat ve Rıza Tepeler defaten kanlı muhare-
belere ev sahipliği yapmıştı. Bulundukları mevziilerde direnen Türk ordu-
sunun zayiatının fazla olmasının nedeni, savunulan mevziileri terk etme-
meleri ve yapılan karşı taarruzlardı. 1917’de Ruslar dört kez daha taarruz 
etmiş, ancak ne Türkleri ne de Almanları mevziilerinden sökememişlerdi. 
Aynı yıl içinde başlayan Rusya’daki karışıklıklar, Rus ordusunun savaşma 
                                                           
122 Süleyman Nazif, a.g.e., s. 206; İbrahim Arıkan, a.g.e., s. 91. 
123 İbrahim Arıkan, a.g.e., s. 206. 
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azmini ortadan kaldırmıştı. Ancak, Rus idarecilerinin yoğun baskısı ile 29 
Haziran 1917’de son kez ve büyük bir taarruz başlatan Ruslar, yine püs-
kürtülmüş ve hızla kendi sınırlarına doğru geri çekilmişlerdir. 

Yabancı topraklarda Türk ordusunun Alman ve Avusturya-Macaris-
tan ordularıyla uyumlu çalışması, Güney Alman Ordu Komutanlığının 
da, farklı ülke askerleri arasında sağladığı koordinasyon ve işbirliği, bu 
başarının önemli anahtarlarından biridir. Türk ordusu mevcut imkânları 
iyi şekilde kullanmış, genç komutanlar da birlikleri yüksek seviyede sevk 
ve idare etmişlerdir. Avusturya-Macaristan topraklarının Ruslar tarafın-
dan işgalini önlemede büyük katkı sağlayan 15’inci Kolordu, Galiçya’da-
ki kahramanlığı ile Türk milletinin gurur abidesi olmayı başarmıştır. Bu 
vesileyle, Galiçya’da bir karış toprağı terk etmemek için hayatlarını feda 
eden 12 bin aziz şehidimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. 
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SÜRYANÎ TARİHÇİSİ  
EFESLİ JOHN (IOANN EPHESUS)’UN 

GÖK-TÜRKLER VE AVARLAR  
HAKKINDA VERDİĞİ BİLGİLER 

Yrd. Doç. Dr. Dinçer KOÇ* 

Öz 

VI. yüzyıl Süryanî Tarihçisi Efesli John’un Kilise Tarihi adlı eserinin 

sadece 571-586 yıllarını kapsayan üçüncü bölümü günümüze kadar 

ulaşmıştır. O eserinde verdiği bilgileri bizzat olayların içerisinde bulunan 

kişilerden öğrenerek aktarmıştır. Bu yüzden onun kroniği güvenilir bir 

kaynaktır. Genellikle Bizans İmparatorluğu’nun Perslerle olan siyasi mü-

nasebetlerine değinen bu kronik, Türk tarihi açısından da oldukça ehem-

miyetlidir. Zira Efesli John kroniğinde Türkler dediği Gök-Türkler ve Avar-

larla ilgili önemli bilgiler vermektedir. Gök-Türklerin ilk defa Bizans ile 

münasebet kurması ve Perslerle aralarındaki gerginlik konularında verdi-

ği bilgilerin yanı sıra özellikle onları doğru ve dürüst insanlar olarak nite-

lendirmesi Türk tarihi açısından ilgi çekicidir. Onun ayrıca Bizans-Avar si-

yasi münasebetlerinin başlaması ve içeriği ile ilgili olarak verdiği malumat-

lar da dikkat çekicidir. Avarlara dair verdiği bilgiler bu hususta başlıca 

kaynak olan Menandros’un kroniği ile paralellik arz etmektedir. Bu açıdan 

Efesli John’un kroniği Menandros’un eserini de destekleyici niteliktedir. 

Anahtar kelimeler: Efesli John, Türkler, Persler, Bizans, Avarlar. 

Abstract 

The Information Supplied by Syrian Historian John of Ephesus 

(Ioann Ephesus) About Turks (Gok-Turks) and Avars 

Only third chapter of the Ecclesiastical History that covers years 571-

586 reached today, which is the work of VI. century Syrian historian 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi, dincerkoc23@gmail.com 
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John of Ephesus. He gave details of the events contained in the work by 

learning directly from the people in the events. Therefore, his chronicle is 

a reliable source. Mostly cites the political relations between the Persians 

and the Byzantine Empire, and this chronicle is very important in terms 

of Turkish history. John of Ephesus gives important information about the 

Gok-Turks and Avars, and call them Turks. It is interesting in terms of the 

Turkish history that in addition to the information about Gok-Turks estab-

lish a relationship with the Byzantine Empire for the first time, and tensi-

on between Gok-Turks and the Persians, characterize Gok-Turks as fair 

and honest. Additionally, the information given by him about the start of 

the Byzantine-Avar political relations and its context is remarkable. The 

information given by him about Avars are consistent with the Menandros’ 

chronicle which is the main source about this subject. In this respect John 

of Ephesus’ chronicle is supporting Menandros’ chronicle. 

Key words: John of Ephesus, Turks, Persians, Byzantine, Avars. 

VI. yüzyıl Süryanî tarihçisi Efesli John (Ioann Ephesus) aynı zamanda 
Asyalı John (Ioann Asia) adıyla da bilinmektedir. John, 507 yılında Amida1 
yakınlarında dünyaya gelmiş ve 586 veya 588’de Chalcedon (Kadıköy)’da 
ölmüştür.2 Hayatı boyunca din adamı kimliğiyle ön plana çıkmış olan 
John, çocuk yaşta anne-babası tarafından St. John Manastırı’na verildi. 
Dini eğitimini burada tamamladıktan sonra 529 yılında aynı manastıra 
papaz olarak atandı. Onun doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Amida, Bi-
zans İmparatorluğu’nun Mezopotamya eyaletinin idari bir merkeziydi. Bu 
bölge Persler ile Bizans İmparatorluğu’nun sınırını teşkil etmekteydi. Dola-
yısıyla Perslerin ele geçirmek istedikleri bir yerdi. Üstelik Pers Hükümdarı 
Kavad 503 yılında burayı zapt ederek çok sayıda ganimet elde etmişti.3 
Bundan dolayı burada yaşayan insanlar Bizans-Pers askeri münasebetle-
rine doğrudan şahit olmakta ve sıkıntıları yakından hissetmekteydiler. 

535 yılında Konstantinopolis (İstanbul)’e giden Efesli John, Bizans 
İmparatoru Justinian devrinde (527-565) Monofizit4 liderlerden biri ola-
                                                           
1 Amida veya Amid bugünkü Diyarbakır’ın Bizans İmparatorluğu devrindeki adıdır. 349 yı-
lında II. Constantius tarafından surları yaptırılmıştır. Amid aynı zamanda Mezopotamya’nın 
piskoposluk merkeziydi. The Oxford Dictionary of Byzantium, Vol. 1-2-3, Prepared at Dum-
barton Oaks, Edited by Alexander P. Kazhdan, p. 77, New York, Oxford 1991. 
2 A.g.e., p. 1064. VI. yüzyılın Süryanî kaynakları arasında ehemmiyetli bir yer işgal eden 
Efesli John ve eserleriyle ilgili olarak A.P. Dyakonov tarafından Rusça bir monografi yazıl-
mıştır. İoann Efesskiy i Ego Tserkovno-İstoriçekie Trudı Tipı Vısşey Bogoslovskoy Şkolı v Drev-
ney Tserkvi v III-VI vv. Kir Batnskiy, Siriyskiy Tserkovıy İstorik VII v. K İstorii Siriyskogo Ska-
zaniya o Sv. Mar-Evgene, İzd. Olega Abışko, S. Peterburg, 2006. 
3 N. Pigulevskaya, Siriysikie İstoçniki Po İstorii Narodov SSSR, İzd. Nauka, s. 15, Moskva, Le-
ningrad, 1941. 
4 Monophysite (Monofizitlik) terimi monos (tek) ve physis (tabiat) kelimelerinden türetilmiş 
olup V. yüzyılın ilk yarısında Hz. İsa’nın insan mizacında cisimlendirilmesi inancına daya-
nan ve Nestorianism’e karşı bir reaksiyon hareketi olarak ortaya çıkmış dinsel bir hareket-
tir. Teolojik bir doktrin olarak Monofizitim Hz. İsa’ya dayanan ilah-insan sorununa bir çö-
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rak dikkat çekti. Nitekim o ömrünün sonuna kadar Monofizit inancının 
önde gelen bir temsilcisi olarak tanınacaktı.5 John, İmparator Justini-
an’ın emri gereğince 542 yılında misyonerlik faaliyetlerinde bulunması 
için Efes bölgesine gönderildi. Ona Efesli John denilmesinin sebebi de bu-
rada görevde bulunmuş olmasından kaynaklanıyordu. John ayrıca Ana-
dolu’da Yahudiler ve Montanistlere6 karşı vaazlarda bulundu ve 545/46’-
da Konstantinopolis’de pagan, aristokrat ve entelektüellerle mücadele etti. 
558 yılı dolaylarında Piskopos Jacob Baradaeus tarafından Suriye’de pis-
koposluğa atandı. İmparator Justinian’ın ölümünün ardından John, anti-
chalcedon (Kadıköy Konsülüne karşı) faaliyetlerinden dolayı hapse atıldı.7 

John Doğulu Azizlerin Hayatları başlığıyla sofu risalesi yazdı. O bu 
eserinde kendi döneminde Süryanîce konuşan bir muhitte yaşayan 58 
kutsal adam ve kadının hikâyelerini nakletmiştir. Onun, bu çalışmamız-
da Türklerle ilgili olarak ele aldığımız, Kilise Tarihi (Ecclesiastical History) 
adlı eseri ise Monofizit bir bakış açısıyla yazılmıştır. Üç ciltten müteşek-
kil olan bu eserin ilk iki cildi Roma İmparatoru Julius Caesar (M.Ö. 100-
M.Ö. 44) devrinden başlayarak Bizans İmparatoru II. Justin’in (565-578) 
iktidarının yedinci yılına kadar olan dönemi ele almakta idi. Eserin ilk 
iki cildi tamamen kayıptır. Ancak Tellmahréli Dionysius8 ve Süriyeli Mi-
hail9 gibi daha sonraki dönemin müellifleri John’un Kilise Tarihi’nin ikin-
ci cildinden bazı bölümleri alarak kendi eserlerinde kullanmışlardır. Ese-
rin sadece 571-586 yılları arası dönemi kapsayan üçüncü kısmı günü-
müze kadar ulaşabilmiştir. Bu da Mısır’ın Scetis (El-Natrun) vadisinde 
bir manastırda bulunmuş ve daha sonra İngiltere’ye getirilmiştir. Eserin 
bulunan üçüncü kısmına ait nüsha Britanya Müzesi’ndeki parşömen el 
yazmaları arasında sergilenmektedir.10 

Efesli John’un Kilise Tarihi adlı bu önemli eseri henüz 1860 yılında R. 
Payne Smith tarafından Süryanîce’den İngilizce’ye çevrilerek yayınlan-
                                                                                                                                        
züm bulma teşebbüsüydü. Bu bakış açısına göre Hz. İsa aynı zamanda insandı ve doğal yol-
larla dünyaya gelmişti. Geniş bilgi için bkz.: The Oxford Dictionary of Byzantium, p. 1398-1399. 
5 Dyakanov, a.g.e., s. 4-5. 
6 Montanizm adını kurucularından Montanus adlı rahipten alan II. yüzyılda Anadolu’da Frig-
ya’da ortaya çıkmış ve VI. yüzyılın ikinci yarısına kadar aktif olmuş bir Hristiyan hareketidir. 
Montanistler aynı zamanda Kataphrygianlar adıyla da anılmaktaydılar. Ortodoks kilisesinin 
teşkilatlanmasını reddeden bu hareket sapık bir kol olarak nitelendirilmiştir. Zira Montanizm’-
de yeni peygamberlerin (Montanus ve iki kadın: Priscilla ve Maximilla) rolüne özellikle önem 
verilmiştir. Ortodoksluğa nazaran evlenmemenin kutsal sayılması gibi daha katı kuralları olan 
Montanizm’de kadının rolü ön plandaydı. Onların yaşadıkları Pepuza şehrinin “Yeni Kudüs” 
olduğuna inanç duyulmaktaydı. The Oxford Dictionary of Byzantium, p. 1401-1402. 
7 A.g.e., p. 1064; Pigulevskaya, a.g.e., s. 21. 
8 Bkz. Chronique De Denys De Tell-Mahré, Publiée Et Traduite Par J.-B. Chabot, Paris, 1895. 
9 Bkz. Chronique De Michel Le Syrien Patriarche Jacobite D’Antioche (1166-1199), Tome III, 
Par J.-B. Chabot, Paris, 1905. 
10 The Oxford Dictionary of Byzantium, p. 1064; Pigulevskaya, a.g.e., s. 21; Extracts From The 
Ecclesiastical History of John Bishop of Ephesus, Edited with grammatical, historical and geog-
raphical notes in English and German by Jessie Payne Margoliouth, p. V-VI, Leiden 1909. 
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mıştır.11 Eser daha sonra Sovyetler Birliği döneminde N. Pigulevskaya ta-
rafından geniş açıklamalar sunularak başka bir Süryanî kaynağı olan 
Zachariah Rhetor’un kroniğiyle beraber Süryanîce’den Rusça’ya çevrile-
rek yayınlanmıştır.12 Tarafımızca yapılan tercümelerde her iki çalışma-
dan da karşılaştırılarak yararlanılmıştır. 

Efesli John’un kroniği Bizans, İran ve Arap tarihi açısından önemli 
bilgiler ihtiva etmesinin yanı sıra Türk tarihi için de ehemmiyetlidir. 
Çünkü Efesli John, Gök-Türklere giden ilk Bizans elçiliğiyle ilgili ilginç 
bilgiler vermiştir. Ayrıca Avarlara dair bazı malumatları da onun kroni-
ğinden öğrenmekteyiz. Üstelik onun bu hususlarda verdiği bilgiler ol-
dukça güvenilirdir. Zira Avarlar ve Gök-Türklerle ilgili verdiği bilgileri 
ona bu Türk halklarını bizzat görmüş ve onlarla münasebete geçmiş ki-
şiler aktarmıştı.13 Efesli John’un doğru ve dürüst insanlar olarak nite-
lendirdiği Gök-Türkler ile uzun saçlarına dikkat çektiği Avarlar hakkında 
verdiği bilgiler; Gök-Türkler ile Persler ve Bizans’ın üçlü siyasi münase-
betlerinin bazı detaylarını yansıtmasının yanı sıra, Avar-Bizans siyasi 
münasebetlerini de içermektedir. Onun kendi yaşadığı dönemin önemli 
hadiselerini aktarması eserinde verdiği bilgileri değerli kılmaktadır. Hiç 
kuşkusuz, bu hadiseleri detaylı bir şekilde yansıtan en mühim kaynak-
lardan birisi de VI. yüzyılın Bizanslı tarihçisi Menandros Protector tara-
fından yazılmış olan kroniktir.14 Aşağıda tercümesini sunacağımız Efesli 
John’un eserinin Türklerle ilgili kısımları orijinal bilgileri ihtiva etmesi 
bakımından çağdaşı Menendros’un Türkler ve Avarlar hakkında verdiği 
malumatların bazı detaylarını da sunmaktadır. Bu bilgiler, başrolünde 
Gök-Türklerin bulunduğu, VI. yüzyılın ortalarında Orta Asya’da cereyan 
eden ve oradan merkezi Avrupa’ya kadar yansıyan hadiseleri içermesi 
bakımından oldukça ilgi çekicidir. 

Efesli John’un eserinde Gök-Türkler ve Avarlar hakkında anlatı-
lanlar şunlardır*: 

(Pers Kralı’nın [I. Hüsrev] Apamea ve Dara’yı zapt ederek çok sayıda 
ganimet elde ettiği anlatıldıktan sonra onun emriyle iki bin en güzel bakire 
kızın seçilerek hediye olarak Türklere gönderilmesi hakkındadır). Pers 
Kralı’nın kayda geçen bir başka eylemi en trajik olanlardan birisi; yaptığı 
seferde elde ettiği başarıyla başı döndüğünden ve aklı Roma bölgesin-
den toplanan ganimetin büyüklüğüyle meşgul olduğundan, tutsaklar 
                                                           
11 The Third Part of The Ecclesiastical History of John Bishop of Ephesus, Translated From 
Original Syriac by R. Payne Smith, Oxford, 1860. 
12 Pigulevskaya, a.g.e., s. 109-147. 
13 Aynı eser, s. 26. 
14 Bkz. R.C. Blockley, The History of Menander The Guardsman: Introductory Essay, Text, 
Translation and Historio graphical Notes, Liverpool, 1985. 
* Metinde tarafımızca yapılan açıklama ve ilaveler parantez içerisinde italik olarak verilmiş-
tir, gerekli ilaveler ise dipnotlarda sunulmuştur. 
 Burada ve sonraki metinlerde Roma’dan kasıt Bizans İmparatorluğu’dur. 
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arasından, tamamen yetişkin ve mükemmel güzellikte iki bin bakirenin 
seçilmesini emretmesiydi. Emrine göre hepsi seçildiler; huzuruna getiril-
diler. Onların gelinler gibi muhteşem ve pahalı kıyafetlerle, altınla ve gü-
müşle, takılarla ve incilerle donatılmalarını ve memnun etmek, ayrıca da 
hizmetlerini almak için kendi yurtlarının kalbinde yaşayan ve “Türkler” 
olarak anılan barbarlara gönderilmesini emretti. Her şey emrine uygun 
olarak yapıldı; bakireler büyüleyici şekilde donatıldılar; bir bölük aske-
riyle iki tane marzban (Perslerde sınır muhafızlarına verilen ad) bunlara 
muhafız olarak verildi; harcamaları için kendilerine bolca harcırah veril-
di ve yolculukları sırasında acele etmemeleri, sakin ve eğlenceli şekilde 
seyahat etmeleri, seyahat sırasında incelerek güzelliklerinden kaybetme-
meleri talimatı verildi. Babalarından, kardeşlerinden ve diğer akrabala-
rından ayrı düşmenin verdiği derin üzüntünün yanı sıra, Hristiyanlık 
buyruklarından koparılmalarıyla kaybedecekleri ruhlarını ve barbarların 
ve düşmanlarının ellerine teslim edilecek olan bedenlerini düşünerek, 
her biri kendi ana dilinde ağıtlar yakan ve gözyaşları döken, şu anda da 
birbirlerinin kız kardeşleri olan kızların hepsinin ağzından böyle bir ya-
şam yerine ölümü isteyen dualar dökülüyordu. Bu üzüntüleri marzban-
larla birlikte bulunan ve onlara refakat etmeleri için aralarına katılan 
kendi ülkelerinin yerlileri olan Suriyeli esirler tarafından da görülüyor-
du. Onlara gizlice kendi yurtlarının yerlileri olduklarını söylemişlerdi… 
Onlar kendilerinin yollandığı bu barbar halklara beş konak mesafesinde 
yaklaştıklarında gönderildikleri topraklara ulaştıklarını öğrendiler. Ora-
da oldukça geniş olan ve hızlı akan bir nehir vardı ki, onu geçmek olduk-
ça zordu. Onların sorumlusu acele ettirilmemelerini ve dinlendirilmeleri-
ni emretti, onlar da bu nehrin kıyısında bir günlüğüne kamp kurdular. 
Onların hepsi birbirlerine danıştılar ve hepsinde ölüme rağmen yalnızca 
tek ve aynı yüce amaç ve cesaret vardı. Onların hepsi birbiriyle konuşu-
yorlardı ve kendi aralarında tartışıyorlardı ve birbirlerine [şöyle] diyorlardı: 

“Hepimiz bir olarak anlıyoruz ki, kâfirlerle beraber olunduğunda on-

ların putperest adetleriyle ve kirli etleriyle ve at etiyle ve öldürülmüş 

ya da boğulmuş şeylerle kendi kendimizi kirletmiş olacağız ve Hristi-

yanlığımızı kaybedeceğiz, en nihayetinde biz hepimiz ölmeli ve hesa-

ba çekilmeye gitmeliyiz. Mademki şimdi hepimiz kız kardeşiz ve Hris-

tiyanız ve Hristiyan anne-babaların kızlarıyız: o zaman birbirinden 

ayrılmaya müsaade yoktur, yalnızca tek istek ve tek ruh ve tek dü-

şünce ile hadi hepimiz bir amacı sımsıkı tutalım, bedenlerimiz ve ruh-

larımız barbarlar yüzünden kirlenmeden önce, hadi şimdi bedenleri-

miz hâlâ saf iken ve ruhlarımız putperestlikten uzak iken efendimiz 

İsa Mesih’in namına itimat ederek ölüme yürüyelim. Eğer biz şimdi-

den kendimizi ölüme atarsak ruhumuz ve bedenimizle temiz bir şekil-

de ona yaklaşırız. Böylece düşmanlardan kurtulacağız ve sonsuz bir 

hayat yaşayacağız, Hristiyanlık uğruna, bir saatliğine kendimize ıstı-
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rap çektirip, ruhumuzun ve bedenimizin saflığını muhafaza etmiş ola-

cağız”. 

Hepsi kendi arasında böyle sözleşti, bir sözle, bir sırla ve vaatle bir-
birlerine yemin ettiler ve bir olarak, hepsi bu nehre atladılar. Hepsi suda 
boğulur gibi oldu ve barbarların elinden böylece kaçtılar, çünkü onların 
hepsi tarafından aynı şekilde bu fikir takdir edilmiş ve seçilmişti. Ancak 
muhafızları dikkatle onları izliyorlardı ve onların arkasından bir süre gö-
zetlediklerinde onların gizli sırlarını fark ettiler, ve onlarla kaldılar. Kızlar 
onlara [şöyle] dediler: “Eğer siz müsaade ederseniz, bu nehrin kıyısında 
yıkanmak istiyoruz.” Onları dinlendirmeye gayret etmeleri emredildiğin-
den dolayı suya girmelerine müsaade ettiler. Kızlar onlara “Bizim yakını-
mızda durduğunuzda yıkanmaktan utanıyoruz; yanımızdan biraz uzakla-
şınız ki yıkanabilelim” dediler. O zaman onlar kızları bıraktılar ve yanla-
rından uzaklaştılar. Onlar da hepsi birbirine güç vererek desteklediler ve 
efendimiz İsa Mesih’in adını akıllarına getirerek hepsi bir olarak güçlü 
bir vecd içerisinde nehre atladılar ve boğuldular. Muhafızları nehre bak-
tıklarında onlardan bazılarının, yük gibi yüzdüğünü ve nehirde hareket 
ettiklerini, bir kısmının da battığını gördüler. Onlardan yıkanmayı rica 
ettikleri yere kadar koşarak ulaştılar ancak hiçbirinin sağ olmadığını 
gördüler. Acı acı yakınarak hepsi oraya buraya koşuştu, fakat yetişeme-
diler… Onlar Hristiyanlık uğruna kendi kendilerini Tanrı’nın eline böyle 
verdiler ve ruhları ile bedenlerini barbarların rezilliğinden ve kabalığın-
dan kurtardılar.15 

(Perslerle Bizans İmparatorluğu arasında barışın bozulmasının nedeni 
Bizans İmparatoru’nun Gök-Türklerle siyasi münasebet kurarak ittifak te-
sis etmesi olarak anlatılmaktadır) Barışın bozulmasının birinci nedeni 
Pers ülkesindeki Ermenilerin Romalılar tarafından hâkimiyet altına alın-
masıdır. Ancak düşmanlığı körükleyen bir ikinci neden daha vardı o da 
Roma İmparatoru’nun Pers hâkimiyetindeki toprakların merkezinde ya-
şayan ve kendilerine “Türk” adı verilen barbar halklara elçiler göndermiş 
olmasıydı. Bu diğer pek çok sebeple birlikte Perslerin muhalefetine ve 
düşmanlığına neden oldu. Zira İmparator Justin, iktidarının yedinci yı-
lında Türk denilenlere Zemarkos adı verilen bir prensin önderliğinde elçi 
                                                           
15 The Third Part of The Ecclesiastical History of John Bishop of Ephesus, p. 387-391; Pigu-
levskaya, a.g.e., s. 125-126; Süryanî Patriği Mihail, Efesli John’a dayanarak aynı hadiseden 
eserinde bahsetmektedir. Chronique De Michel Le Syrien, Livre: XIV, Chapitre: II, p. 151-152; 
XIII. yüzyılın başka bir Süryanî tarihçisi Abû’l-Farac da eserinde Pers Kralı’nın iki bin bakire 
kızı İran’daki Türklere gönderdiğini Efesli John’a benzer şekilde anlatmaktadır. Onun kay-
nağının da Efesli John olduğuna şüphe yoktur. Bkz: Gregory Abûl-Farac (Bar Hebraeus), 
Abûl-Farac Tarihi, C. I, 3. bs., Süryanîce’den İngilizce’ye Çev. Ernest A. Wallis Budge, Türk-
çeye Çev. Ömer Riza Doğrul, TTK Yay., s. 157-158, Ankara, 1999. 
 Burada Bizans İmparatoru I. Justinian’ın yeğeni II. Justin kastedilmektedir. II. Justin 15 
Kasım 565’den itibaren Bizans İmparatorluğu tahtına oturmuş ve 578 yılında ölene kadar 
hâkimiyetini korumuştur. Dolayısıyla onun iktidarının yedinci yılı 572 tarihine denk düş-
mektedir. II. Justin doğuda Perslere karşı Ethiopyalılar ve Türklerle ittifak tesis etmiştir. An-
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gönderdi. Daha önce bu zengin ve güçlü halklara hiç Roma elçisi gönde-
rilmemişti. 

Bu elçinin bildirdiğine göre bir yıllık bir yolculuktan sonra, onların 
yurtlarına vardılar; derler ki, bu halkların hükümdarlarından biri [onla-
rın uzakta ülkelerinin iç kısımlarında yaşayan sekiz tane daha hüküm-
darları vardı] Romalıların kendilerine bir elçi gönderdiği haberini alınca 
paniğe kapılmış, korkmuş, dövünmeye ve hıçkırıklar içinde ağlamaya 
başlamış. Huzuruna çıkmalarına dair buyruk verip de onları karşısında 
dikilir vaziyette görünce uzun süre kederinin geçmesini beklemiş ve kim-
se onunla konuşmaya cesaret edememiş. Diğerlerinin bildirdiğine göre: 
“O böyle acı acı ağladığında asilzadelerinden hiçbiri kendisine bir şey söy-
lemeye cesaret edemiyordu”; Biz onun önünde yere kapandık ve tercü-
mana ona söylemesi için [şöyle] dedik “Hükümdarınıza sormak istiyoruz, 
kardeşiniz Roma İmparatoru’nun sizlere göndermiş olduğu elçileri görünce 
niye böyle ağlıyorsunuz?” O sorumuzu duyunca, uzun bir süre daha faz-
la acı bir şekilde ağlamaya devam etti; ve iki saat boyunca cevap olarak 
bize tek bir kelam dahi diyemedi. Ardından hıçkırmaları biraz yatışınca 
bize dedi ki: 

“Mademki dövünmemin ve gözyaşlarımın nedenini öğrenmek istiyor-

sunuz, o zaman bunu size anlatayım. Çok eski zamanlardan beri ve 

kuşaktan kuşağa bize şöyle bir efsane nakledilmiştir: Ne zaman Ro-

malı elçilerin bu topraklara geldiklerini görürseniz o zaman bütün 

dünyanın ölmekte olduğu, dağıldığı, içindeki krallıkların sonlarının 

geldiği ve böyle zamanlarda tüm insanlığın birbirini yok ettiği hakika-

tini öğreneceksiniz. Bu nedenle sizleri gördüğüm zaman onları hatır-

ladım, ağıt yaktım ve ağladım.” 

Bunun ardından onun huzurunda uzun süre sohbet ettik ve sonra da 
ona altından, gümüşten, inciden birçok hediye ve görkemli elbiseler tak-
dim ettik. Hediyeleri görünce büyülendi ve hepsini kabul etti; gönderi-
lenlerin içerisinden en görkemli ve güzel olanlarından birkaç tanesini se-
çerek “bunlar gerçekten büyük bir hükümdarın armağanlarıdır” dedi. 
Şansa bakın ki onlar geldiği zaman huzurunda Persli elçiler de hazır bu-
lunuyordu ve hükümdar Romalı elçilere sordu: “Persliler bana -Roma İm-
paratoru bizim kölemizdir ve köle olarak bize haraç ödüyor- dediler, [bu] 
doğru mu?” Zemarkos bunları duyunca cevap verdi: 

“Onlar yalan söylüyorlar. Birçok Roma İmparatoru onların ülkelerini 

işgal etti, yakıp yıktı ve esaret altına aldı. Roma İmparatoru Trajan 

ülkelerini işgal ettiğinde; onları çökertti ve kırıp geçirdi; halen onların 
                                                                                                                                        
cak 572’de II. Hüsrev ile yaptığı savaş toprak kaybı ile neticelendi. Batıda ise Avarlar ve Lan-
gobardlarla mücadele etmiştir. Onlar Gepidlere karşı zafer kazandılar. Onun döneminde 
Avar Kağanı Bayan Tuna’nın güney bölgesini işgal etti. The Oxford Dictionary of Byzantium, 
p. 1082. 
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ülkesinde yaptırdığı heykelinin önünde ürperirler ve titremeye başlar-

lar; şimdi bile içlerinden hiçbiri o heykelin önünden at sırtında geç-

meye cesaret edemez. Çağırın gelsinler; her birine bunların doğru 

olup olmadığını soralım; bakalım inkâr edebilecekler mi?”. 

Bunun üzerine hükümdar buyruk verdi ve çağrılmalarını istedi, onlar 
gelince de hükümdar onlara, 

“Siz bana Roma İmparatoru’nun sizin köleniz olduğunu söylemediniz 

mi? İşte, bu adamlar da diyorlar ki, siz onlara itaat etmişsiniz. Roma 

İmparatoru’nun kendi ülkenizde yaptırdığı bir heykelin önünde bile 

tir tir titrermişsiniz: Peki o halde sizler onların İmparatorlarının hey-

kelinin önünde bile titrerken ve onlara itaat etmişken onlar nasıl sizin 

köleleriniz olabilirler? Bu söylenenler doğru mu?” 

dedi. Elçiler de “Evet hükümdarım, doğrudur Roma İmparatoru’nun ülke-
mizde bir heykeli vardır” dediler ve bunu söylemeleri üzerine hükümdar 
da şöyle konuştu: “Neden bana yalan konuştunuz ve beni aldattınız?”, 
arkasından da yemin ederek, “Eğer sizin kadar kötü ve aşağılık olsaydım 
sizlerin kafalarınızı uçurturdum” dedi ve öfkeyle onları huzurundan kov-
du. Elçiler ülkelerine döndüklerinde Türkleri ziyaret ettikleri sırada Ro-
malı elçilerin de geldiğini, [Türk Hükümdarının onlara] Trajan’ın heykeli-
ne hürmet edip etmediklerini sorduğunu, söylenenleri inkâr etmeyince 
onlara kızdığını ve öfkeyle huzurundan kovduğunu krallarına anlattılar. 
Pers Kralı bunları duyunca çileden çıktı ve Trajan heykelinin yıkılmasını 
emretti ve özellikle Türklerin hükümdarları onların elçilerini el üstünde 
tuttuğundan Romalıların bu halkları kendileri aleyhinde kışkırttıklarını 
düşününce onlara olan öfkesi daha da büyüdü. Elçilerin bizlere anlattık-
ları kadarıyla olaylar anlatılan biçimde meydana gelmiş. İki yıllık bir ara-
dan sonra dönüşlerinde bu halkların ne kadar kalabalık olduklarını, ya-
şadıkları yerlerin ne kadar hayret verici yerler olduğunu ve [Türklerin] 
ne kadar doğru ve dürüst kimseler olduklarını anlattılar.16 
                                                           
16 The Third Part of The Ecclesiastical History of John Bishop of Ephesus, p. 424-428; Pigu-
levskaya, a.g.e., s. 138-139; Burada söz konusu olan Türklerden kasıt Gök-Türklerdir. Bi-
lindiği üzere Gök-Türkler 552 yılında tabi oldukları Juan-Juan Devleti’ni yıkarak, Ötüken 
merkez olmak üzere I. Gök-Türk Devletini kurmuşlardı. Bkz. Ahmet Taşağıl, Gök-Türkler I, 
TTK Yay., s. 17-20, Ankara, 2003; Saadettin Gömeç, Kök Türk Tarihi, Akçağ Yay., 2. bs., s. 
11, Ankara, 1999; Lıu Mau-Tsaı, Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, Çev. Ersel Kayaoğlu-
Deniz Banoğlu, Selenge Yay., s. 13-18, İstanbul, 2006. Gök-Türk Devleti’nin batı kanadını 
idare eden İstemi Yabgu ipek yolunu denetim altına almak amacıyla 556 yılında Perslerle it-
tifak kurarak Akhunları ortadan kaldırmıştı. Arap müellif Taberî bu hadiseyi şöyle anlat-
maktadır: “Sencebu Hakan (İstemi Yabgu) Türklerin en kuvvetlisi, en cesuru ve en çok askere 
sahip olanı idi. Haytal’ların (Eftalitler-Akhunlar) sayı bakımından üstün, yerlerinin sarp ve eri-
şilmez olmasına bakmadan, hükümdarları Vezr ile savaşan odur. O, Vezr’i öldürerek yok et-
miş, mallarını ele geçirmiş. Kisra (Sâsâni-Pers Kralı) tarafından istila edilen kısmı hariç olmak 
üzere memleketlerini ellerinden almıştı. Abhaz, Bencer (Bulgar) ve Belencer’leri de kendisine 
meyil ve itaat ettirmiştir. Onlar Türk Hakanı’na, memleketlerine saldırmalarından korktukları 
için Fars Hükümdarı’nın kendilerine devamlı surette fidye vergisi ödemekte olduklarını bildir-
diler. Hakan yüz on bin askerle ilerleyerek Sol iline bitişik olan yüksek yerlere geldikten son-
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(569/570’de Pers bölgesindeki Ermenilerin Bizans İmparatorluğu’nun 
hâkimiyetini tanımalarının ardından Bizans ile Persler arasında yaşanan 
mücadeleler anlatıldıktan sonra Avarların Bizans İmparatorluğu’na saldı-
rılarından ve yaptıkları yıkımdan bahsedilmektedir) Fakat çok az bir za-
man sonra, kendilerine Avarlar denilen uzun saçlı barbar bir halk ülkeyi 
işgal etti ve Konstantinopolis’in dış duvarlarına kadar yürüdüler. Trak-
ya’daki tüm kiliseleri yağmaladılar, tüm arazileri harap ettiler, altarlar 
soyuldu ve devrildi, sayvanlar yıkıldı, koparıldı ve şehrin surlarına kadar 
                                                                                                                                        
ra, Kisra’yı tehdit edip, kibir ve gururla, bundan önceki hükümdarlar tarafından Abhaz, Ben-
cer ve Belencer kavimlerine verilmekte olan verginin kendisine gönderilmesini istedi…”, Tabe-
rî, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi III, C. 3, Çev. Zâkir Kadirî Ugan-Ahmet Temir, MEB Yay., 
s. 1055-1057, İstanbul, 1991; Arap müellifinin bu kaydından anlaşılacağı üzere Gök-Türk-
lerle Persler sınırdaş hale gelmişlerdi. Üstelik Gök-Türkler Perslerden haraç talep ediyorlar-
dı. Böylece Persleri baskı altına alan Gök-Türkler Bizans İmparatorluğu’nun ilgisini çekmeye 
başladı ki, bunun neticesinde her iki taraftan da elçiler gidip gelmeye başlayacaktı. Bizans 
İmparatoru’nun Gök-Türklere elçi göndermesine dair Efesli John’un verdiği kayıt az bir 
farkla Süryanî Patriği Mihail’in eserinde de yer almaktadır. Bu eser H.D. Andreasyan tara-
fından yıllar önce Türkçeye çevrilmesine rağmen henüz neşredilmeyi beklemektedir. H.D. 
Andreasyan, Mihail’in bu bahisle ilgili kaydını şöyle tercüme etmiştir: “Roma İmparatoru 
Justinian hâkimiyetinin yedinci yılında, Türklere elçiler gönderdi. Elçiler, üç yıl içinde oraya gi-
dip geri geldiler. Bunlar, Türklerin, çekirge gibi sayısız çoklukta olduklarını söylediler. Bunla-
rın dokuz reisi (kral) vardı. Türk reislerden birisi, Roma elçilerinin geldiğini görünce ağladı. Ke-
derinin sebebi sorulunca, o: ‘Atalarımızdan öğrendiğimize göre, Garp krallarının elçileri yanı-
mıza gelince, bizim bütün memleketlerin üzerine yürümemiz ve tahrip etmemiz için vakit gel-
miş olacaktır’ dedi… Türk Hükümdarı elçilere Romalıların, hükmü altında olup olmadıklarını 
sormuştur. Elçiler, hayır dediler ve bilakis İranlıların çok defa Romalılara tabî olduklarını ve 
hatta, Roma İmparatoru Trajanus’un, İranlıların memleketinde bir heykel diktirdiğini ve onları 
kendi tasvirine riayet etmeğe mecbur kıldığını söylemişlerdir. Türk Hükümdarı bunu duyunca, 
İranlıları, Türkleri aldattıkları için Margian’dan kovmuştur.” Suryanî Patrik Mihail’in Vakaina-
mesi, İkinci Kısım (1042-1195), Çev. Hrant D. Andreasyan (Yayınlanmamış Kaynak Tercü-
mesi), s. 3-5, İstanbul, 1944; Ayrıca bkz. Chronique De Michel Le Syrien, Livre: XIV, Chapit-
re: I, II, p. 150-151; Süryanî kaynakları ile karşılaştırılması bakımından Türklere giden ilk 
Bizans elçilik heyetiyle ilgili olarak VI. yüzyıl Bizans tarihçisi Menandros’un anlattıkları ise 
özet olarak şöyledir: “Türkler Sogdlu tüccarlar aracılığıyla İran’la ipek ticareti yapmak istiyor-
du. Ancak onların bu isteğini ileten elçilik heyeti 3-4 kişi haricinde Türklerle dostluk kurmak 
istemeyen Perslilerce zehirlenerek öldürüldü. Böylece Türklerle Persler arasında düşmanlık 
başladı. İstemi (Sizabul) Sogdlu tacirlerin önerisiyle Bizans ile ittifak kurulmasına karar verdi. 
Böylece 568’de Konstantinopolis’e bir elçilik heyeti yolladı. Bunlar İmparator tarafından en iyi 
şekilde kabul gördü. Elçilik heyeti Bizans İmparatoru’na Türklerin Eftalitleri nasıl hâkimiyetle-
ri altına aldıklarını ve Türklere isyan eden Avarların bir kısmının itaat altına alındığını kaçan-
ların ise yaklaşık 20.000 civarından olduğunu belirttikten sonra, gelecekte Türklerle Bizans 
arasında bir savunma ittifakı kurulmasını önerdiler. Bizans’tan Türklere ilk elçi Justinian’ın 
iktidarının dördüncü yılında, yani 568’de gönderildi. Bizans elçilik heyetinin başında doğu 
eyaletlerinin yönetiminden sorumlu komutan Kilikyalı Zemarkhos (Zemarkos) bulunuyordu. El-
çilik heyeti uzun bir yolculuğun ardından “Altın Dağ” anlamına gelen Ak-Dağ adındaki bir da-
ğın boğazında otağı bulunan İstemi’nin huzuruna çıktılar. Zamerkos Roma İmparatoru’nun 
Türklerle ittifakı kabul ettiğini İstemi’ye bildirdi. Sonra ziyafete geçildi. Ertesi gün İstemi’nin 
çadırında tekrar bir araya geldiler. İstemi Perslere karşı yapacağı sefere Zemarkos’un da mai-
yetiyle beraber refakat etmesini, elçilik heyetinin diğer üyelerinin de Romalıların Kholiatai ül-
kesine geri dönerek Zemarkos’un dönüşünü beklemesini kararlaştırdı. Böylece harekete geç-
tiklerinde Talas’da kamp kurdular. Bu sırada bir Pers elçisi İstemi’nin yanına geldi. İstemi, 
Roma ve Pers elçilerini akşam yemeğine davet etti. Ancak Romalı elçilere çok saygı gösterme-
sine karşın Persleri aşağıladı. Bundan sonra da Zemarkos’u yanına başka bir elçi vererek va-
tanına yolladı.” Ali Ahmetbeyoğlu, “Bizans Tarihçisi Menandros’un Türkler (Gök-Türkler) 
Hakkında Verdiği Bilgiler”, Tarih Dergisi, Sayı: 50, s. 14-19, İstanbul, 2010. 
 Altar = Sunak anlamında özellikle Hristiyan ve Musevi mabetlerinde üzerinde ibadet edil-
mesi (kurban kesimi, dua, dini tören vb.) için hazırlanmış taş masadır. Geniş bilgi için bkz. 
The Oxford Dictionary of Byzantium, p. 71. 
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ulaştılar. Bazı insanlar bunun bir hüküm olduğunu anladı ve dediler ki 
“İşte! Onların kiliseleri yerle bir edilirken kendi tarafımızın adamlarının bi-
zimle aynı görüşten olmayanlara karşı yaptığı da buydu; Tanrı da bize öf-
kelendi ve aynısını bize yaptı, kiliselerimiz yıkıldı ve harap edildi.” O sıra-
da herkes şaşkınlığa uğradı ve herkese kendi ameline göre muamele 
eden Tanrı’ya şükretti.17 

(Avarlar denilen menfur halk hakkında) Romalılar doğuda Perslerle sa-
vaşırken, batıda uzun saçlarından dolayı kendilerine Avarlar denilen 
menfur bir halkın baskınlarından dolayı daha büyük sıkıntılar çekiyor-
lardı. Onların Roma topraklarında ilk kez görünmeleri İmparator Justi-
nian döneminde oldu. O onların elçilerini kabul etti, onlara altınlar, gü-
müşler, elbiseler, altın kemerler ve eğer takımları hediye etti ve ayrıca 
onlarla birlikte hükümdarlarına da benzer hediyeler gönderdi. İmparato-
run bu cömertliği karşısında sadece şaşırmakla kalmadılar, akabinde 
hemen yeni elçiler gönderdiler ve onlara da aynı cömertlikle muamele 
edildi. Ardından çeşitli bahanelerle sık sık elçiler göndermeye devam etti-
ler ve İmparator da tüm düşmanlarını onların sayesinde yenebileceğini 
düşünerek gelen tüm elçileri yükler dolusu hediyelerle gönderdi. Senato 
ve halkın genelinde İmparator aleyhinde söylentiler artmaya başlayınca-
ya kadar bu böyle devam etti, halk [onun hakkında] “Bütün İmparatorlu-
ğu soyuyor ve barbarlara veriyor” diyordu. Justinian bu dünyadan göç-
tükten sonra, kız kardeşinin oğlu onun yerine tahta oturdu ve tam da bu 
sırada her zamanki gibi hediyelere boğulmak ve yollarına gönderilmek 
üzere yeni bir elçi heyeti geldi. Onlar birkaç gün sonra Justin’in huzuru-
na çıktılar ve ona şöyle dediler: “Bize ölen adamın verdiklerinden ver ve 
hükümdarımıza gönder.” Ancak Justin’in kendisi bu barbarlara verilenle-
rin miktarlarına kızan ve yakınanlardan biri olduğu için onlara “Bir daha 
asla bu devletin bütçesinden sizlere bir şey verilmeyecektir, ayrıca sizler-
den hiçbir şekilde bir hizmet de beklemiyoruz: Sizler benden hiçbir şey 
alamayacaksınız” deyince, Avarlar onu tehdit etmeye başladılar; o sinir-
lenmişti, onlara “Sizler ölü köpek sürüleri Roma İmparatorluğunu nasıl 
tehdit edebilirsiniz?, Sizin o buklelerinizi kazıtırım, kafalarınızı kopartırım” 
dedi ve emriyle bu adamlar yakalandı ve gemilere dolduruldu, şehir dışı-
na çıkartıldı, boğazdan geçirtildi ve Chalcedon’da (Kadıköy) hapsedildi-
ler. Sayıları üç yüz adama ulaşınca da onları korumak için İmparatorluk 
muhafızlarıyla birlikte oraya bir kuvvet görevlendirildi. Altı ayın sonunda 
onları serbest bıraktı ve bir daha başkentine veya hâkimiyeti altındaki 
başka herhangi bir yere göz dikmeleri halinde bunu hayatlarıyla ödeye-
cekleri tehdidinde bulundu. Ondan çok korktular, sessiz kaldılar ve 
uzun bir süre ona bir şey diyemediler. Nihayetinde, dost olmak, itaat et-
                                                           
17 The Third Part of The Ecclesiastical History of John Bishop of Ephesus, p. 142; Pigulevska-
ya, a.g.e., s. 113-114. 
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mek ve ne emrederse ona uyacaklarını söylemek için kendisine elçiler 
gönderdiler. İmparatorluğunun geri kalan bölümünde onun dostu olma-
ya devam ettiler.  

Onlar güçlü bir halk olduğundan ve kuzeyli kabileleri fethederek ve 
yağmalayarak refah ve nüfuz bakımından hızlı bir şekilde büyüdüklerin-
den, sonunda silahlanıp büyük nehir Tuna’nın havzalarında yaşamakta 
olan ve kendilerine Gepidler adı verilen başka güçlü bir halka saldırdılar; 
onları savaşlarda yendiler, topraklarını zapt ettiler, orada yaşamaya baş-
ladılar ve ele geçirdikleri zengin arazilere yayılarak genişlediler.18 
                                                           
18 The Third Part of The Ecclesiastical History of John Bishop of Ephesus, p. 428-430; Pigu-
levskaya, a.g.e., s. 139-140; Avarlarla ilgili ilk kayıt V. yüzyıl Bizans müellifi Priscus’a aittir. 
Onun belirttiğine göre Avarlar okyanus kıyısında oturan halkların saldırısı sonucunda Sa-
birleri yurdundan çıkarmışlardı. Sabirler de Ogur boylarını yenilgiye uğratarak Kuzey Kaf-
kasya’ya doğru sürüklemişlerdi. Bkz. Ali Ahmetbeyoğlu, Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)’a Gö-
re Avrupa Hunları, TDAV Yay., F. 30, s. 65-66, İstanbul, 1995; Károly Czeglédy, Gündoğu-
sundan Günbatısına Bozkır Halklarının Göçü, Çev. Günay Karaağaç, Kesit Yay., s. 117, İs-
tanbul, 2009; Rus tarihçisi L.N. Gumilёv, Priscus’un bu kaydında geçen Avarları Türgişlerle 
özdeşleştirmiştir. Hunlar, Çev. D. Ahsen Batur, 4. bs., Selenge Yay., s. 504-505, İstanbul, 
2005; Avarlar, Orhun Abidelerinde 552 yılında Bumin Kağan’ın cenaze törenine katılan ka-
bileler arasında zikredilmektedir. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, MEB Yay., s. 4, İstan-
bul, 1970; Avrupa Avarlarının ortaya çıkışıyla ilgili bir görüşe göre Gök-Türk Kağanı Bu-
min’in 552 yılında Juan-Juanları yenilgiye uğratmasından sonra onların ordaları dağıldı. 
Juan-Juan’ların bir kısmı Türklerin kontrolü altına girdi; diğerleri Çin’e göç etti ve orada 
Çin sınırlarının korunması ile görevlendirildiler. Juan-Juan’ların Türk, Moğol ve belki biraz 
Mançu’larla karışan başka bir grubu ise batıya göçe zorlandılar. İşte batıda Avarlar olarak 
tanınan kabileler Juan-Juan’ların bu koluydu. Onlar Rus kroniklerinde Obry adıyla adlan-
dırılmışlardı (Bkz. Muallâ Uydu Yücel, İlk Rus Yıllıklarına Göre Türkler, TTK Yay., s. 83, 84, 
98, 99, Ankara, 2007). Avar ordusu 20 bin civarında süvariden oluşmakta ve Bayan Kağan 
tarafından idare edilmekteydi. George Vernadsky, Ancient Russia, Vol. 1, Yale University 
Press, p. 179, New Haven, 1943; Efesli John’un yukarda tercümesini sunduğumuz kaydı dı-
şında, Avarların Bizans nezdinde ortaya çıkışı ve kökenleriyle ilgili olarak genellikle Bizanslı 
müellif T. Simokattes’in kaydına dayanılmaktadır. Buna göre Pseudo-Avarlar, yani sahte 
Avarlar, Uar ve Hunni adlı eski kumandanlarının adlarına istinaden boylarına Uar ve Hunni 
adını vermişlerdi. Onlar Uar isminin Avara benzerliğinden faydalanarak daha önce gerçek 
Avarların darbeleriyle yurtlarını terk eden Sabir, Barsil ve Onogurlar tarafından gerçek 
Avarlar olarak düşünülüp hürmet görmüşlerdi. Bu durumdan faydalanarak kendilerini san-
ki gerçek Avarlarmış gibi tanıtmışlardı ve Bizans ile münasebet tesis etmişlerdi. Edouard 
Chavannes, Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri, Çev. Mustafa Koç, Selenge Yay., s. 293-
294, İstanbul, 2007; M.İ. Artamanov, Hazar Tarihi Türkler, Yahudiler, Ruslar, Çev. D. Ahsen 
Batur, 2. bs., s. 142-146, İstanbul, 2004; Avarlar Bizans İmparatorluğu ile V. yüzyılın son-
larından itibaren temas halinde olmuşlardı. Menandros’tan öğrendiğimize göre onlar 555 yı-
lında Gök-Türkler tarafından şiddetli bir şekilde bozguna uğratılmışlardı. Bundan dolayı ba-
tıya doğru harekete geçmişlerdi. 557 yılında İmparator Justinian’ın yeğeni Lazika’da komu-
tan olan Justin’e müracaat etmişler ve onun aracılığıyla Konstantinopolis’i ziyaret etmeleri 
için delegasyon yollamışlardı. İmparator Justinian onları iyi bir şekilde karşılayarak şahane 
hediyeler vermiş, fakat bu aşamada onlara toprak ya da herhangi bir tahsisat sağlamamıştı. 
Bkz. Blockley, a.g.e., Fragment: 5, 1-2, p. 49-51; Bir başka Bizans müellifi Theophanes’in 
kroniğinde ise Avarların ortaya çıkmasıyla alakalı olarak şöyle denilmektedir: “Aynı zaman-
da (557-558) Avarlar diye adlandırılan yabancı kavim Bizans’a ulaştı ve herkes şehirde topla-
narak onları seyretti, çünkü onlar asla böyle insanları görmemişlerdi. Onlar oldukça uzun olan 
saçlarını arkadan kurdelelerle ve örgülerle bağlamışlardı. Elbiselerinin geri kalanı diğer Hun-
larınkine benziyordu. Onlar kendi ülkelerinden kaçaklar olarak Scythia ve Mysia’ya gelmişler-
di ve Justinian’a kendilerini kabul etmesi için elçiler yollamışlardı.” Bkz. The Chronicle of The-
ophanes Confessor Byzantine and Near Eastern History AD 284-813, Translated with Intro-
duction and Commentary by Cyril Mango and Roger Scoot, Clarendon Pres, p. 339-340, Ox-
ford, 1997; Avrupa’ya gelerek bir devlet kuran Avarların ortaya çıkışı ve kökenleriyle alakalı 
olarak geniş bilgi için bkz. Czeglédy, a.g.e., s. 117-154. 

103



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 12 

Halen dost olduklarını ispatlamak için Justin’e elçiler gönderdiler ve 
kurnazca kendisinden, Hükümdarları adına bir saray ve bir hamam inşa 
edilmesi için uzmanlar ve taş ustaları göndermesini talep ettiler. Uzman-
lar ve ustalar ülkelerine geldiler, ona (Avar Kağanı’na) bir saray ve ha-
mam inşa ettiler ve her iki bina da tamamlanınca, kendi ülkelerine dön-
mek istediklerini beyan ettiler. İşte o zaman asıl hainliğini gösterdi ve 
kalbindeki kurnazlığı açığa vurdu, onları yakalattı ve kılıcını çekerek, 
“Marifetinizle Tuna Nehri üzerinde istediğimiz zaman geçebileceğimiz bir 
köprü yapmadığınız sürece içinizden hiçbiriniz canlı kalmayacak, derhal 
hepinizin başlarını vurduracağım” dedi. Onlara böyle baskı yapınca, on-
lar da kendisine dediler ki: “Bir deniz kadar geniş bir nehrin üzerine kim 
bir köprü yapabilir ki? Yapabilsek bile bunun Roma İmparatorluğu’na za-
rarı dokunur ve İmparator bizi öldürür. O yüzden ister ölelim ister yaşaya-
lım bizden istediklerinizi yapamayız.” Bu cevap üzerine derhal araların-
dan iki tanesinin başını vurdurdu. 

Geriye kalan diğerleri arkadaşlarının idamını görünce, [adamlarına] 
bulabildikleri kadar büyük ağaç kütüğü getirmelerini emrederse, kendi 
hayatlarını kurtarmak için ona bir köprü yapacaklarını söylediler. Bu-
nun üzerine en uzun ve en büyük ağaçları kesmek için çok sayıda güçlü 
kuvvetli adam gönderildi ve kılıçtan geçirilme korkusu nedeniyle çok 
güçlü bir köprü planladılar ve inşa ettiler. 

Kral Justin imparatorluğunun on üçüncü yılındayken bu dünyadan 
ayrıldı ve Sezar olarak dört yıl kendisiyle birlikte yönetimde yer alan mu-
zaffer Tiberios tek İmparator olarak onun yerine geçti. Bu yapılan köprü 
hem kendisini hem de tüm ülkeyi çok sinirlendirdi ve Justin’in ölümü-
nün sadece üçüncü yılında tüm güç ve kudretiyle köprüyü yıktırmaya 
teşebbüs etti, ancak bunda hemen başarılı olamadı. Çünkü onlar çoktan 
o bölgeleri ele geçirmişler, halklarından insanları oralara yerleştirmişler, 
ayrıca yerleşmeleri için nehrin kenarında yer alan Sirmium kentini ku-
şatmışlar, şehri vermeyi reddetmesi halinde kendisiyle savaşacaklarını 
ve Roma topraklarını yerle bir edeceklerini söyleyerek tehditte bulun-
muşlardı. Ne var ki, o onlara boyun eğmeye razı olmadı, asker toplamaya 
başladı ve savaşmak için uygun zamanın gelmesini kolladı. Onlar, söy-
                                                           
 Bizans İmparatoru I. Tiberios (578-582) kısa iktidarı döneminde en çok Avar Kağanı Ba-
yan’ın Sirmium’u işgali hadisesiyle uğraşmak zorunda kalmıştır. The Oxford Dictionary of 
Byzantium, p. 2083-2084. 
 Sirmium bugünkü Sırbistan’ın Sava Nehri’nin sol kenarında bulunan Sremska Mitrovica 
şehridir. Geç dönem Roma İmparatorluğu’nda Sirmium yabancı kavimlerin istilası nedeniyle 
tehlike altına düşen bölgenin stratejik bir noktasıydı. Şehir 440/1’de Hunlar tarafından ele 
geçirildi. Ancak kısa bir süre sonra orta Tuna boyunun savunmasında önemli bir nokta ola-
rak görülen şehir tekrar Roma İmparatorluğu’nun kontrolüne girdi. Bizans İmparatoru I. 
Justinian Gepid’lerin yardımıyla 535 yılında Sirmium’u Ostrogot’lardan aldı. Ancak Gepidler 
kısa süre sonra tekrar Sirmium’a hâkim oldu. Sirmium daha sonra 567 yılından 582 tarihi-
ne kadar Bizans İmparatorluğu’nun kontrolünde kaldı. 582 yılında ise Avarlar Sirmium’u 
zapt etti. The Oxford Dictionary of Byzantium, p. 1906. 
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lendiğine göre, daha önce hiç görülmemiş başka bir köprü daha inşa et-
tiler; onlar bunu kötülüğe hazırlanarak yaptılar.19 

(Artık Tuna üzerinde iki köprüye sahip olan Avarların, bunun sonucun-
da Sirmium’u zapt etmelerinin kaçınılmaz olduğu anlatılmaktadır) Onlar 
çok kalabalık şekilde toplandıkları ve ülkenin etrafını işgal ettikleri için 
savaş ve Roma topraklarını yakıp yıkmak tehditleriyle, elçilerini İmpara-
tor Tiberios’a yolladılar. Elçiler ona “Eğer sen bizim dostluğumuzu istiyor-
san, Sirmium’u yerleşmemiz için rızanla bize ver; yok eğer razı olmazsan 
senin iradene rağmen biz onu ele geçireceğiz ve düşmanın olacağız” dedi-
ler. İmparator ise hiçbir şekilde onlara şehri teslim etmeyi istemeyerek, 
onları boş sözlerle ve çeşitli vaatlerle başından savuşturdu, kendisi de el-
                                                           
19 The Third Part of The Ecclesiastical History of John Bishop of Ephesus, p. 430-432; Pigu-
levskaya, a.g.e., s. 139-140. Burada Avarların Sirmium’a gelene kadar hangi aşamalardan 
geçtiklerine bakmak yerinde olur. Buna göre Gök-Türklerin baskısıyla batıya doğru hareket 
eden Avarlar 559 yılında Kuzey Kafkasya’da bulunan Sabirleri ezdikten sonra Azak Denizi 
kıyılarında yaşayan Bulgar boylarından Utrigurları itaat altına aldılar. Böylece Don Nehri’ni 
geçen Bayan Kağan idaresindeki Avarlar bu defa diğer bir Bulgar boyu olan Zabergan önder-
liğindeki Kutrigurlara boyun eğdirerek topraklarını işgal ettiler. Bundan sonra Kutrigurlarla 
müttefik olan Avarların Avrupa’nın içlerine doğru ilerleyişleri 561’de Dnyester Nehri’ne ka-
dar yaklaştı. Böylece Baserabya’nın yerlileri olan Antları da kendilerine katan Avarlar so-
nunda Dobruca’ya girdiler (562). Bunun arkasından da Pannonia’ya giren Avarlar, Gepid’le-
re saldırdılar ve böylece orta Tuna boyunda devlet merkezlerini kurdular. Avar Kağanı Ba-
yan tıpkı daha önce Avrupa Hun İmparatoru Atilla gibi aşağı Tuna boyunun ticari ana yolla-
ra açılan bozkır bölgesine bir köprü pozisyonunda olduğunu anladı. Böylece Bizans İmpara-
torluğu’nun Sava Nehri’nin aşağı havzasında yani, kuzey İllyricum’daki varlığını baskı altına 
almaya başladı. Vernadsky, a.g.e., p. 180-184; Gyula Moravcsik, Byzantinoturcica I Die By-
zantinischen Quellen Der Geschichte Der Türkvölker, Akademie-Verlag, p. 70, Berlin, 1958. 
Bu amaçla Avarların Sava üzerinde köprü inşa etmeleri ve Sirmium’u kuşatmalarıyla alakalı 
olarak Menandros şöyle demektedir: “Bu yıl (579) Bayan her zamanki gibi Targitius’u karar-
laştırılmış ücreti (her yıl sekiz bin altın) alması için İmparator’a gönderdiğinde ve Targitius al-
tınlarla ve paranın bir kısmı ile satın almış olduğu mallarla ona döndüğünde, Avarların Kağa-
nı, herhangi bir mazeret ya da bahane aramaksızın… bir çok barbarla utanmadan Tiberius ile 
onun Sezar olmasının hemen ardından yaptığı anlaşmayı bozdu. O bütün ordusuyla Sirmium 
ile Singidunum arasına Sava’ya geldi ve zapt etmek istediği Sirmium şehrini amaç edinerek 
nehre köprü inşa etmeye başladı. O Singidunum’u koruyan Romalılardan dolayı nehre köprü 
yapmaktan endişelenerek ve onların nehirde yolculuk ettikleri gemiyle uzun süre tecrübeleri 
ve ustalıkları bulunması nedeniyle ihtiyatlı olarak, planları açığa çıkmadan önce teşebbüsünü 
neticelendirmek istedi. O çok sayıda büyük gemiyi Tuna’da yukarı Pannonia’da topladı ve ter-
sane işçilerinin standardında olmayan fakat hemen oracıkta elde edilebilen şeylerden büyük 
alay-nakliye taşıtları inşa etti. Onları çok sayıda asker ve uyum içerisinde olmayan ancak 
barbarca düzensiz bir tarzda kürek çeken kürekçilerle doldurdu, ve o bütün ordusuyla Sirmi-
um adasından geçerek ilerlerken ve Sava Nehri’ne ulaşırken, tekneleri nehrin aşağısına en 
masse’ye gönderdi. Bu şehirlerdeki Romalılar dehşete kapılmışlardı ve, onlar hedefin ne oldu-
ğunu anladıklarında Sethus adındaki Generali Kağan’a yolladılar. Sethus ona kendisiyle Ro-
malılar arasında sağlam bir barış ve dostluk olduğu halde Sava Nehri’ne gelmekle amacının 
ne olduğunu sordu. O tamamen İmparator’un izni olmaksızın nehre köprü inşa etmeye kalkış-
ması halinde eli bağlı bir şekilde durmayacağını da söyledi. Kağan Romalılara karşı herhangi 
bir planla köprü inşa etmek istemediğini, ancak Slavlara saldırmak için bunu istediğini söyle-
yerek ona cevap verdi.” Blockley, a.g.e., Frag. 25, 1, p. 217-219; Müellif daha sonra her ne 
kadar Avarların gerçek niyetlerinin Sirmium’u ele geçirmek olduğunu Bizanslılar anlamış ol-
salar da gerek doğuda Perslerle sürmekte olan savaş gerekse de Avarlara karşı koyacak cid-
di bir kuvvetlerinin olmamasından dolayı onların üzerine bir ordu gönderilemeyeceğini be-
lirtmektedir. Bizans’ın Avarların bu hareketine hemen karşı koymamasının bir diğer sebebi 
de Türklerin artık Kherson’a ulaşmış olmaları ve eğer Avarlar Tuna’yı geçerlerse bundan ha-
berdar olarak onların üzerlerine gideceklerini hesap etmeleriydi. Ancak başkente gelen Avar 
elçisi Sava üzerinde artık köprünün inşa edildiğini belirtmişti. Geniş bilgi için bkz. a.g.e., 
Frag. 25, 1-2, p. 219-225. 
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çilerini gizlice Langobardlara ve başka halklara onları kiralamak ve arka-
dan Avarlar üzerine saldırtmak ümidiyle yolladı. Onlar imparatoru kendi 
planını söylemek zorunda bıraktıklarında, o [bu halklara] müzakere et-
mesi ve onları oyalaması için devletin büyük Spatharios’u Narses’i gön-
dermeye karar verdi. Narses kendi payına düşenle birlikte yanına çok 
sayıda altın aldı. [İmparator] ona acele etmemesi ve Langobardlar geldi-
ğinde onları karşılaması ve birlikte Avarlara saldırması ve eğer mümkün-
se de onları yok etmesi gizli talimatını verdi.  

Aynı zamanda elçilerini Avarlara “Bakın işte, görüşmek ve bir barış an-
laşması yapmak üzere size Spathariosumuz meşhur Narses’i gönderiyo-
ruz” demeleri için yolladı. 

Meşhur Spatharios Narses yanında çok sayıda asker, bol bol altın ve 
çeşitli elbiselerle birlikte büyük bir debdebe ile başkentten ayrıldı. Yanla-
rında götürmek üzere de, her türlü eşyayla yüklediği gemilerini Pon-
tus’un tehlikeli sularına indirdi; ancak altınla ve değerli eşyalarla yüklü 
olan, ayrıca yükünün korunması için başkomutanlardan bir tanesi ile 
en cesur askerlerin yerleştirildiği gemilerinden biri, daha yolculuğunun 
ilk günü battı. Narses bu durumu Tuna Nehri ağzına geldiği sırada öğ-
rendi ve buna çok öfkelendi, ciddi bir hastalığa tutuldu, uzun süre 
ölümcül hastalığıyla boğuştuktan sonra, acılar içinde kıvranarak öldü ve 
planlarından hiçbiri başarıya ulaşamadı. Sonrasında onun varlığını kur-
tarmak çabasıyla büyük zahmet çekildi. 

Narses hiçbir şey başaramadığı için, ayrıca da o halklar (Langobard-
lar) gelmediğinden dolayı İmparator, muhafız kıtası komutanlarından 
Callistrus adında başka birini Avarlara yollamak zorunda kaldı. O gitti 
ve savaş ve şiddetle ele geçirilmesi yerine, şehri onlara teslim etmeyi da-
ha ihtiyatlı bir hareket olarak gördü; zaten iki yıldır çok sert bir kıtlık çe-
kiyorlardı; tüm sığırlar ve yaban hayvanları tükenmiş ve sonunda kedi 
köpek gibi hayvanları yemeğe mecbur kalmışlardı; Kitabı Mukaddes’te 
yazılı olan ve Samiriye’nin başına gelen kıtlık kendi başlarına da gelmiş-
ti. Halk da kıtlığın kendilerini ne hale koyduğunu görünce barbarların 
onlara merhamet gösterdiğinden bahsediyordu. Hristiyan kardeşlerin 
birbirlerine göstermeleri gereken ilgiyi onların gösterdiğini söylüyorlardı; 
çünkü onlar artık, kendi soydaşlarına karşı acımıyorlar ve cesetlerine 
saygı göstermiyorlardı. Şehre girdiklerinde, insanların ne kadar sefalet 
içinde olduklarını gördüler, onlara merhamet ettiler, yemeleri için ekmek 
içmeleri için şarap verdiler. Fakat onlar iki yıl süren bir açlıkla güçsüz 
düştüklerinden dolayı hırsla yemek yediler ve o anda öldüler. Hayatta 
kalanlar ise şehri terk etmek zorunda kaldılar, barbarlar şehri teslim al-
dılar ve oraya yerleştiler. 
                                                           
 Spatharios Bizans İmparatorluğu devlet teşkilatında “muhafız” olarak görev yapan askerle-
re verilen addır. Zaman zaman bunlar arasından komutan ya da vali olarak atananlar ol-
maktaydı. The Oxford Dictionary of Byzantium, p. 1935-1936. 
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Barbarlar Hristiyan şehrini işgal ettikten bir yıl sonra, bir yangın çık-
tı, sebebini sadece Tanrı bilir ve tüm şehri bir harabeye dönüştürdü, 
tüm şehir alevlerin kurbanı oldu; barbarlar yangını nasıl kontrol edebile-
ceklerini ve söndüreceklerini bilmiyorlardı, mallarının hiçbirini kurtara-
madan hepsi de kaçtı ve şehri terk etti, şehir yandı ve harap oldu. Tarih-
te bununla ilgili başka çok sayıda olay meydana geldi ancak hikâyemizin 
uzunluğu nedeniyle bu kısımları çıkarmak zorunda kaldık.20 

Sonuç 

Efesli John’un Gök-Türklere dair ilk verdiği malumatta onların gün-
lük yaşam âdetleriyle alakalı olarak at eti ve av hayvanı etleriyle beslen-
diklerine vurgu yapması kültür tarihimiz açısından önemlidir. Ayrıca 
Pers Kralı’nın, en güzel bakire kızları Gök-Türklere yollayarak Bizans 
İmparatorluğu ile olan mücadelesinde onların dostluğunu sağlamaya ça-
lıştığı yine ilk bahisten anlaşılmaktadır. Zira Perslerin daha önce Bizans 
İmparatorluğu’na karşı haraç ödeyerek askeri yardımlarına başvurduk-
ları Hun boyları (Sabirler, Ogurlar) da artık Gök-Türklerin hâkimiyetini 
tanımış ve böylece Pers ülkesi ile Gök-Türkler komşu olmuşlardı. Gök-
Türklerin dostluğuna Perslerden çok Bizans İmparatorluğu’nun ihtiyacı 
olduğu Efesli John’un Gök-Türklerle ilgili ikinci kaydından anlaşılmak-
tadır. Çünkü Bizans İmparatorluğu’na karşı Gök-Türklerin düşmanı 
olan Avarlar ile Persler ittifak tesis etmişlerdi. Böylece 570’li yılların baş-
larında doğudan ve batıdan kuşatıldığı anlaşılan Bizans İmparatorluğu 
ancak güçlü bir müttefikin yardımıyla bulunmuş olduğu ümitsiz vaziyet-
ten kurtulabilirdi. Bu yüzden dostluklarını kazanmak istedikleri Gök-
Türklere tecrübeli bir komutan olan Zemarkos’u en güzel hediyelerle bir-
likte elçi sıfatıyla yolladılar. Efesli John’un kaydından Bizanslı elçilerin 
Gök-Türk Hükümdarı’nın huzuruna geldikleri esnada Pers elçilerinin de 
orada oldukları anlaşılmaktadır. Nitekim Bizans elçilerinin muhatapları-
nı ikna etmek için diplomatik temaslardaki ustalıkları da John’un sözle-
rinden açıkça belli olmaktadır. Ayrıca Gök-Türk Hükümdarı’nın Bizanslı 
elçilerle Perslileri yüzleştirerek hadiselerin gerçeğini öğrenmekte göster-
diği zekice diplomasi manevrası tarihte ender rastlanan türdendir. Müel-
lifin Bizans elçilerini görünce Gök-Türk Hükümdarı’nın atalarının nasi-
hatlerini hatırlayarak uzun süre kederlenerek ağladığını belirtmesi de 
Türklerdeki muazzam tarih şuuruna çok güzel bir misal teşkil etmekte-
dir. 

Efesli John’un Avarlara dair verdiği malumatlar da ilgi çekicidir. Mü-
ellif uzun saçlarına vurgu yaptığı Avarların Bizans İmparatorluğu ile si-
yasi münasebetlerinin nasıl başladığına dair önemli bilgiler vermiştir. 
                                                           
20 The Third Part of The Ecclesiastical History of John Bishop of Ephesus, p. 442-445; Pigu-
levskaya, a.g.e., s. 144-145. 

107



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 16 

Avar Kağanı’nın bir hamam inşa ettirdiğinin belirtilmesi Türklerdeki te-
mizlik kültürünün kadimliğine işaret etmektedir. Onun Avarlara dair 
verdiği malumatlar esasen Avar Kağanlığı’nın kuruluş dönemiyle alakalı-
dır. Bu manada Avarların Gepidleri ortadan kaldırdıktan sonra Panno-
nia’ya yerleşmelerinin ardından Tuna Nehri’nin aşağı kesimine doğru ya-
yılmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. Bu amaçla güçlü bir donanmadan 
yoksun olduklarından dolayı karadan ilerlemek zorunda olan Avarlar, 
bunun için Tuna Nehri üzerinden geçebilecekleri bir köprüye ihtiyaç 
duymaktaydılar. Efesli John’un bu konudaki kaydından Avar Kağanı’nın 
köprü yapımını bilmediklerinden dolayı bunu akıllıca bir siyasetle Bi-
zanslı ustalara yaptırdığı anlaşılmaktadır. Esasen Avarların Tuna Nehri’-
ni geçmekteki amaçları Sava Nehri’nin aşağı akımında bulunan bir Bi-
zans şehri olan Sirmium’u ele geçirmekti. Böylece Avarlar daha önce Av-
rupa Hun İmparatoru Atilla’nın yaptığı gibi aşağı Tuna boyunun bozkır-
lardaki ticari yollara açılan bir bölgesini yani İllyricum’u kontrolleri altı-
na alarak muazzam menfaatler elde edebileceklerdi. Efesli John’un ver-
diği malumatlardan Avar Kağanı’nın bu hedefini gerçekleştirdiği anlaşıl-
maktadır. Bizans İmparatoru Tiberios’un bunu önlemek için yapmış ol-
duğu girişimler de Avarları engellemeyince Sirmium onların eline geç-
miştir.  

Sonuç olarak Efesli John’un Gök-Türkler ve Avarlar hakkında verdiği 
bilgilerin çok orijinal olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim şunu ifade etmek 
mümkündür ki, onun kroniği Gök-Türk-Bizans ve Avar-Bizans siyasi 
münasebetleri açısından ana kaynak niteliğindedir. 
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Öz 

El-Cezîre’nin güney-batı bölümünü teşkil eden ve farklı mezheplerden 

çoğunlukla Arap ahalinin yaşadığı bir coğrafya olan Yemen, Yavuz Sul-

tan Selim’in 1516-1517’deki Mısır seferi neticesinde Osmanlı Devleti’ne il-

tihak etmiştir. Osmanlılar Yemen’i saliyaneli (yıllıklı) eyalet statüsünde 

teşkilatlandırılarak idare etmişlerdir. Dolayısıyla Yemen’e merkezden ta-

yin edilen beylerbeylerinin dönemlerinde sergiledikleri yönetim biçimi Os-

manlı-Arap ilişkileri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu makalede 

de Osmanlı Devletinin klasik çağı olarak adlandırılan dönemde, Yemen’-

de görev yapmış 4 beylerbeyinin sergilediği yönetimin Osmanlı-Arap iliş-

kilerine etkisi ve günümüz Arap coğrafyasında yaşanan gelişmeler dahi-

linde Türk-Arap ilişkilerine tarihten bir ışık tutabilmek amaçlanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Arap, Türk, Osmanlı, Ortadoğu, Yemen. 

Abstract 

Four Yemen Beylerbeyi Associated With The Ottoman-Arab  

Relations In The Classical Period: A Managerial Perspective 

Yemen which constitutes the south-western part of Al-Jazeera and is 

a land where mostly from different denominations the Arab population 

was, the Ottoman Empire was seized in 1516-1517, as a result of the 

Egyptian expedition of Yavuz Sultan Selim. The Ottomans managed Ye-

men by organizing as the status of the state, saliyaneli (yearly). Therefo-

re, the form of government which was exhibited by governor appointed by 
                                                           
* Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, sadettinbasturk@hotmail.com 
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the center in Yemen is of great importance in terms of the Ottoman-Arab 

relations. This article examines the effect of management, in the so-called 

classic era of the Ottoman Empire, exhibited by four Beylerbeyi who ser-

ved in Yemen, and aims to keep a light in the Turkish-Arab relations his-

torically in the context of the developments in the geography of the con-

temporary Arab. 

Key words: Arab, Turkish, Ottoman, Middle East, Yemen. 

Giriş: 

Çalışmada, Osmanlıların Yemen’e hâkim oldukları I. dönem olan 
1517-1635 yılları arası görev yapmış dört beylerbeyi ve dönemleri seçil-
miştir. Bunun nedeni ise ikisinin Yemen’deki Osmanlı hâkimiyetinin de-
vamlılığı açısından olumlu, ikisinin de olumsuz sonuçlar doğurmuş ol-
masındandır. Çalışmanın temel bilgi kaynaklarından birisi Sarı Tarhun-
cu Ahmed Paşa’nın 1649-1650’de Mısır beylerbeyi olduğu dönemde, 
onun divan kâtibi görevinde bulunan Hacı ‘Âli Efendi’ye ait, 1517-1635 
yılları arası Yemen’deki I. Osmanlı hâkimiyet dönemini ve Osmanlıların 
1635’de Yemen’i nasıl kaybettiğini oldukça ayrıntılı bir şekilde konu alan 
Telhîsü’l-Berku’l-Yemânî-Ahbârü’l-Yemânî1 isimli yazma eserdir. Diğer bir 
kaynak ise 1569-1570’li yıllarda Yemen defterdarı göreviyle bulunan 
Mustafa Rumûzî’nin Nâme-i Fütûh-ı Yemen2 isimli yazma eseridir. Eser, 
Osmanlıların Koca Sinan Paşa serdarlığında Nisan 1569-Mart 1571 ta-
rihleri arasında Yemen üzerine gerçekleştirdiği seferi ve Paşa’nın Yemen’i 
fetih faaliyetini bütün detayıyla içermektedir. Bir başka kaynak da Os-
manlı Devleti’nin 1870’li yıllardaki Yemen ve Asir üzerine yaptığı seferle-
re yedinci kolordu dördüncü ihtiyat alayının miralayı olarak katılan Ah-
med Râşid Paşa’nın Tarih-i Yemen ve San‘a3 isimli, 1517 ile 1874 yılları 
arası Yemen tarihini konu alan eseridir. Çalışmada ayrıca Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi’nde bulunan Mühime Defterleri’ndeki kayıtlardan da istifa 
edilmiştir. 

Çalışmanın amacı ise, Hacı ‘Âli Efendi’nin eserindeki ifade ile ortaya 
konulabilir. 

“Ümîddir ki ‘asr-ı zamânımızda kemâl-i kuvvet tâlih-i hümâyûn-ı za-

fer-makrûn-ı pâdişâhî berekâtında gerü mülk-i Yemen’i kabzâ-i teshî-

re getürmek içün, asker-i zafer-meâsir ile bir serdâr-ı zafer-iktidâr ta‘-

yîn ve irsâl olunmak nasîb ve müyesser ola. Ol esnâlarda iş bu tahrîr 

etdigimüz mükâlât va nakl ve takrîr ve hikâyeden ahz edüb irâd kıl-

dığımız rivâyât ol vakt me‘mûr ve ta‘yîn olunan serdâra ve iş içünde 
                                                           
1 Sadettin Baştürk, Telhîsü’l-Berku’l-Yemânî / Ahbârü’l-Yemânî (Tahlil ve Metin), Basılmamış 
Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2010. 
2 Hulusi Yavuz, Yemen’de Osmanlı İdâresi ve Rûmûzî Tarihi, C.  I-II, Ankara, 2003. 
3 Ahmed Râşid Paşa, Târih-i Yemen ve San‘a, C. I-II, İstanbul, 1291. 
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bulunan sıgâr ve kibâra lâzım ve mühim ola deyü bu niyet ve şevk ile 

himmet olunmuşdur. Ve bedâ‘a-i kalîl ile bu mecmu‘a cem‘ ve derc 

olunub, encâm-ı itmâmâ erişdirilmişdür. …Arz ve maksûd belki bir 

zaman ve mahalde lâzım ola deyü bu âlem-i fânîde bâkî kalacak bir 

eserdir. Yohsa ızhâr-ı ma‘rifet ve hüner degildir.”4 

Bu kayıttan da açıkça anlaşıldığı üzere, genel manada yöneticilere yö-
netim anlayışı hususunda bir nasihat, özel manada ise Arap coğrafyası-
nın önemli bir bölümü olan Yemen’de Osmanlı valilerinin Arap ahaliyi 
nasıl yönettikleri, nasıl yönetmeleri gerektiği ve sergiledikleri yönetimin 
anlayışının Osmanlı Devleti açısından nelere mal olduğu/olacağı husu-
sunu dile getirmektedir. Dolayısıyla klasik dönem Osmanlı-Arap ilişkile-
rine dair Yemen merkezli bir değerlendirme yapabilmektir. 

Coğrafi sınırları tarihi süreç içerisinde değişiklik gösteren Yemen’in, 
Kâmûsu’l-A‘lâm’a göre hem hususi hem de umumi olarak iki medlûlü 
vardır. Umumi manadaki Yemen, kuzeyde Hicaz doğuda Umman veya 
Şıhr sahillerine kadar olan kısımdır. Hususi manada ise Arap Yarımada-
sı’nın güney-batı köşesinden ibaret olarak kuzeyde Asir doğuda Harda-
mavt ile sınırlı coğrafyadır.5 

Osmanlılar, 1517 tarihinde herhangi bir sefer düzenlemeden Yemen’e 
hâkim olmuşlardır. Şöyle ki; Yavuz Sultan Selim’in 1517’de Mısır’ı feth-
ettiği sırada Yemen’de Memluk Devleti adına Tahiriler ile Zeydîler’e karşı 
hâkimiyet mücadelesi içinde bulunan ve önemli de başarı sağlamış du-
rumda bulunan Emir İskender, bağlı olduğu Memluklar’ın yok olduğunu 
görünce Yemen’de Hutbe’yi Osmanlı padişahı adına okutmuştur. Dolayı-
sıyla Yemen 1517 tarihinde Osmanlı’ya iltihak etmiştir. Dolayısıyla Ye-
men’de Osmanlı kanunlarını ilk kez tatbik eden Emir İskender olduğun-
dan Yemen’de ilk Osmanlı paşası olarak da kabul edilmektedir. 1635 yı-
lına kadar Osmanlı hâkimiyetinde kalan Yemen, Osmanlı idari taksimatı 
içerisinde Saliyâneli (Yıllıklı) eyaletler statüsünde idare edilmiştir. Os-
manlı Devleti Yemen’deki bu idare şeklini pây-ı tahttan gönderdiği başta 
beylerbeyiler ve diğer idarecilerle sağlamaya çalışmıştır. 

Yemen’de 1517 yılında Osmanlı padişahı adına hutbe okunmasından, 
Hadım Süleyman Paşa’nın Aden ve Yemen’i ıslah ve buralardaki Portekiz 
istilasını tard etmek için serdar olarak görevlendirmesine kadar geçen 
sürede, tam manasıyla bir Osmanlı hâkimiyetinden söz etmek güçtür. 
Ancak Hadım Süleyman Paşa’nın 9 Ağustos 1538’de Yemen’in en önemli 
yeri olan Aden’i, 13 Mart 1539’da da Zebid ve mülhakatını alarak idare-
sini Behram Paşa’ya bırakıp, aynı tarihte Yemen’den ayrılışından 1635’-
de Yemen’in Osmanlı hâkimiyetinden çıkışına kadar geçen sürede Ye-
                                                           
4 S. Baştürk, Yemânî, s. 525. 
5 Şemseddin Sâmi, Kâmûsu’l-A‘lâm, C. VI, s. 4807, İstanbul, 1316; İhsan Süreyya Sırma, 
“Yemen”, İA., XIII, s. 371-384. 
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men’e pay-ı tahttan beylerbeyi tayinleri yapılmıştır. İskender Paşa’dan 
başlamak üzere son beylerbeyi Kansuh Paşa da dahil olarak Yemen’e pa-
şa, beylerbeyi, vezir-beylerbeyi veya serdar olarak 33 civarında yönetici 
görevlendirilmiştir.6 

Burada bütün valilerin sergiledikleri yönetim biçimlerini ele almaktan 
ziyade, Osmanlıların Yemen hâkimiyetinde diğerlerine göre daha öne çı-
kan dört vali ve dönemlerindeki yönetim anlayışlarına yer verilecektir. 
Bundan amaçta bugün Arap coğrafyasında yaşananları gerçekçi anlaya-
rak7, yönetimsel bir bakış açısı geliştirebilmek açısından geçmişi kısaca 
irdelemektir. 

Bunlar; Mahmud Paşa (1560-1565), Koca Sinan Paşa (1568-1571), 
Arnavud-Yemenli-Hasan Paşa (1581-1604) ve Kansuh Paşa (1629-
1635)’dır. 

I. Mahmud Paşa Dönemi (1560-1561): 

Mahmud Paşa döneminin ele alınma sebebi, döneminde sergilediği 
yönetim anlayışı neticesinde Yemen’de Osmanlı hâkimiyetinin büyük sı-
kıntıyla karşı karşıya kalmasıdır. Kara Şahin Mustafa Paşa’nın yerine 
kendisine 1560 tarihinde -on kere 100 bin akça ile- Yemen valiliği tevcih 
edilen Mahmud Paşa, Yemen’e gelişinin ardından ortaya koyduğu hare-
ketleriyle son derece sıkıntılı bir dönemin ortaya çıkışına sebep olmuş-
tur. Bosna asıllı bir devşirme olup, zalim ve cebbar, kan dökücü, katil ve 
yağmacı, ziynet, gösteri, altın ve gümüş hayranı8, mala tamahkâr bir 
                                                           
6 (Emir İskender Bey, Rûmî Hüseyin Bey, Kemal Bey, Kaptan Selman Reis) Bunlar Vali ola-
rak tayin edilmemiştir. Yemen’i Osmanlı adına tam olarak hâkimiyet altına alabilmek ama-
cıyla kısmi bir idarecilikle görevlendirilmişlerdir. İlk vali tayin edilen Hadım Süleyman Paşa’-
dan başlamak üzere ise; 1- Hadım Süleyman Paşa; (1538-1539), 2- Mustafa Bey; (1539-
1540), 3- Mustafa Neşşar Bey -sonradan Paşa-; (1540-1545), 4- Çerkez Özdemir Paşa; 
(1545-1545), Üveys Paşa gelinceye kadar kaim-i makam, 5- Üveys Paşa; (1545-1547), 6- 
Ferhad Paşa; (1547-1549), 7- Özdemir Paşa; (1549-1555), 8- Neşşar Mustafa Paşa; (1555-
1559), 9- Karaşahin Mustafa Paşa; (1559-1560), Mahmud Paşa; (1560-1565), San‘a (San‘a) 
ve Yemen (Zebid) Beylerbeyliği olarak Yemen’in ikiye taksimi. 11- Rıdvan Paşa; (1565-1567) 
San‘a’da, 12- Kürd Murad Paşa; (1565-1567) Yemen’de, 13- Rus Hasan Paşa; (1567-1570) 
San‘a’da. Yemen tekrar tek beylerbeylik. 14- Lala Mustafa Paşa (1566-1566) Serdar olarak 
tayin edilmiş ama gitmemiştir. 15- Özdemiroğlu Osman Paşa; (1567-1569), 16- Koca Sinan 
Paşa -serdar-; (15 Ağustos 1568-17 Mayıs 1571), 17- Behram Paşa; (1570-1575), 18- Mus-
tafa Paşa; (Mayıs 1575)’de Ta‘izz’e gelince ölmüştür. Behram Paşa Şubat 1576’ya kadar de-
vam etmiştir. 19- Kuyucu Murad Paşa; (1576-1581), 20- Arnavud -Yemenli- Hasan Paşa; 
(1581-1604), 21- Emir Kethüda Sinan Paşa; (1604-1607), 22- Cafer Paşa; (1607-1612), 23- 
İbrahim Paşa; (1612-1613), 24- Cafer Paşa; (1613-1616), İbrahim Paşa, henüz Yemen’den 
ayrılmadan öldüğünden vali-i kaim-i makam olarak Cafer Paşa devam etti. 25- Hacı Meh-
med Paşa; (1616-1621), 26- Fazlı Paşa; (1621-1623), 27- Haydar Paşa; (1623-1628), 28- Ay-
dın Paşa; (1628-1629), 29- Kansuh Paşa; (1629-1635). Ahmed Râşid Paşa, Târih-i Yemen ve 
San‘a, C. I, s. 70-254; S. Baştürk, Yemânî, s. 68-493. İhsan Süreyya Sırma, Osmanlı Devle-
ti’nin Yıkılışında Yemen İsyanları, s. 222, İstanbul, 2008; İsmail Hami Danişmend, İzahlı Os-
manlı Tarihi Kronolojisi, C. II, s. 278, İstanbul, 1947-1961; H. Yavuz, Rûmûzî Tarihi, C. I, s. 
XCV. 
7 Sinan Oğan, “Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki Halk İsyanlarını Nasıl Anlamak Gerekir”, 
Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 292, s. 28-33, Nisan, 2011. 
8 Mehmed Süreyya Bey, Sicill-i Osmânî, C. IV, s. 312-313, İstanbul, 1308-1315/1892-1899. 
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şahsiyet olan Mahmud Paşa’nın Yemen’e gelince sergilediği yönetime Ha-
cı ‘Âli Efendi eserinde şöyle yer vermektedir: 

“Ahâli-i Yemen Mahmud Paşa’nın Câzan’a çıkub geldigün haber al-

dıklarında umûmen a‘yân ve a‘vât ve cümle ehl-i divâna varub paşa-

ya mülâki olub ve hediyeler verüb tevkîr ve ta‘zîm ile kaldırub ma-

kâm-ı hükümet olan Medine-i Zebid’e getürdiler. …Câlis-i mesned-i 

hükümet olub evvelâ dârü’l-harb emini olan Abdulmelik maldâr ve zi-

yâde mun‘im ve devletlü olmağın üzerine nâkıs ve kem âyâr akçe 

kesdirür deyü minba‘d cürmü ve bu bâbda alâkası yoğiken mücerred 

malı hatır içün bi-günah katl edüb ve mal ve rızkın gasb ve ahz ve 

celb eyledi. Ve bundan sonra zulm ve cevre mübaşeret eyleyüb rızk 

ve mal sahiblerin kendi hâlinde komayub kiminin birer bahâne ile 

malın aldı. Ve kiminin üzerine birer cürm isnâd ve iftirâ kılub nâ-hak 

katl ve bulduğu malların gâret eyledi. Ve dârü’l-darbda kat‘ olunan 

akçenin ayârı dokuz üzerine iken tama‘-ı hâmından yedi üzere etdi-

rüb ve gitdükçe ayarı nâkıs etdirüb ve altı üzerine karar verüb ve bu 

mertebe kem âyâr akçe kesdirüb ve asker ve kul tâ’ifesine bu makû-

le kalb ve nâkıs akçe ile mevâciblerin vermekle asker tâ’ifesi ulûfele-

rinden aldıkları akçenin onun beş akçe yerine sarf edüb mevâcible-

rinde bereket kalmayub bu vechile sikke bozulduğu sebebden kul fâ-

kirü’l-hâl olub ve bir iki senenin esvâb ve dûn ve raht ve silâhlarını 

satub ve benâm ve meşhûr olanları bu denlü rezâleti mütehammil ol-

mayub dirlik ve ulûfelerin bıragub ve Vilâyet-i Yemen’i terk eyleyüb 

kimi Habeş tarafına Özdemir Paşa oğlu Osman Paşa’ya ve kimi Irak 

cânibine Basra’ya çekilüb gitdi. Memleket muhâfazasına lâzım olan 

âdemler Mahmud Paşa’nın sitem ve cevrinden Yemen’i terk eyledi. 

…Ve Devlet-i Osmâniyye tarafına hayrhâh ve sadâkatkâr olan vila-

yet devletlüleri lâzımdır. Ve gelen hükkâma azîm kuvvet ve i‘ânetdir 

mülâhaza etmeyüb mutlak malların almak içün ekserin katl edüb 

emlâk ve erzâkların garet eyledi. Ve havfından ve cevrinden niçeleri 

kaçub ve Mutahhar Leng’e varub mûti‘ ve münkât oldular. Ve günden 

güne paşanın böyle zulm ve tama‘ı sebebi ile Mutahhar Leng kuvvet 

bulub mükemmel asker ve ecnâd sahibi oldu. Ve re‘âya ve berâyâ bu 

hâl üzere fakîr ve pâmâl olub nâçar ekserî kadîmî yerlerin bıragub 

Zeydîyye dağlarına firâr ve Mülk-i Yemen fitne ve ihtilâl ile doldu.”9  

Bu kayıttan da anlaşıldığı üzere Mahmud Paşa dönemi, mala tamahı 
yüzünden halka zulmü, haksız ve yersiz uygulamaları, akçenin ayarını 
düşürmesi, kalb para bastırması, kul taifesinin ulufelerinin gereği gibi 
ödenmemesi gibi hareketlerden dolayı Yemen ahalisini Zeydiler tarafına 
eğilim göstermesi ve Yemen’de Osmanlı hakimiyetine karşı isyan etmele-
                                                           
9 S. Baştürk, Yemânî, s. 124. 
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rine sebep olmuştur. Ahalinin bir kısmı Yemen’i terk etmek durumunda 
kalmıştır. Dolayısıyla bu durum da sosyo-ekonomik sıkıntılara sebebiyet 
vermiştir. Mahmud Paşa, burada uyguladığı adil olmayan yönetim biçi-
mini payitahta gönderdiği yüklü hediyeler ve yanlış haberlerle de örtbas 
edebilmiştir. 

Örneğin Osmanlılara itaat etmiş olan Hısn-ı Habb Kal‘ası sahibi Niza-
ri’nin malını elinden almak için sahibi olduğu kaleyi zorla tazyiki ve Ni-
zari’yi öldürdüğü olayı payitahta nasıl yanlış bildirdiğine dair Hacı ‘Âli 
Efendi’deki şu bilgi mühime defterlerindeki kayıtlarla10 da örtüşmekte-
dir. 

“Özdemir Paşa merhûm niçe bin belâ ve meşekkat ile Zeydîler ve Mu-

tahhar Leng’i ref‘ ve ma‘lûb eylemiş idi. Bu zâlim ve gaddâr tama‘-ı 

hâm ile gerü bu diyârın eşkıyâsın yüze çıkardır ve bu memleketi ta-

sarruf-ı Osmâniyye’den ihrâc eder bilmiş olasın deyü dâ‘i’yi mezkûre 

cevâb verüb ertesi kal‘adan paşa otağına gelecegin haber gönderdi. 

Dâ‘i dahî gelüb ahd u emâna kabûl olunub irte kal‘adan nüzûl eder 

deyü haber verdi. Çünkü paşa-i gaddar Nizâri Emir Alî’nin kal‘adan 

inüb gelecegin mukarrer bildi. Fi’l-hâl mikre şurû‘ edüb eyledigü ye-

min ve ahdi unutdı. Ve beşyüz tüfenk-endâz levendi hazırlayub Nizâ-

ri kal‘adan çıkub otağa girdigü sâ‘at segirdüb kal‘aya dâhil olub zabt 

edeler. Sifâriş eyledi. Ve erte seheri kethüdâsı ile tabl ve alem-i sultâ-

nîyi Alî Nizâri’ye gönderüb ve ol dahî oğlu ve tevâbi‘âtıyla kal‘adan 

çıkub alay ve ziynet ve begler tertibi ile kemâl-i ri‘âyet ve tevkîr-birle 

dîvana getürtdi. Ve geldik de istikbâl edüb ve yanına oturdub tekrim 

eyledigünden sonra iki hil‘at-ı fâhire kendüye ilbâs etdirüb oğluna ve 

cümle tevâbi‘lerine a‘lâ hil‘atler giydirdi. Ve Alî Nizâri ke’ennehû tek-

mîl-i arz edüb padişah sancağına nâ’il oldu. Yerinden kalkub paşayı 

selamlayub arkasın verüb revâne ve henüz vasat-ı dîvana gelmeden 

ma‘hûd olan Çavuşbaşı Sinân Ağa nâm katl sifâriş ve tedbîr olundu-

ğu üzere hançerin çeküb ve mazlum Nizâri’yi iki küregi arasına şöyle 

darb-ı şedîd ile urdu ki hançerin yelmânı gögsünden çıkub Ya Allah 

deyü bir ‘azîm sadây-ı cângâh çağırdı ki, cümle ordugâh ve etrâfda 

olan halâyık işidüb agâh oldu. Ve Nizâri dîvan ortasında arkası üze-

rine düşüb can verdi. Ve oğlu ve cümle ma‘ân gelüb lâbüs-i hil‘at-ı 

menût olan Müslümanlar’ı dîvan içünde kırdırub ol vakt divân-ı ‘ada-

let deyü tertîb eyledigü otak-ı mazlume revâk-ı insân kassâbhânesi 

olub yüz iki yüz Müslüman’ın baş ve lâşesi ile mâlâmâl doldu.”11 

Yukarıda anlatıldığı şekilde vuku bulan olayı Mahmud Paşa yüklü 
hediyelerle payitahta gönderdiği İskender ve Sinan Çavuş adındaki iki 
                                                           
10 BOA, Mühimme Defterleri 5, belge numarası 1686. 
11 S. Baştürk, Yemânî, s. 127. 
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adamı vasıtasıyla “Osmanlı’ya itaat etmeyen Habb Kalesi’ni ele geçirdim 
ve sahibi Nizari’yi de idam ettirdim” şeklinde bildirmiştir. Bu hadise de 
Telhîs-i Berkû’l-Yemânî’de, 

“Ve zulmen gasb eyledigü emvâl-i Müslimîn’den Rikâb-ı Hümâyûn ve 

vüzerâ ve vükelâya ve hafız-ı Mısır olana mübalağa hediyeler düzüb 

‘arz ve mekâtibde Nizâri begayet ‘âsi ve hâ’in-i saltanat olmağın niçe 

bin belâ ile ve zahmet ile devlet-i pâdişâhîde kal‘ası feth ve cümle 

memleketi idhâl-i Vilâyet-i Osmâniyye kılınub zabt olunub ve kendisi 

‘isyân üzere olan tevâbi‘âtıyla katl ve mazarrat ve istilâları def’ ve 

henüz Mülk-i Yemen memâlik-i mahrûse-i Osmâniyye’den oldu deyü 

bu mazmûn üzerine hilâf-ı inhâ ve kizb ve iftirâ yazub ve çavuşbaşısı 

İskender Çavuş ve ağalarından Sinân Çavuş’ı ta‘yîn edüb gönderdi”12 

şeklinde geçmektedir. 
Mahmud Paşa’nın gönderdiği yanlış habere payitaht inanmış ve itibar 

etmiştir. Zira Mahmud Paşa daha sonra Yemen’den affını ve Mısır’a tayi-
nini istemiş, buna da muvaffak olmuştur. Oysa Yemen’de durum hiç de 
Mahmut Paşa’nın payitahta gönderdiği haberler gibi değildir. Yemen 
ahalisi Mahmud Paşa’nın haksız uygulamaları ve cevr ü cefası yüzünden 
Osmanlı’ya itaatden yüz çevirmiş hatta her haksız uygulamayı “Mahmu-
diye” şeklinde adlandırır olmuştur. 

Kısaca Mahmud Paşa döneminde Yemen ahalisi arasında büyük bir 
kargaşa hakim olmuştur. Sadece kargaşa doğmamış Zeydî İmamı Mu-
tahherleng liderliğinde büyük bir Zeydî isyanı da başlamıştır. Mahmud 
Paşa, Mısır’a vali olarak tayin edilmiş olmasına rağmen Yemen’den hala 
vazgeçmiş de değildir. Bu sebeple kendisinden sonra Yemen valisi olan 
Rıdvan Paşa’nın, onun yaptığı haksız uygulamaları payitahta bildireceği-
ni bildiğinden, bir kargaşanın daha doğmasına sebebiyet vermiştir. Ye-
men’in zengin ve büyük bir vilayet olduğuna, San‘a ve Yemen olarak iki-
ye ayrılması, bir vali değil iki vali tarafından ancak idare olunabileceğine 
payitahtı ikna etmiştir. Mahmud Paşa’nın bu tavsiyeleriyle Yemen Eyale-
ti San‘a (Rıdvan Paşa) ve Yemen (Kürd Murad Paşa) idaresinde olmak 
üzere iki eyalete ayrılmıştır. Daha sonra da Mahmud Paşa, Murad Paşa 
tarafında yer alarak iki vali arasına adamları sayesinde fitne salmış ve 
bunun üzerine de Yemen’de iki beylerbeyi arasında büyük bir rekabet ve 
çekişme zuhur etmiştir. Bu esnada da Zeydî isyanı oldukça büyümüş 
Osmanlı’nın Yemen’deki hâkimiyeti sıkıntıya düşmüştür. 

II. Koca Sinan Paşa (1568-1571): 

Koca Sinan Paşa’ya yer vermemizin sebebi ise; bu dönemin Yemen’in 
ikinci fetih dönemi olarak adlandırılacak kadar ehemmiyetli bir dönem 
                                                           
12 S. Baştürk, Yemânî, s. 129. 
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olmasıdır. Koca Sinan Paşa, Yemen’e vali olarak değil, zuhur eden Zeydî 
isyanını ortadan kaldırarak Osmanlı hâkimiyetini yeniden tesis etmek 
amacıyla 15 Ağustos 1568’de serdar olarak tayin edilmiştir. Ancak Koca 
Sinan Paşa kendisine padişah tarafından verilmiş olan “tuğralanmış be-
yaz ahkâm” (sadece serdarlara verilen) vasıtasıyla serdarlık vazifesinin 
yanı sıra bir eyalet valisinin yetkilerini de ifa etmiştir. 

Koca Sinan Paşa’nın yaklaşık iki yıla yakın sürmüş olan Yemen Seferi 
döneminde, burada zuhur eden isyan yok edilmiştir. Zeydiler eline geç-
miş olan iki yüze yakın kale yeniden fethedilmiştir. Huzur ve sükûnet te-
sis edilmiştir. Sinan Paşa Yemen’de gerekli düzenlemeyi yaptıktan sonra 
idaresini Behram Paşa’ya bırakarak Yemen’den ayrılmıştır. Elbette paşa-
nın bu başarısının arkasında sadece komutası altındaki güçlü ordu yok-
tur. Yemen’e gelen Sinan Paşa, önce buranın ileri gelenlerini istişareye 
davet etmiştir. İstişarede, -bir kısım muhalefet eden olsa da13- Yemen’in 
ileri gelenleri zuhur eden kargaşanın sebeplerinin neler olduğunu ve na-
sıl giderilebileceğini paşaya aktarmışlardır. Sinan Paşa’da adaletli olaca-
ğına yaptığı uygulamalarla halkı inandırmıştır. Mesela haksız vergileri 
kaldırmış, akçenin değerinde darbını sağlamış, kul taifesinin ulufelerini 
gereği kadar ve zamanında ödemiştir. Zeydî İmamı Mutahherleng ile de 
sulh yapılmış ve Zeydîler tamamen itaat altına alınmıştır. Yemen’de yeni-
den hutbe Osmanlı padişahı adına okunmuş ve sikke de Osmanlı padi-
şahı adına kestirilir olmuştur. 

Koca Sinan Paşa’nın Yemen Seferi ve faaliyetlerinin sonucu Telhîsü’l- 
Berkû-l Yemânî’de kısaca şöyle zikrolunmaktadır. 

“Vezîr Sinan Paşa merhûm Vilâyet-i Yemen’i feth ve teshîr ve fitne ve 

ihtilâl ve fesâdın ol diyâr ve aktârı pâk ve tathîr edüb, âsitâne-i dev-

letden hâkim-i vilâyet ve mîr-i mîran nasb ve ta‘yîn ve irsâl olunan 

sâlifü’z-zikr ve’l-beyân müşârün-ileyh Behram Paşa’ya memâlik-i 

mezkûreyi teslim ve hükûmetini ibkâ ve tafvîz buyurub, Belde-i 

San‘â’yı irsâl etdükden sonra, kendisü devlet ve ikbâl ile Diyâr-ı Ye-

men’den hurûc ve Cânib-i Rum’a ‘azîm ve revâne oldu.”14 

Bu kayıttan da anlaşıldığı üzere Koca Sinan Paşa, Yemen’i yeniden 
fethetmiş, ortaya koyduğu yönetim anlayışıyla Yemen’de huzur ve sü-
kûneti sağlayarak Yemen’de Osmanlı hâkimiyetini yeniden tesis etmiş-
tir. 
                                                           
13 Sinan Paşa’nın bu istişare çağrısına, Yemen valiliğine Haziran 1568’de tayin edilmiş olan 
Özdemiroğlu Osman Paşa şu düşünceyle “Mısır Ordusu’na müşâvereye gitmek bana lâzım ve 
hâcet degildir. Sinân Paşa’ya Vilâyet-i Mısrî vezâret ile sadaka ve ‘inâyet eden bana dahî Ye-
men Vilâyet’in teveccüh ve ihsân eylemişdir. San‘â üzerine sefer olunmak fermân olunmuş ise 
buna ne makûle cem‘îyet ve müşâvere gerek. Hemân kalkub bir tarafdan çekilüb gitsün. Ne 
yerden gidecegimi ve kangı yoldan murûr edecegimi a‘lâ bilürim. Bizden ol müşâvereye gider 
yokdur” diyerek katılmamıştır. S. Baştürk, Yemânî, s. 207. 
14 S. Baştürk, Yemânî, s. 447. 
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III. Arnavud -Yemenli- Hasan Paşa (1581-1604): 

İstanbul’da Boştancıbaşılık görevinde iken siyasetteki mahareti, iyi 
idareciliği, üstün zekâsı, ileri görüşlülüğü ve kuvvetli feraseti ile meşhur 
olmuş olan Arnavut Hasan Ağa’ya Sultan III. Murad tarafından Yemen 
Eyaleti vezaret rütbesi ile ihsan olunmuştur. Paşa da 1581 Şubat evai-
linde Yemen’e gelerek 1604 Haziran evasıtına kadar Yemen valiliği göre-
vini 23 seneden fazla ifa etmiştir. Hasan Paşa’nın Yemen’e tayini kay-
naklarda şöyle geçmektedir. 

“Müşârünileyh Hasan Paşa der-i devlet medârda yirmi sene mikdârı 

bostancıbaşı olan Arnavud Hasan Ağa olub kemâl-i akl u ferâset ve 

re’y ü tedbir ve zabt u siyaset ile ma‘rûf ve meşhurdur. Bilâ-taleb 

kendüsine Yemen Eyaleti rütbe-i vezâret ile Sultan Murad Han (aley-

hi’r-rahmet ve’l-gufrân) hazretleri tarafından tevcih ve ihsan olun-

muşdur. Mumaileyhiñ zamanında Bostancılar Kethüdası olub metâ-

net ve zabt u diyanet ile şöhret-i şi‘âr olan Sinan Kethüdâ’nıñ kendü-

sine kethüda nasb ve ta‘yîn olunarak beraber Yemen’e gitmesini hu-

zûr-ı hümâyûn-ı padişâhiye arz ve rica eyledik de hevâh-ı nâ-hevâh 

bilâ-taleb fermân-ı hümâyûn ile mumaileyh Bostancılar Kethüdalı-

ğı’ndan çıkarılarak müşârünileyh Hasan Paşa’ya kethüda verilmiş-

dir.”15 

Hasan Paşa, kethüdası Sinan Paşa ile Yemen’e gelince, Koca Sinan 
Paşa’nın sağlamış olduğu huzur ve sükûnet yerine Yemen’de yeniden fit-
ne ve fesadın zuhur ettiğini, Zeydîler’in isyan hareketleri içerisine girmiş 
olduklarını gördü. Hasan Paşa, Yemen halkına karşı oldukça merhametli 
ve iyi niyetli davranarak henüz Osmanlı’dan yüz çevirmemiş olan ahali-
nin desteğini almaya muvaffak oldu. İsyan’a tevessül etmiş olan Zeydî-
ler’e karşı başarılı askeri harekat gerçekleştirerek itaat altına almayı ba-
şardı. Hatta Zeydi İmamı Mutahherleng ailesinden isyana tevessül eden 
birkaç ileri geleni İstanbul’a hapse gönderdi. Hasan Paşa, elde ettiği mu-
vaffakiyetlerle Yemen’de huzur ve sükûneti yeniden tesis etmiştir. 23 yılı 
aşkın hiç azledilmeden Yemen’de kalmayı başarabilmiş olan Hasan Paşa, 
bundan dolayı “Yemenli Hasan Paşa” unvanıyla anılır olmuştur. Paşanın 
kendisinden kaynaklar şöyle bahsetmektedir. “Paşa-i mumaileyh kerî-
                                                           
15 Ahmed Râşid Paşa, Târih-i Yemen ve San‘a, C. I, s. 153; “Mûmâ-ileyh Hasan Ağa der-i 
devlet-medârda yirmi sene mikdârı Bostancıbaşı olub, kemâl-i ‘akl u ferâset ve re’y ve tedbîr 
ve zabt u rabt ve siyâset ile ma‘rûf ve meşhûr olmağın bilâ-taleb kendüye Eyâlet-i Yemen ve-
zâret ile taht nîşin-i Al-i Osman olan Sultan Murad Hân-ı sâlis-i merhûm sadaka ve ihsân bu-
yurduğundan ma‘âdâ, mezbûrun zamânında Has Bahçe’de Bostancılar Kethüdâsı olub, metâ-
net ve zabt ile şöhret-i şi‘âr olan Sinan Ağa’yı mezbûra kethüdâ nasb ve ta‘yîn edüb ma‘ân Di-
yâr-ı Yemen’e müteveccih ve ‘azîm olmasın huzûr-ı pâdişâhîye ‘arz ve ricâ etdük de, hâh u nâ-
hâh bilâtaleb fermân-ı hümâyûn ile mûmâ-ileyh Sinan Ağa vezîr-i müşârün-ileyhe kethüdâ 
nasb olunduk da, ol dahî cemî‘ umûr ve mesâlihini mezbûr Sinan Ağa’ya tefvîz ve taklîd eyle-
di. Ve eyâlet-i mezbûre ol âna gelince bilâ-vezâret olub, evvelâ müşârün-ileyh Hasan Paşa’ya 
vezâret ile ihsân olunmuşdur.” S. Baştürk, Yemânî, s. 450-451. 
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mü’l-tab‘ ve selâbet-i diniye eshâbından ve muhibb-i hândân-ı resûl olarak 
pek çok kimseleri niğm ve ihsâna müstağrak etmesiyle ahali-i Yemen in-
dinde pek ziyade memdûh ve mu‘teber bir zât idi.”16 

Kaynaklar Hasan Paşa’nın Yemen valiliğini şu şekilde özetlemektedir. 

“Vezîr-i müşârün-ileyh ile San‘â’ya dâhil ve vâsıl olduğumuzda, Rav-

za demekle ma‘rûf mahâlde vâki‘ bahçelerde etibbâ‘ vezîr-i mûmâ-

ileyh kendülere bir ricâ-i istirahat ve mesken-i rahat itdihâz ve teber-

rüken gars-ı eşcâr müsmire ve gayri müsmire edüb, ale’l-husûs Şam 

Kavağı demekle ma‘rûf olub, servden nişân verür mevzi‘in eşcârı 

kesret ve vefret üzere gars edüb, tûl müddet hükümet-i Yemen’de ol 

kadar meks ü karâr-ı müyesser oldu ki, ol kavaklar binâlara sarf 

olunmağa kâbil olmağla bağzını kat‘ ve binâlara harc ve sarf etdüler. 

Ve kimi dahî mahâllinde kaldı. Paşa-i mezkûr on altı sene bilâ-mezâ-

him Eyâlet-i Yemen’e mutasarrıf olub ma‘zûl olmamağla istifâ-i haz 

edüb, Rum arzusu derûnunda câygir olub, birkaç def‘a ‘azlini ricâ ve 

‘arz edüb, ol ‘asrda cây-nîşin evreng-i Osmânî olan merhûm ve mağ-

fûrunleh Sultan Murad-ı sâlis mezbûrun arz ve ricâsı telhîs olunduk 

da, Yemen cânibine mezbur Hasan Paşa gideli kulağımız dinç olmuş-

dur. Ahvâl-i vilâyete vukûf tâm tahsîl etmişdir. Azl olunub yerine 

gayrisi varınca belki bu ihtilal vâki‘ ola deyü ‘azlini tecvîz buyurma-

dılar.”17 

Yani Koca Sinan Paşa’dan sonra Hasan Paşa dönemi Yemen’in olduk-
ça iyi idare olunduğu bir dönem olmuştur. Hacı ‘Âlî Efendi’nin ifadesiyle 
Osmanlıların kulağı Yemen’den yana dinç olmuştur. 

IV. Kansuh Paşa (1629-1635): 

Kansuh Paşa dönemine yer vermemizin sebebi de Yemen’de sergiledi-
ği yönetim neticesinde Yemen’in Osmanlı hâkimiyetinden çıkmasıdır. 
Başlangıcından itibaren büyük bir hata olan Kansuh Paşa’nın Yemen va-
liliği Osmanlı’ya çok pahalıya mal olmuştur. 

Kansuh Paşa Yemen’e vali tayin edilirken Yemen’i idare etmesi ama-
cından ziyade, Mısır’da Emîrü’l-Hac olarak görev yaptığı esnada çıkardığı 
fitne ve fesad yüzünden Mısır’dan uzaklaştırılmak amacıyla tayin edil-
miştir. Şöyle ki; 

“Mirahûr-ı Kebîr iken Eyâlet-i Mısır’a vüzerât ile sadaka ve inâyet 

olunan Tabanı Yassı merhûm Mehmed Paşa ki, sonra serdâr-ı a‘zâm 

ve ba‘dehû kâ’im-i makâm olmuşdur, asitâne-i sa‘adetden hurûc ve 

Mahrûse-i Mısır’a vusûl ve câlis-i mesned-i hükümet olduk da, …ol 

vakt Emîrü’l-Hacc-ı Mısrî olan Kansuh Beg ziyâde şevket ve mal u 
                                                           
16 Ahmed Râşid Paşa, Târih-i Yemen ve San‘a, C. I, s. 154. 
17 S. Baştürk, Yemânî, s. 452. 
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menâl ve kuvvet sâhibi olub ve üzerine kesret ile asker ve kul tâ’ifesi 

cem‘îyet edüb, niçe tevâbi‘at ve müteallikâtı olduğundan ma‘dâ, ken-

düsi dahî hafîf tiynet ve dârata mâ’il ve aslında muğril tâ’ifesinden 

olmağla, âkıbetkârından gâfil olub, dâ’imâ hükkâma muhâlefet edüb 

ve mukâbele ve eziyyetden hâlî olmayub ve maksûduna müsâ‘ade 

olduğundan, kavlinde olan kul tâ’ifesine gulüvv ve hengâmeler etdi-

rüb, edebi ile olmayub, kesret-i tevâbi‘ ve levâhıkdan nâşî kendünin 

def‘ ve ref‘i dahî müşkil olub, Diyâr-ı Mısır’da kararı dahî lâ-büd bir 

fitne ve fesâd-ı azîmeye müeddâ olmak mukarrer idigün, paşa-i mû-

mâ-ileyh ma‘lûm edinmekle, def‘ ve ref‘i umûruna mülâhaza ve fikr 

üzere iken, mesned-nîşin-i taht-ı Osmânî olan cennet mekân râbi‘ 

Sultan Murad Hân (aleyhi’r-rahmeti ve’l-gufrân) tarafından Yemen di-

yârına serdar ve serasker irsâl olunmak bâbında fermân-ı hümâyûn 

vârid oldukdan sonra, Mehmed Paşa merhûm dahî fırsat-ı ganîmet 

bilüb ve Yemen’de her nice olursa olsun, hemen Mısır’dan çıkub fitne 

ve ihtilâlden berî olub, bir an mukaddem vilâyetden yıkılub gitsün 

deyü, dâmen-i dermiyân ve nasb-ı nefs edüb, her ne hâl ise mezbûr 

Kansuh Beg’i Vilâyet-i Yemen’e me‘mûr etdirüb ve Mısır’dan ma‘an 

gidecek askeri dahî ta‘yîn ve ihrâc edüb ve cümle levâzım ve mühim-

mâtın görüb, vezâret ‘unvânıyla Diyâr-ı Yemen’e serdâr ve serasker 

kılub…”18 

şeklindedir. 
Yemen’e gelen Kansuh Paşa’da tabiatı kaynaklı sergilediği yönetim 

tarzıyla Yemen’de fitne ve ihtilalin zuhuruna sebebiyet vermiştir. Zeydîler 
daha evvel akdettikleri sulhu bozmuş yeniden isyan etmişlerdir. Kasuh 
Paşa’nın valiliği dönemi kaynaklarda şöyle ifade edilmektedir. 

“Kansu Beg Mısır’dan çıkub ve âzîm hizmet görülür deyü cümle âlem 

ümîdde iken mîr-i mûmâ-ileyh câhil ve bâtıl ve muğril kölesi hakdan 

korkmaz ve halk-ı âlemden utanmaz şarabü’l-hamr ve zâlim ve kâtil 

ve mağrûr olmağın, Mekke-i Mükerreme’ye geldigü-birle şerîfi katl ey-

ledi. Ve ahâlîsine bî-hadd zulm edüb Sâbiye’ye geldik de istikbâl 

eden eşrâfa ihânet ve büyüklerin bî-vech katl eyleyüb, emân içün ge-

lenlere kimine cevr ve kimin katl eylemegin âlem kendüden nefret 

edüb ve Bender-i Mihâ’ya varınca bir ferd yanına gelmeyüb ekseri 

imamlar tarafına firâr ve varub takviyyet vermegin zâlim-i mezbûr üç 

yıl beyhûde Mihâ’da karar eyledi. Ve günden güne hâli za‘îf olub âkı-

bet askerden imamlara firâr edüb ve emânların alub cânib-i berrden 

mahsûs yirmi nefer mikdârı âdemisiyle hâ’ib ve hâsir Mekke-i Müker-

reme’ye çıkub ve andan dahî Mekke şerîfi şerîf-i rind-i mezbûru Mı-

sır’a ulaşdırub hâfız-ı Mısır olan dahî der-i devlete gönderüb huzûr-ı 
                                                           
18 S. Baştürk, Yemânî, s. 472-473. 
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hümâyûn-ı pâdişâhî’de katl olunmak üzere iken bir tarîk ile ricâ ve 

âkıbet Rum ilinde rezâlet ile cân verdi. Ve etdigü zulm ve fesâdın ce-

vâbı huzûr-ı hakka kalub getürdigü cebehâne ve mühimmât ve top ve 

tüfenk ve silâhı ve memleket-i Yemen’i dahî imama verüb tasarruf-ı 

Osmâniyye’den hurûcuna ol zâlim sebeb oldu. İbret beyan olana 

bunda nasihat mukarrerdir. Mülk-i Yemen a‘dâ tasarrufuna girmiş 

iken Sinân Paşa merhûm kavîyyü’l-‘ahd ve âdil ve dindâr ve in‘âm 

ve ihsân sâhibi olmağın a‘dâ elinden Yemen’i halâs edüb fitne ve fe-

sâdın ref‘ eyledi. Ma‘hûd köle Mısır’da Kansu Beg beglerin iltizâmî 

köylerin zirâ‘at ederken hâsıl olmuş nikbet sarhoş bir zâlim ve câhil 

ve bâtıl ve kâtil olmağın henüz cümle Yemen’e imamlar müstevlî de-

giller iken bi’l-cümle vilâyete imamlar mâlikâne mutasarrıf olmağla il-

let-i müstakille olub zulm ve fesâdı sebebi ile memleketi a‘dâya verdi. 

İn-şâ’allahu teâlâ Sinân Paşa fethinden sonra yine İmam Kâsım de-

dikleri fâsidin hurûcu ve bu def‘â da Mülk-i Yemen tasarruf-ı Osmâ-

nîyye’den çıkdı.”19 

Yukarıda da kısa ama gayet açık bir şekilde ifade edildiği üzere, Kan-
suh Paşa, kişiliğinden kaynaklanan özellikleri ve Yemen’e gönderiliş se-
bebinden dolay sergilediği yanlış yönetim biçimiyle Yemen’de yeniden 
kargaşanın zuhur etmesine hatta en kötüsü Yemen’in Osmanlı hâkimi-
yetinden çıkmasına sebebiyet vermiştir. 

Sonuç: 

Netice olarak, yukarıdaki dört örnek ışığında Yemen’e gönderilen vali-
ler ile uyguladıkları yönetim biçimleri ve sonuçları hususunda şunları çı-
karmak mümkündür. 

Koca Sinan Paşa ve Arnavut-Yemenli-Hasan Paşa’nın valilikleri ve dö-
nemlerinde ortaya koydukları yönetim biçimleri devletin Yemen’deki var-
lığın devamı açısından son derece olumlu olmuştur. Sergiledikleri müşa-
vereli, akıllı, ileri görüşlü ve adil yönetim biçimleri sayesinde Osmanlılar 
devlet olarak çok kazançlı çıkmıştır. Örneğin, devlet bütçesine gönderi-
len yıllık gelir artmıştır.20 Çünkü huzur ve refah zamanlarında Yemen’de 
ticaret büyük canlılık kazanmıştır. Yemen’deki Zeydî, İsmaili, Şii ve 
Sünni hangi mezhepten olursa olsun Arap ahali ile iyi ilişki kurulması 
sayesinde halk refah ve huzur içerisinde hayatını devam ettirmiştir. 
Ayrıca Yemen’deki Arap ahali Portekiz istilasına karşı da müdafaa edil-
miştir.21 
                                                           
19 S. Baştürk, Yemânî, s. 188. 
20 Halil Sahillioğlu, “Yemen’in 1599-1600 Bütçesi”, Yusuf Hikmet Bayur’a Armağan, s. 287-
319, Ankara, 1985. 
21 Salih Özbaran, Yemen’den Basra’ya Sınırdaki Osmanlı, İstanbul, 2004. Salih Özbaran, 
“Osmanlı İmparatorluğu ve Hindistan Yolu: XVI. Yüzyılda Ticaret Yolları Üzerinde Türk-Por-
tekiz Rekabet ve İlişkileri”, Tarih Dergisi, C. XXXI’den ayrı basım, Mart, 1977. 
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Mahmud Paşa ve Kansuh Paşa’ların valilikleri ve dönemlerinde sergi-
ledikleri yönetim biçimleri ise hem devlet için hem de Yemen’deki Arap 
ahali için çok vahim sonuçlara sebebiyet vermiştir. Bu dönemlerde orta-
ya çıkmış olan fitne ve ihtilal Osmanlı’nın Yemen’deki varlığını yok olma 
noktasına getirmiş ve hatta Kansuh Paşa döneminde inkıraza uğramış-
tır. Yemen’de yaşayan Arap ahali de çok büyük sıkıntılara düçâr olmuş-
tur. Hacı ‘Âlî Efendi bu dönemleri eserinde, 

“Urbân taifesi etrâf ve eknâfa inüb rast geldikleri tüccar ve ebnâ-i se-

bîli bâhusûs levend ve ervâm tâ’ifesine emân ve zamân vermeyüb 

katl ve buldukları esvâb ve malların gasb ve gâret edüb müddet-i ka-

lîlde Bender-i Cidde yolu âdem ceyfesiyle dolub ve havâdan ve ke-

remmetinden lâşeler müte‘affın olub bed-râyihâlarından insân murûr 

etmekden kaldı. Ve bu hâl üzere dört tarafdan yollar kesilüb ve halk 

bey‘ ve şerâdan beri olub hadden kaht ve kisâd istimrâr ve karâr bu-

lub bir kadeh bu‘day beş pareye22 çıkdı. Fe’emmâ adı var kendi yok 

vücûdu bulunmak mümkün olaydı iki bahâsın verir çok idi. Pes bu 

kaht ve istîlâ ‘âmme-i Müslimîn ve mücâvirîne ‘azîm kazâ ve belâ ol-

du. ...Ve günden güne bu şekil bu minvâl üzere tecâvüz ve istilâ ve 

fesâd ve fitne ve kaht ve gılâ‘ ezdiyâd bulub …nâhak ve bilâ-sebeb 

zulmen niçe kimesneler katl olundu”23 

şekilde zikretmektedir. 
Böyle vahim sonuçların doğduğu dönemlerde sergilenen yönetim an-

layışlarının sebepleri nelerdir? Yemen’e liyakatsiz valiler gönderilmiştir. 
Bu valiler de, Yemen halkı ve coğrafyası hakkında bilgi sahibi olmayan 
valilerdir. Yemen’e gönderilen valilerin bir bölümü (özellikle kargaşanın 
zuhur ettiği dönemlerin valileri) burayı yönetmek için değil de sürgün 
amaçlı gönderilmişlerdir. Yemen’in merkeze oldukça uzak olduğundan 
istifade ile liyakatsiz vali ve yöneticiler mevcut durumları merkeze doğru 
aktarılmamıştır. Hatta görevlendirilen idareciler Yemen’e ya hiç gitme-
mişler ya da daha ulaşamadan vefat etmişlerdir. İdarecilikte tecrübeli ol-
mayan, mala tamahkâr, zalim ve fesad valilerin gönderilmiş, Yemen’e 
geldiklerinde istişare yapmadan hareket etmişler, adil olmayan gayr-i İs-
lâmî yollara başvurmuşlar, haksız kazanç yoluna gitmişler, halka ağır 
vergiler yüklemişlerdir. Zulüm ile karşı karşıya kalan halk da devletten 
yüz çevirmiştir. Bu durum da Osmanlının Yemen’i kaybetmesine sebebi-
yet vermiştir. Dolayısıyla Yemen’in liyakatsiz valilerce yönetilmeye çalışıl-
dığı dönemlerde de Osmanlı-Arap ahali ilişkileri bozulmuştur. Oysa liya-
katli valiler ve sergiledikleri iyi yönetim dönemlerinde Arap ahali ile so-
run olmadığı açıktır. 
                                                           
22 Bir tûl yağ on iki pâreye tekabül etmektedir. 
23 S. Baştürk, Yemânî, s. 47. 
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KUBAD-ABAD SARAYI KAZILARINDA BULUNAN 
METAL ESERLER (BIÇAKLAR)* 

Yrd. Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ** 

Öz 

Konya Beyşehir’deki Kubad-Abad Saray Külliyesi, Ortaçağ-Türk Dö-

nemine ait halen devam eden kazıların ilklerinden biridir. Dünya çapında 

şöhrete sahip çinileriyle tanınan Kubad-Abad Sarayının metal buluntuları 

çok zengin bir repertuara sahiptir. Bunlar içinde bıçaklar, sayı olarak en 

büyük gruplardan birini teşkil eder. Bıçak, kesici özelliğiyle hem gündelik 

kullanıma mahsus bir ev gereci, hem de bir savaş aleti olması nedeniyle 

yaygın bir kullanıma sahiptir ve kazılarda da sıklıkla ele geçer. Buna 

karşın, Ortaçağ Türk Dönemine ait bıçakların niteliğine ve sınıflandırılma-

sına ilişkin ayrıntılı bir çalışma gerçekleşmemiştir. Burada, Kubad-Abad 

Sarayı kazılarının 1981-2009 yılları arasındaki çalışmalarında ele geç-

miş 33 adet bıçak, ağız ve kabza kısımları arasındaki biçimsel ilişkiye 

dayanılarak dört ana başlık altında sınıflandırılmış ve tanıtılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Anadolu Selçuklu, Kubad-Abad, Metal Eserler, 

Bıçak, Kabza, Ağız, İğne. 

Abstract 

Metal Works Found in Kubad-Abad Palace Excavations (Knives) 

The Kubad-Abad Palace Complex incident to Medieval Turkish period 

in Beyşehir, Konya is one of the early but still-continuing excavations. 

The metal findings of the palace famous with its worldwide known tiles 
                                                           
* Kubad-Abad Bıçakları üzerine çalışmamıza izin veren Prof. Dr. Rüçhan Arık’a şükranları-
mı sunuyorum. Ayrıca, objelerin konservasyonu konusunda emeğini esirgemeyen Konserva-
tör Berna Çağlar’a, objelerin çiziminde ve fotoğraflanmasında yardımcı olan Melike Adalı, 
Buse Küçük ve Ahmet Yuran’a çok teşekkür ediyorum. Bu çalışma, Çanakkale 18 Mart Üni-
versitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenen “Kubad-Abad 
Metal Eserlerinin Tespiti ve Konservasyonu” isimli projemizin bir bölümünden teşkil edilmiştir. 
** Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü. 
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hold a very rich repertoire. Among these, the blades comprise one of the 

findings being high in number. Due to its cutter function, knives have a 

common usage in both daily life and wars as a combat tool and are frequ-

ently attained during excavations. By contrast with this, the nature and 

classification of knifes pertain to the Medieval Turkish period has not be-

en attempted in detail so far. A total of 33 knives obtained during Kubad-

Abad excavations between 1981-2009 were defined and classified under 

four mean headings taking into consideration of stylistic relations betwe-

en blades and handle of the knives. 

Key words: Anatolian Saljuk, Kubad-Abad, Metal Works, Knife, 

Handle, Cutting Edge, Tang. 

Konya-Beyşehir Gölü’nün güneybatı kıyısında, Anamas Dağı etekle-
rindeki alüvyon ovada, küçük bir kayalık tepe ile Bronz Çağı höyüğü 
çevresine yayılan Kubad-Abad, göl kıyısından -hatta göl üzerindeki ada-
lardan- güneyindeki Anamas Dağı eteklerine kadar uzanan geniş saha-
da, onlarca yapıyı bünyesinde barındıran büyük bir şehir-saray’dır. Ana-
dolu Selçuklu döneminin en kudretli hükümdarı I. Alâeddin Keykubat’ın 
12351 yılı civarında yaptırdığı Kubad-Abad, Ortaçağ Anadolu Türk Döne-
minin günümüze en sağlam durumda ulaşabilmiş saraylarındandır. Sa-
ray külliyesinin merkezini teşkil eden Büyük ve Küçük Saray isimli mer-
kezi köşk binaları, kıyıdaki kayıkhane, av parkı, “gürlevi” denilen küçük 
barajı ve hamamlarından başka, yine saray külliyesiyle bağlantılı olduğu 
anlaşılan göldeki irili ufaklı 20’ye yakın adanın üzerinde tespit edilen bi-
na kalıntıları ve Anamas Dağı eteklerindeki yaylalarda bulunan yapılarla 
Kubad-Abad, büyük bir Ortaçağ kentidir (Resim 1). Orijinalinde Kubad-
Abad’ın Ulu Camisi’ne ait olan ancak bugün yakınlardaki Kütler Köyü’-
nün camisinde yer alan kitabe2, “…bi vilayet-i Kubad-Abad...” buranın 
önemli bir Selçuklu kenti olduğuna da işaret eder. Kubad-Abad, Selçuk-
lu döneminin öncesinde bronz çağına kadar inen geçmişiyle de dikkat 
çekicidir. Külliyenin güneybatısında yer alan ve köylülerin “toprak tol” 
diye isimlendirdiği prehistorik höyük, sarayın av parkı sahasının içinde 
kalır. Bunun dışında bilhassa Göl üzerindeki Kız Kalesi Adası’nda yer 
alan küçük su şatosundaki Bizans verileri, Kubad-Abad’ın Türk dönemi 
öncesi geçmişine ait diğer önemli verileri teşkil eder. 

M.Z. Oral tarafından 1949-50 yıllarında keşfi yapıldıktan sonra ilk bi-
limsel kazıların 1965 yılında Prof. Dr. K. Otto-Dorn tarafından gerçekleş-
tirildiği Kubad-Abad, üç kampanya süren bu ilk dönem araştırmalarının 
ardından 1980 yılına kadar kaderine terk edilmiştir. Bu tarihten itibaren 
düzenli olarak Prof. Dr. Rüçhan Arık tarafından sürdürülen kazılar, 
                                                           
1 R. Arık, Kubad-Abad, Selçuklu Saray ve Çinileri, s. 45, İstanbul, 2000. 
2 Arık, a.g.e., s. 45. 
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Anadolu Selçuklu döneminin en önemli ören yerlerinden birinin ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. 

Kubad-Abad Sarayı, ana yapılarının plan hususiyetleri açısından, Leş-
keri Bazaar’dan Topkapı Sarayı’na kadar, Türk Saray Mimarisi’nde sıklık-
la rastlanan eyvan-hol veya eyvan-avlu şeklindeki bir mekân tertibine or-
taya koyarken, binaların araziye dağılımı itibariyle, Erken İslam Dönemi 
saraylarından Çin saraylarına kadar bütün doğu saraylarında sıklıkla gö-
rülen, gölet çevresinde “kampüs”3 şeklinde tertiplenmiş bir modeli ortaya 
koyar. Ancak, bu önemli mimari özelliklerine rağmen Kubad-Abad’ın dün-
ya çapında tanınmasını sağlayan çinileridir. Burada ele geçen çiniler, sıra-
dan bir süs veya makyajın ötesinde zengin bir düş dünyasını, sıra dışı bir 
gözlem ve yorumla yansıtır. Kubad-Abad çinileri, hem kavram resmi, hem 
de realist denilebilecek özellikleriyle bilinmezliklerle dolu Ortaçağ Türk Dö-
nemi Resim Sanatına ilişkin çok önemli veriler sunar.4 

Selçuklu Saray Külliyesi Kubad-Abad, XIII. yüzyıl sonu ile XIV. yüzyıl 
başlarında, önce Moğollara bağlı vassal yönetimleri, ardından da Beyşe-
hir ve çevresi diye belirlenebilecek Gurgurum vilayetinin hâkimi Eşrefoğ-
lu yönetimlerini tanımış, onu “saray-şehir” konumundan eşkıyanın uğ-
rak yeri haline dönüştüren zamanın yıkıcı etkisini uzun Osmanlı hâki-
miyetinde yaşamıştır. Son yıllardaki kazı çalışmaları, Kubad-Abad için 
karanlıkta kalan XV-XIX. yüzyıllara ilişkin çok dikkat çekici detayları 
gözler önüne sermiştir. Bunlar, “taşra işi” denilebilecek, sıklıkla çevre 
köylülerin eliyle şekillenmiş inşaat yamaları, metal ve dokuma üretimine 
dair bazı faaliyetler ile çok da cömert olmayan küçük buluntularla, bizle-
re bütüne tamamlanamayan bilgiler sunmaktadır. Bu verilerin bir kısmı-
nı da metaller oluşturur. 

Diğer Ortaçağ sarayları gibi Kubad-Abad’ın da, zaman içinde sürekli 
yinelenen el değiştirmeler ve kullanımlar nedeniyle uzun hikâyesinin ilk 
dönemine ilişkin bilgileri silinmiş veya kaybolmaya yüz tutmuştur. Sel-
çuklu Emîr’i Saadeddin Köpek’in katline sahne olan5 büyük şaraphane-
nin hiçbir donatısıyla karşılaşmadığımız gibi, sarayın o çok övülen muh-
teşem mutfağına yakışır dev kazanlar veya kapların yerine, sadece içinde 
birkaç üzüm tanesiyle küçük bir bronz tas günümüze ulaşabilmiştir. 

Kubad-Abad’ı Ortaçağ Türk döneminin en önemli ören yerlerinden bi-
ri yapan özellikler bunlarla sınırlı değildir. Kubad-Abad kazılarında ele 
geçen seramik, cam6, alçı, sikke, mühür, metal gibi küçük buluntular, 
                                                           
3 R. Arık, “Selçuklu Saray ve Köşkleri”, Selçuklu Çağında Anadolu’da Sanat, (Ed.: D. Ku-
ban), s. 251-267 (264), İstanbul, 2002. 
4 R. Arık, Kubad-Abad, Selçuklu Saray ve Çinileri, s. 73-165. 
5 İbn Bibi (El-Hüseyin B. Muhammed b. Ali El-Ca’feri Er-Rugadi), El Evamirü’l-Ala’iye Fi’l-
Umuri’l-Ala’iye (Selçuk-nâme), (Haz. M. Öztürk), C. II, s. 35, Ankara, 1996. 
6 Z. Uysal, “Kubad-Abad Kazılarında (1981-2004) Bulunan Cam Bilezikler”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, (Prof. Dr. Oktay Aslanapa Özel Sayısı), TDAV Yay., Sayı: 183, Kasım-
Aralık, s. 493-505, İstanbul, 2009. 
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sadece dönemin öne çıkan örnekleri olmakla kalmaz, aynı zamanda her 
bir buluntu türünde de çok geniş bir grup repertuarını bizlere sunar. 
Bunlar içinde en az bilinenlerden biri de metal buluntu grubudur. 

Metaller, Ortaçağ Türk dönemi kazı ve yüzey araştırmalarında ihmal 
edilmiş bir eser grubudur. Bu durumun, metallerin arkeometrik yollarla 
çok zor tarihlendirilmesi, objelerin kolay korozyona uğraması, aynı za-
manda bir o kadar da zahmetli konservasyon ve restorasyon süreci ge-
rektirmesi gibi gerekçeleri olsa da, ne yazık ki, bu buluntu türüne ait ka-
zı ve yüzey araştırma sonuçlarından bilim dünyasına yansıyan birkaç fo-
toğraf ve bir miktar bilgi kırıntısını geçememiştir. Metal eserler üzerine 
gerçekleştirilen araştırmalar, -sadece Anadolu Selçuklu dönemi için de-
ğil, tüm İslam sanatı çalışmalarında dahi- günümüze iyi durumda ulaşa-
bilmiş çoğunluğu kıymetli metallerden yapılmış ziynet eşyaları, şamdan-
lar, buhurdanlar, kandil zarfları, ibrikler gibi sınırlı sayıdaki eşya grubu-
nun örneklerinden ibarettir. Buna karşın, mimariden biniciliğe, kapı ve-
ya pencere aksamından, gündelik kullanıma mahsus ev veya savaş alet-
lerine kadar birçok tür, ne yazık ki Ortaçağ dönemine ilişkin araştırma-
larda ayrıntılı biçimde ele alınmamıştır. 

Bıçak, kesici özelliğiyle hem gündelik hayata mahsus bir ev gereci, 
hem de bir savaş aleti olması nedeniyle yaygın bir kullanıma sahiptir ve 
bu özelliğiyle de kazılarda sıklıkla karşılaşılır. Bu çalışma, hem Anadolu 
Selçuklu dönemi bıçaklarının niteliğine ilişkin bir ön tanıtımı hem de bu 
alana ve döneme ait ilk tipolojik teklifi sunmayı amaçlamaktadır. 

Gündelik kullanımın en yaygın araçlarından biri olan bıçakların ilk 
örneklerine Demir Çağı’nda rastlanır. Çok yaygın bir şekil ve tür repertu-
arına sahip olmasına karşın, sadece stilistik özelliklerine dayanarak bı-
çakları tarihleyebilmek güçtür. Bu yüzden, arkeolojik sitlerde karşılaşı-
lan bıçaklar daha çok bulunduğu katman ve stratigrafik hususlar aracı-
lığıyla tarihlendirilebilmektedir. Gaitzsch’7in Pergamon’un, Roma ve Bi-
zans dönemi verilerine dayanan tipolojisi, bu konudaki ender çalışmalar-
dan birini teşkil eder. 

Kubad-Abad Sarayı bıçak buluntuları, bugüne kadarki kazı çalışma-
larının da ağırlıklı olarak sürdürüldüğü, külliyenin göl kıyısındaki kuzey 
ucunda yer alan ve merkezi binalarının yer aldığı alanda ele geçmiştir. 
Buluntular, söz konusu alanın tamamına yayılmış olmakla birlikte, batı 
surundaki Hamamlı Konut, Küçük Sarayı batı yönde ihata eden surun 
dış yüzünde yer alan fırın ve Saray Külliyesi’nin güneybatısında avlak 
(paradaison) alanına bakan işlik mekânları çevresinde yoğunlaşmıştır 
(Şekil 1). 

Bıçakların, bulunduğu alanlardan ilki ve en yoğun olanı, Küçük Sa-
rayı batı yönde ihata eden güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu surun dış 
                                                           
7 W. Gaitzsch, Eısenfunde Aus Pergamon Geräte, Werkzeuge Und Waffen, Pergamenısche 
Forschungen Band 14, pp. 29-37, Berlin-New York, 2005. 
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yüzünde kalan alandır. Bu alanda yer alan yarım dairesel planlı fırın8 ve 
jips havuzu gibi veriler dikkat çekicidir. Buradaki mekânların duvarla-
rında görülen dilatasyon izleri, birden fazla inşaat aşamasına işaret 
ederken9 ele geçen buluntuların bir kontex düzeninin dışında, karışık bir 
vaziyette ele geçişi tarihlendirilmeyi güçleştirir. Metal buluntuların en 
yoğun şekilde ele geçirildiği XXXVI-CC açmasında ve hemen bitişiğindeki 
XXXVII-CC açmasında çok miktarda inşaat harcı kütlelerine rastlanma-
sı, buluntuların orijinal yeri hususunda şüpheler doğurur. Buluntular, 
yoğun fakat belirli bir düzenin aksine, adeta ele geçtiği alana, başka bir 
yerden bulunduğu toprakla birlikte, getirilmiş/atılmış izlenimi uyandırır. 
Dolayısıyla sadece buluntuların tarihi konusunda değil, aslî yeri husu-
sunda da stratigrafi bizlere sağlıklı bilgiler sunmamaktadır. Bu nedenle, 
diğer obje türlerinde olduğu gibi bıçakların tarihlenmesinde de stratigra-
fiden yararlanabilme imkânı yoktur. 

Bıçakların yoğun olarak ele geçtiği bir diğer alan, Saray Külliyesi’nin 
güney kısmında yer alır. Burada, av sahası (paradaison) alanına bakan, 
yan yana sıralanmış üç mekânlı bir bina ile Köşklü Hamam bulunur. 
Bunlardan Köşklü Hamamda gerçekleştirilen kazılar, yapının XIII. yüz-
yılda inşa edildiği, ancak bazı müdahalelerle yeniden düzenlenerek XIV. 
yüzyılda da kullanıldığını göstermektedir.10 Köşklü hamamın çevresin-
den ele geçen sikkeler ve istiflenmiş halde bulunan Geç Selçuklu döne-
mine ait çiniler11, bu alandaki XIV. yüzyıl kullanımına işaret eden diğer 
bulgulardır. Avlağa bakan binanın doğudaki mekânı içinde klasik dönem 
Osmanlı akçesinin yer aldığı bir takı, külliyenin bu bölümündeki başka 
bir kullanım dönemini ortaya koyar. Bunun da ötesinde, köşk odaların-
dan birinin zeminine yer alan ve ilk inşaattan sonraki bir dönemde yer-
leştirildiği her haliyle belli olan seramik kazanlar, çok daha geç tarihli 
bir kullanım evresine işaret eder. Köşklü Hamamın dar holünde rastla-
nan curuflar ve üç mekânlı binanın ortadaki mekânında ele geçmiş olan 
ve demircilikte kullanıldığı anlaşılan ocaklar12, burada kesin tarihini bi-
lemediğimiz, bir demir üretimini işaret etmektedir.13 

Son yıllarda kazıları gerçekleştirilen ve külliyenin batı suruna bitişik 
olan Hamamlı Konut’un buluntuları arasında en yoğun buluntu grupla-
                                                           
8 R. Arık - O. Arık, Anadolu Toprağının Hazinesi Çini, Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri, s. 
299, İstanbul, 2007. 
9 R. Arık, “Kubad-Âbâd 1990 Yılı Kazı Çalışmaları”, XIII. Kazı Sonuçları Toplantısı (Bildiriler, 
27-31 Mayıs 1991 Çanakkale), C. II, s. 457-471 (458), Ankara, 1992. 
10 R. Arık, “Kubad-Abad 2005 Yılı Çalışmaları”, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı (Bildiriler, 29 
Mayıs-2 Haziran 2006), 2. Cilt, s. 295-305 (297), Ankara, 2007. 
11 R. Arık, “Kubad-Abad 2002 Yılı Çalışmaları”, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı (Bildiriler, 26-
31 Mayıs 2003, Ankara), 2. Cilt, s. 345-351 (347), Ankara, 2004. 
12 R. Arık, “Kubad-Abad 2002 Yılı Çalışmaları”, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı (Bildiriler, 26-
31 Mayıs 2003, Ankara), 2. Cilt, s. 346. 
13 R. Arık, “Kubad-Abad 2005 Yılı Çalışmaları”, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı (Bildiriler, 29 
Mayıs-2 Haziran 2006), 2. Cilt, s. s.296. 
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rından birini metal objeler teşkil eder. Temren ve bıçakların ağırlıklı ola-
rak ele geçtiği bu bölümde stratigrafinin bozukluğu14 ve yakın tarihlerde 
çevre köylülerin gerçekleştirdiği ziraî faaliyetler, diğer buluntularda oldu-
ğu gibi bıçakların da tarihlendirilmesi konusunda, Kubad-Abad’da genel 
olarak karşılaşılan sorunun bir benzerini burada da karşımıza çıkarmış-
tır. 

Burada, Kubad-Abad Sarayı kazılarının 1981-2009 yılları arasındaki 
çalışmalarında ele geçmiş 33 adet bıçak konu edilecektir (Şekil 2). Söz 
konusu bıçakların tamamı demir malzemeden olup dövme tekniğinde 
imâl edilmiştir. Bıçakların bir kısmının, doğrudan iğne15 kısmının kabza-
ya saplanmasıyla, bir kısmı da perçinler yardımıyla ahşap veya kemik 
kabzaya tutturulmuştur. Bunların dışında, kapalı durumda iken kabza-
ya ağız bölümünün girdiği çakı türünde olanlar ve münferit olarak ta-
nımladığımız türde örnekler bulunmaktadır. Kubad-Abad bıçaklarının 
tamamı tek taraflı kesici özelliğine sahiptir. Ele alınan örneklerden ustu-
ra ve deri bıçakları dışındakilerin ağız kısmı üçgen kesitlidir. 

Bıçaklarda, konservasyon işlemi öncesi yoğun korozyon tabakaları 
tespit edilmiş, kırık ve yarılmaların daha çok ağız ve iğne kısımlarında 
olduğu görülmüştür. 

Bugüne kadarki bıçak tipolojilerinde16 hem morfolojik özelliklerine 
hem de fonksiyonlarına göre ayrı ayrı sınıflamalar yapıldığı görülür. Mor-
folojik özelliklerine dayanan sınıflamada, bıçağın ağız ve sırt kısmı, tuta-
mak veya dayama kısmı, sap ve sapın girdiği iğne kısımları ile objelerin 
boyutları aynı anda değerlendirilmeye çalışılmıştır. Fonksiyona göre ya-
pılan sınıflamada “deri bıçağı” veya “ustura” gibi tipler ve isimlendirmeler 
yapılmıştır. Bu çalışmada ise biçim özelliklerine dayalı bir sınıflama ya-
pılmıştır. 

Bıçak tipolojilerinin ana belirleyicisi, bıçağın ağız ve kabza kısımları-
dır. Bu iki bölüm arasındaki biçim ilişkisi, bıçağın hem formunu hem de 
işlevini belirler. Ağız kısmının herhangi bir yardımcı tutturucu kullan-
madan kabzaya bağlandığı bıçaklarda, kesici ağız kısmının uzantısı olan 
iğne, çoğunlukla farklı malzemeden kabzanın içinde oluşturulmuş yuva-
ya yerleştirilir. İğnenin kabzadan çıkmaması ise birleşme noktasındaki 
                                                           
14 R. Arık, “Kubad-Abad 2006, 2007 Kazı Çalışmaları Raporu”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı, 
(Bildiriler 26-30 Mayıs 2008), 2. Cilt, s. 471-483 (476), Ankara, 2009. 
15 Bıçakların bölümleri özellikle yabancı yayınlarda farklı isimlerle anılmıştır. Biz burada, 
bıçağın kesici olan İngilizcede blade Almancada klinge diye anılan kısmını ağız; bıçağın el ile 
kavranan ve handle veya heft denilen bölümünü kabza; ağız kısmının kabzaya giren metal 
uzantısı olan ve yabancı literatürde tang ve griffangel denilen kısmını iğne; kabza ile ağız 
kısmının birleştiği yerdeki dışa taşıntılı bölümü de tutamak şeklinde isimlendireceğiz (bkz. 
Şekil 3). 
16 Gaitzsch, a.g.e., pp. 29-37; W.H. Manning, Catalogue of the Romano-British Irın Tools, Fit-
tings and Weapons in the British Museum, Abb. 28-30, London, 1985; J. Cowgill - M. de 
Neergard-N. Griffiths, Knives and Scabbards, Medieval Finds from Excavations in London I, 
pp. 32, London, 1987. 
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dışa taşıntılı tutamak/dayamak ile temin edilir. Kubad-Abad bıçakları 
arasında en yoğun grubu (20 adet) bu biçimdeki (Tip 1) örnekler teşkil 
eder. Bu gruptaki eserler, ağzın kesici olmayan sırt bölümünün düz (Tip 
1A) veya dairesel (Tip 1B) olmasına göre iki alt gruba ayrılır. Bıçakların 
kesici ağız kısımlarının kabzaya perçinlenerek tutturulduğu örnekler, en 
yoğun ikinci grubu (Tip 2) oluştururken, ağız kısmının kabzaya girdiği 
(Tip 3) çakı türünden kavramalı tipte 3 örnek vardır. Bu gruplara dâhil 
olmayan; hem işlev hem de biçimleniş açısından farklı olan ve münferit 
tip (Tip 4) şeklinde isimlendirdiğimiz grupta ise 3 bıçak bulunur. 

Bıçağın ağız kısmının, herhangi bir yardımcı kullanmaksızın, -uzantısı 
olan- iğnenin doğrudan açılan yuvaya yerleştirilerek kabzaya tutturuldu-
ğu örneklerde (Tip 1) tutamak/dayamak kısmı önemlidir. Zira bu dışa ta-
şıntılı kısım, hem başparmakla aletin kontrolünü; ama daha çok iğnenin 
kabzadan çıkmamasını temin eder. Bu parça, aynı zamanda kemik, ah-
şap veya fildişi olabilen kabzanın da sağlamlığını temin eder. Bu tip ör-
nekleri, diğerlerinden ayıran başlıca özellik, kesici ağız kısmının devamı 
niteliğindeki iğne bölümüdür. Kare kesitli iğne bölümleri 0,2-0,9 cm ara-
sında değişen genişliğe, 0,5-5,45 cm arasında uzunluğa sahiptir. Bu 
gruptaki örnekler, arazi üzerinde belirgin bir dağılım göstermez. Ancak, 
saray sitesinin batı kenarındaki Hamamlı Konut’ta sayıca daha fazla ele 
geçmiştir. 

Bu tipteki bıçaklar, ağzın kesici olmayan sırt kısmının düz veya daire-
sel olmasına göre iki alt gruba ayrılır. Sırt bölümü düz biçimli (Tip 1A) 
toplam 10 bıçak vardır. Bunların ağırlıkları 2,61-13,37 gr., ağız kısımla-
rının boyu 3,65-8,32 cm., eni 1,95-5,45 cm. arasında değişen ölçülerde-
dir (Şekil 4, Resim 2). Bu objelerin, iğne ve ağız kısımlarının değişen öl-
çüleri farklı bıçak türlerini akla getirir. Buna karşın, hem Büyük Saray 
Hamamı’nda hem de Batı’daki Hamamlı Konut’ta ele geçen ve ağız kısım-
larının boyları 3-5 cm. arasında olan aynı formdaki 3 bıçağın, buluntu 
yerleri de göz önünde bulundurulduğunda, kişisel temizlik amacıyla kul-
lanılmış olabileceği rahatlıkla söylenebilir. Bu grubun benzer örnekleri-
ne, Pergamon’un Geç Bizans buluntuları17, Efes18, Corint19 ve Sardis20in 
Bizans dönemi buluntuları ile Gritille21, Tille22, Minnetpınarı23 ve Pane-
as24ın Ortaçağ dönemi buluntuları arasında rastlanır. 
                                                           
17 Gaitzsch, a.g.e., s. 31-32, 30/M1-4, 7; Taf. 31/M9, 13, 17-24, 26, 28, 30, 33; Taf. 32/ 
M40, 44-47, 52, 54-57, 60, 94, 95, 100, 105, 106. 
18 G. Klebinder-Gauß, Bronzefunde aus dem Artemision von Ephesos, Forschungen ın Ephe-
sos XII/3, Taf. XLVIII, Fig. 1307, Wien, 2007. 
19 G.R. Davidson, The Minor Object, Corinth Results of Excavations, Vol. XII, p. 203, Taf. 
93/1572, New Jersey, 1952. 
20 C. Waldbaum, Metalwork From Sardis; The Finds Through 1974, Pl. 14/187; PL. 15/198, 
202, London, 1983. 
21 S. Redfod, The Archaeology Of The Frontier In The Medıeval Near East: Excavations at Gri-
tille, p. 167, Fig. 4:1B, Boston, 1998. 
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Kesici ağız kısmının sırt bölümünün dairesel biçimlendiği (Şekil 5, 
Resim 3) tipteki (Tip 1B) 10 bıçaktan 6’sı güney ve batıdaki hamamlarda 
ve çevrelerinde ele geçmiştir. Küçük Sarayı batıdan kuşatan surun dış 
yüzündeki fırının çevresinde ise bu gruba ait dört bıçak tespit edilmiştir. 
Ağırlıkları 3,34-18,75 gr. arasında değişen bu bıçakların ağız kısımları-
nın boyu 3,21-11,09 cm., eni 0,9-1,71 cm. arasında değişen ölçülerde-
dir. Tüm örneklerin kesici ağız kısımları üçgen kesitli olup, sırt kısmının 
kalınlıkları 0.1-0.3 cm. arasında değişmektedir. Bu gruba ait örneklerin 
bazılarının ağız kısımları diğerlerine göre daha dairesel biçimlendiği ve 
insan yüzüne daha uygun bir forma sahip olduğu görülür. Bunlardan 
güneydeki Köşklü Hamam’da ele geçmiş bıçak, günümüze en iyi gelebil-
miş örneklerden biridir. Bıçağın hem iğnesi hem ağız kısmı sağlam olup, 
iğneden ağza geçişte yer alan çıkıntılı dayamak kısmı da oldukça iyi du-
rumdadır. Bu örneğe göre ağız kısmı daha az bir kavisle şekillenmiş dört 
bıçağın farklı bir kullanma ait olduğu söylenebilir. Bu gruba ait bıçakla-
rın, Tille25, Gritille26, Pergamon27, Efes28, Corinth29 gibi Prehistorik ve An-
tik dönem yerleşmelerinin Ortaçağ buluntuları ve Amorium30’un Aşağı 
Şehir bölümünde ele geçmiş buluntuları arasında benzer örneklerini bu-
labilmekteyiz. 

Bıçak ağzının kabzaya perçinlerle tutturulduğu kavramalı tipte (Tip 2) 
yer alan 7 örnek, uzunlukları ve ağırlıklarıyla diğerlerinden ayrılırlar (Şe-
kil 6, Resim 4). Bu gruptaki bıçaklar arasında 110 gr. ağırlığa ve 16 cm. 
uzunluğa sahip örnekler bulunur. Bu bıçakların ağız kısmı kabzaya per-
çinlerle tutturulduğu için iğne ve ağız kısmının birleştiği yerde tutamak 
kısmı yoktur. Bunların iğne kısmı diğer gruptakilere göre daha enlidir. 
Perçinlenerek tutturulan kısımlar, bıçağın iğne kısmından hemen sonra, 
arkalı-önlü biçimde yer alır. Ağız kısımlarının boyları uzun olan bıçaklar-
da ikiden fazla perçin deliği bulunurken, daha kısa olanlarda ise tek per-
çin kullanılmıştır. Bu gruba ait bıçakların benzer örneklerini, Gritille31, 
                                                                                                                                        
22 J. Moore, Tille Höyük 1, The Medieval Period, British Institue of Archeology at Ankara, 
Fig. 66/89, Ankara, 1993. 
23 V. Tekinalp, Minnetpınarı: Doğu Kilikya’da Bir Ortaçağ Yerleşimi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham 
Petrol Boru Hattı Projesi, Arkeolojik Kurtarma Kazıları Proje Dokümanları: 7, Gazi Üniversi-
tesi, Arkeolojik Çevre Değerleri Araştırma Merkezi, s. 121, Fig. 72, Ankara, 2005. 
24 V. Tzaferis-S. Israeli, Paneas, Vol. II, Small Finds and Other Studies, Israel Antiquities 
Authority, No. 38, pp. 179, Cat. No 57-59, Jerusalem, 2008. 
25 Moore, a.g.e., Fig. 67/90, 93. 
26 Redford, a.g.e., p. 167, Fig. 4:1; C, J, K, M. 
27 Gaitzsch, a.g.e., pp. 31-32, Taf. 31/M5, 6, 8, 10, 14-16, 25, 27, 31-32, 34-39, 41, 48, 51, 
58, 59, 69, 70, 78, 86, 91, 93, 96, 99, 101, 102, 104. 
28 Gauß, a.g.e., Taf. XLIX, Fig. 1335. 
29 Davidson, a.g.e., p. 203, Taf. 93/1571, 1573, 1567, 1568. 
30 N. İnce, Anadolu’nun Bizans Kenti Amorium’da Savaşın İzleri (Metal Savaş Aletleri), Ça-
nakkale 18 Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, s. 
28, Foto 19, Çanakkale, 2010. 
31 Redford, a.g.e., p. 167, Fig. 4:1; F, G, H, I. 
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Pergamon32, Paneas33 gibi Prehistorik ve Antik dönem yerleşmelerinin 
Ortaçağ buluntuları arasında bulabilmekteyiz. 

Kubad-Abad bıçakları içinde ağzın kapalı iken kabzanın içine girdiği 
(Tip 3) “çakı benzeri” 3 örnek bulunur (Şekil 7, Resim 5). Üçgen kesitli bu 
örneklerde ağız kısmının kabzaya, omuz kısmında yer alan dışa taşkın 
perçin deliğiyle bağlandığı ve kapalı durumdayken kabzadaki uygun yu-
vaya girdiği görülür. Ayrıca ağız kısmı, omuz bölümünden ikinci bir de-
likle kabzaya bağlanmıştır. Örneklerden, Küçük Saray’ın merdiven bölü-
münde ele geçirilen bıçak daha küçük boyutlarda olup üzerindeki balık 
pulu biçiminde süslemesi ve üç deliğiyle diğer iki bıçaktan farklıdır. Üç 
örneğinde, ağız kısmının kesici taraflarının aşındığı dikkati çeker. Ağır-
lıkları 4,76-12,01 gr. arasında değişen örneklerden ikisinin boyu 9-10 
cm. arasındadır. Bu iki örneğin ağız kısımlarının düz şekillendiği, diğer 
örneğin ise yuvarlak biçimli bir ağza sahip olduğu görülmektedir. Bu bı-
çakların benzerlerini Sardis34in Bizans ve Geç Roma örneklerinde, Perga-
mon35un Geç Bizans örnekleri ve Minnetpınarı36nın Ortaçağ buluntuları 
arasında bulmaktayız. 

Kubad-Abad bıçakları arasında münferit (Tip 4) tip olarak isimlendir-
diğimiz örnekler, hem form hem de kullanım açısından diğer gruplardaki 
bıçaklarla farklılık gösterir (Şekil 8, Resim 6). Bu gruptaki üç örnekten 
Küçük Saray’ın batısındaki fırın çevresinden ele geçirilen, diğer Kubad-
Abad bıçaklarının aksine, sırt kısmı dairesel, kesici yüzü düz biçimde şe-
killenmiş bir ağza sahiptir. Literatürde “raisemesser”37 olarak isimlendi-
rilen bu bıçağın iğne kısmında perçinlerle tutturulmuş metal bir kabza 
yer alır. Ağırlığı 23.47 gr. olan objenin ağız kısmı 3.10 x 5.97 cm, iğnesi 
1.11 x 2.50 cm. ölçülerindedir. Bu bıçak “Ustura” olarak isimlendirilen 
bıçak türüyle dikkat çekici bir benzerliğe sahiptir. Kubad-Abad bıçaklar 
arasında bugüne en iyi durumda ulaşabilmiş olan objenin en yakın ör-
neklerini Pergamon38da ve Sardis39deki Geç Bizans dönemine tarihlenen 
bıçaklar arasında bulmaktayız. Bu grubun diğer iki örneği literatürde 
“ledermesser”40 olarak bilinen ve dericilik sektöründe kullanılan bıçak-
lardandır. Dairesel kesitli bir iğne, yarım dairesel biçimli enli bir daya-
mak ve uç kısmına doğru sivrilen dörtgen kesitli ağız kısmından müte-
şekkil bu bıçaklar, 7-9 cm. arasında değişen uzunluğa sahiptirler. Saray 
                                                           
32 Gaitzsch, a.g.e., p. 35, Taf. 33/M. 71-75, 83. 
33 Tzaferis-Israeli, a.g.e., p. 179, Cat. No 61. 
34 Waldbaum, a.g.e., Pl. 14/190; Pl. 15/197. 
35 Gaitzsch, a.g.e., pp. 35-36, Taf. 33/M76, 77; Taf. 34/M108. 
36 Tekinalp, a.g.e., s. 122, Fig. 74. 
37 Gaitzsch, a.g.e., p. 37. 
38 Gaitzsch, a.g.e., p. 37, Taf. 32/M49. 
39 Waldbaum, a.g.e., Pl. 15/207. 
40 Gaitzsch, a.g.e., pp. 98-100. 
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külliyesinin güneyindeki işlik alanında ele geçmiş bıçaklardan 13.5 gr. 
ağırlığı ile diğerine göre daha ağır olanının iğne kısmında iki kalın bo-
ğum dikkati çekmektedir ki, bu, muhtemelen farklı malzemeden olan 
kabzanın iğnenin geçtiği kısma işaret eder. İğneden sonra dışbükey bir 
eğimle başlayıp yarım dairesel bir form halinde devam eden tutamak ve-
ya dayamak kısmının bir yüzünün -tutma eyleminden kaynaklanmış ol-
sa gerek- orta bölümü, hafif çöküktür. Diğer örnek daha incedir ve iğne 
kısmı kırıktır. Dairesel dayamak veya tutamak kısmı daha enlidir. Çoğu 
kez bıçak tipolojisinde farklı bir grup olarak değerlendirilen deri bıçakla-
rının, benzer örneklerine Pergamon41un Geç Bizans örneklerinde ve Gri-
tille42nin Ortaçağ buluntuları arasında rastlamaktayız. 

Kubad-Abad Sarayı kazılarında ele geçmiş bıçak kabzalarına ilişkin tek 
veri, fırın bölgesinde bulunan kemik objedir. Kabza, kırmızıya yakın bir 
renge sahip olup, silindirik formda yaklaşık 8 cm. uzunluğundadır. Eni 
1,4 cm olan aletin ortasında, bıçağın iğne kısmının girdiği anlaşılan 1 cm’-
lik bir delik kısmı bulunur. Üzerinde zik-zak süslemelerin yer aldığı bu ke-
mik kabzanın benzer bir örneğine, Saraçhane43 kazılarında rastlamaktayız. 

Kubad-Abad Sarayı kazılarının 1980-2009 tarihleri arasında gerçek-
leştirilen çalışmalarında bulunan 33 bıçak, çeşitli türlerden örneklerle 
karşımıza çıkar. Fırın bölgesinde ele geçmiş iki örneğin dışında, genellik-
le kötü durumda bulunan bıçakların ağız ve çoğu kez iğne kısımları kırıl-
mış veya oluşan korozyon sebebiyle tanımlanamaz durumdadır. Kubad-
Abad’ın uzun hikâyesi içinde birçok kez gerçekleşmiş el değiştirmeler, 
ama daha çok son yüzyılda insan eliyle yapılmış tahribatlar, kültür taba-
kalarının bozulmasına, stratigrafik belirlemeler yapılamamasına sebebi-
yet vermiştir. Bu nedenle değerlendirdiğimiz bıçakların kesin tarihlerini 
de kazı verilerine dayanarak yapabilmek mümkün değildir. 

Ortaçağ dönemine ait kazılarda veya münferit araştırmalarda bıçaklara 
az yer verilmesi ve çoğu kez depolarda zamanın tahribatına terk edilmesi, 
bu konuda mukayese yoluyla genellemelere ulaşabileceğimiz örnek sayısı-
nın artmasına engel teşkil etmektedir. Burada tanıtılan Kubad-Abad Sarayı 
bıçakları, Ortaçağ Türk Dönemi’ne ait az bilinen bir kullanım aletine ilişkin 
ilk verileri teşkil etmektedir. Diğer Ortaçağ ören yerlerine ait bıçak örnekleri-
nin sayısının artması, bu konudaki literatürünün oluşmasını sağlayacaktır. 
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AZERBAYCAN’DA GÖSTERİŞ TÜKETİMİ 

Oqtay QULİYEV* 

Öz 

Tüketim amaçlarının bilinmesi, pazarlamacılara kendi ürün ve hizmet-

lerini pazarlamada onlara yardımcı olmaktadır. Her ne kadar bu ürün ve 

hizmetlerin fonksiyonel amaçlarla tüketildiği birçok tüketiciler tarafından 

vurgulansa da tüketim amacının sadece fonksiyonel olmadığı birçok bilim 

adamı tarafından kabul edilmektedir. Sembolik tüketim, hedonik tüketim 

ve gösteriş tüketimi bu kategori içerisinde yer almaktadır. Kendi statüleri-

ni belirtmek, başkalarını kıskandırmak, başkalarından farklı olmak heve-

si tüketicileri her zaman gösterişe sevk etmektedir. Bu araştırmada göste-

riş tüketimi üzerine odaklanılmış olup, Azerbaycan tüketicisinin gösteriş 

tüketimi ile ilgili davranışları öğrenilmeye çalışılmıştır. Bunun için anket 

araştırması yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Tüketim, Gösteriş Tüketimi, Tüketici Davranışı. 

Abstract 

Conspicuous Consumption in Azerbaijan 

Becoming known of the consumption purposes, is helping to sellerers 

in selling services. This goods with as anything and if consumption is 

emphasized and is accepted of the services doing by functional purposes 

by some consumers by functional some scientists where he was not 

simply person of the consumption purpose. This takes part symbolical 

consumption, hedonic consumption and conspicuous consumption is insi-

de of this category. To define statuses, to provoke the feeling of jealous 

the others, consumers of inclination of to be different from others are al-

ways directing to conspicuous. In this case, we were investigated on 
                                                           
* Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve 
Pazarlama Bilim Dalı Doktora Öğrencisi. 
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conspicuous consumption of Azerbaijan consumer and we learn their be-

haviour. Questionnaire investigating have been valued fort his purpose 

results carry out. 

Key words: Consumption, Conspicuous Consumption, Consumer Behaviour. 

Giriş 

2. Dünya Savaşı’ndan sonra ulusal üretim giderek yerini uluslararası 
üretime bırakmaya başlamış ve küreselleşme sürecinin hayatımızı ve 
tüm dünyayı giderek sarması süreci hızlanmıştır. Günümüzde küresel-
leşme hızla tüm dünyayı tek bir pazar haline getirmektedir. İletişim tek-
nolojilerinin gelişmesi ile de bu süreç daha da hızlanmıştır. İletişimin bu 
kadar hızlı gelişmesi, tüketicilerin de bilinçli tüketici haline gelmesine 
yardımcı olmuştur. 

Piyasalarda yerli ürünlerin yanı sıra yabancı ürünlerin de olması tü-
ketici seçim ve tercihlerinde onlara daha fazla alternatif sunmaktadır. 
Tüketiciler bilmedikleri ürünleri deneyerek, reklâmları seyrederek bu 
ürünler hakkında da bilgi sahibi olmaktadırlar. Bir yandan fiziksel ihti-
yaçlarını karşılamaya çalışan tüketiciler, diğer taraftan da sosyal ihtiyaç-
larını ödemeye çalışmaktadırlar. Diğer bir deyişle, tüketiciler sadece 
fonksiyonel amaçlar için değil, fark edilmek, alışverişten haz almak v.s. 
amaçlar için gerçekleştirilmektedir. 

Tüketici Kimdir? 

Herhangi bir ihtiyacı olan ve bu ihtiyaçların karşılanması için ürünle-
ri satın alma güç ve isteklerine sahip kişiler tüketici olarak değerlendiril-
mektedir. Tüketici iktisadi mal veya hizmetleri belli bir bedel ödeyerek 
satın alan ve kullanan kişidir. Tüketim denildiği zaman daha çok maddi 
bir tüketim olayı göz önüne gelmekte ama bununla beraber maddi olma-
yan kültür, eğlence, dinlenme gibi tüketim öğeleri de mevcuttur. 

Pazarlama açısından tüketici, hayatını sürdürebilmek için çeşitli şey-
lere ihtiyaç duyan ve bunu gidermek için elinde imkân ya da fırsatlar 
bulunan kişidir. Başka bir değişle tüketici, kişisel arzu, istek ve ihtiyaç-
ları için pazarlama bileşenlerini satın alan ya da satın alma kapasitesin-
de olan kişidir.1 

Tüketim Tarzları 

Tüketici davranışlarının önemli önermelerinden birisi insanların ço-
ğunlukla ürünleri temel fonksiyonları nedenleriyle değil, içerdikleri an-
lamları nedeniyle satın aldıklarını ifade etmektedir. Bu ilke bir ürünün 
ya da hizmetin temel fonksiyonunun önemli olmadığı anlamına gelme-
mektedir. Burada ifade edilmek istenen şeyin, ürünlerin ya da hizmetle-
                                                           
1 Remzi Altunışık, Pazarlama Yönetimi, Sakarya Kitapevi, 3. Baskı, s. 36, Sakarya, 2005. 
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rin gördükleri fonksiyonlarının da ötesinde bir rol oynamasıdır.2 Fayda-
cılık, bir nesnenin ya da bir eylemin değerinin onun faydasıyla belirlene-
ceği şeklindeki inanç olarak tanımlanmaktadır.3 Rasyonel tüketimin de 
temelinde faydacılık mevcuttur. Bireyler bir ürün veya hizmeti satın al-
dıkları zaman genellikle rasyonel olmaya çalışmaktadırlar. Fakat yapılan 
birçok araştırmalarda tüketicilerin birçok hallerde rasyonel davranma-
dıklarını göstermektedir.4 Literatürde rasyonel olmayan tüketim şekilleri, 
hedonik tüketim, rasyonel tüketim, plansız satın alma, gösteriş tüketimi 
v.s. olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut araştırmamızda üzerinde du-
racağımız tüketim tarzı gösteriş tüketimidir. 

Gösteriş Tüketimi 

On dokuzuncu yüzyıl boyunca, giderek genişleyen nüfus arasında 
moda olgusuyla özdeşleştirilen “yeni” olana karşı duyulan arzu, tüketici 
talebinde çarpıcı bir dinamizm yaratmıştır. Bu gelişmenin temel nedenle-
rinden biri, geleneksel toplum yaşamlarından modern toplum yaşamına 
geçiş süreciyle açıklanabilir. Geleneksel düzende sosyal statü göreli ola-
rak doğumla belirlenmiş ve tüketim kalıpları, önemli bir dereceye kadar 
sosyal konum ile özdeşleşmiştir. Bu çerçevede, tüketim yoluyla statünün 
gösterişli bir şekilde sergilenmesi anlamında modanın alanı, diğer sosyal 
konumlarda bulunanların sefalet içinde yaşamalarından dolayı olmasa 
da, sosyal tabakalaşma sisteminin katılığı yüzünden daha çok aristokra-
si ile sınırlanmıştır. 

Geleneksel toplumdan modern topluma geçiş aşamasında, tüketicile-
rin yaşamlarında giderek daha önemli rol oynamaya başlayan moda ol-
gusu, bir yandan farklı sınıflar arasında tüketimin göreli olarak yaygın-
laşmasına yol açarken, bir yandan da önceden belirlenmiş sosyal ko-
numların ortadan kalkmaya başladığı bir anın işaretlerini vermekteydi. 
Esasen, tüketim tarzlarını da etkileyecek bir şekilde parasal ilişkilerin 
çözücü ve özgürleştirici etkisiyle, geleneksel toplumun erozyonu çoktan 
başlamıştı. Genel olarak kişinin sahip olduğu mallar toplumdaki sosyal 
konumunun göstergesi olarak kabul edilmekte ve üst tabakalarla özdeş-
leştirilen tüketim mallarına sahip olma yüksek statü talep etmenin bir 
yolu olarak düşünülmekteydi.5 Özellikle ekonomik gücü ön plana çıka-
ran bazı yazarlar açısından, tüketimin pek çok alanında eski zenginlik 
yeni edinilen zenginlikten artık ayrıştırılmaz hale gelmiştir. Bu düşünce, 
                                                           
2 Yavuz Odabaşı-Gülfidan Barış, Tüketici Davranışı, MediaCat Yayınları, 4. Baskı, s. 22, İs-
tanbul, 2004. 
3 Sabahattin Çelik, Hazsal ve Faydacı Tüketim, Derin Yayınları, 1. Baskı, s. 47, İstanbul, 
2009. 
4 Mike Featherstone, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Çeviren: Mehmet Küçük, 2. Baskı, 
s. 41, İstanbul, 2005. 
5 Robert Bocock, Tüketim, Çeviren: İrem Kutluk, Dost Kitabevi, 3. Baskı, s. 42, Ankara, 
2009. 
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insanların belli türden mallara erişimlerinin yasal sınırlamalar ve gele-
neksel yaşama dayalı gözetimler tarafından değil, onların salt parasal 
varlıklarına dayalı olarak belirlenebileceği ya da kısaca “gücünüz yetiyor-
sa” onu alırsınız ilkesine dayanmaktadır. Bireyler satın aldıkları mallarla 
kendi kimliklerini de oluşturmaya başlamışlardır. 

Simmel’in “var olan bir örneğin taklit edilmesi” olarak tanımladığı mo-
da, sosyal taleplerin bir sonucu olarak ortaya çıkmakta ve içeriklerin sü-
rekli dönüştürülmesi yoluyla bireyin farklılaşma ihtiyacını ve değişikliğe 
karşı duyduğu arzusunu gidermektedir. Şehir yaşamında birey, bir kim-
lik duygusu yaratabilmek, kim olarak algılanmayı arzu ettiğini ifade ede-
bilmek ve diğer bireylerden kendisini farklı kılabilmek amacıyla tüketim 
yapmakta ve moda süreçlerine dayalı olarak diğer bireylerle sürekli bir 
statü rekabeti içine girmektedir. Bu süreçte, modanın ve öğelerinin (gi-
yim tarzları, müzik, ev dekorasyonu vb.) geniş bir şekilde benimsenmesi 
tekrar yeniye karşı bir arzunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Her 
şeyden önce, daha çok tüketim toplumunun gelişimine paralel olarak 
değerlendirilmesi gereken moda, bireyin belirli bir grubun üyesi olduğu-
nu işaret ederken, eşzamanlı olarak onun başka bir alternatif grubun 
üyesi olmadığının da altını çizmektedir. Malların kullanımlarında sosyal 
bir biçime dönüşen içsel insan özellikleri olarak görülen diyalektik bir 
farklılaşma, uyumculuk ve taklit etmeyi içeren moda, bu bağlamda statü 
ayrımlarını belirginleştirmenin sosyal bir aracı olarak da önemli bir oy-
namaktadır. 

Simmel, modayı üst sınıfları etkileyen ve ardından bu sınıflardan alt 
sınıflara doğru yayılan ve sürekli bir yenilik, farklılaşma ve taklit etme 
süreci içinde statü ayrımlarını sürdüren bir etken olarak kabul etmekte-
dir. Onun modaya ilişkin bu görüşü, McKendrick’in tüketimi hızlandıran 
bir olgu olarak, sosyal hiyerarşinin üst konumlarında yer alanların alt 
konumlarda bulunanlar tarafından taklit edilmesi ve modanın bu süreç-
teki talebi arttırıcı etkisine ilişkin argümanıyla bir dereceye kadar para-
lellik göstermektedir. Esasen üst tabakalar tarafından benimsenen mo-
dalar, alt tabakalar tarafından asla özdeş değildir. Eğer sosyal açıdan 
“doğru” mallar kişiye sosyal bir statü veriyorsa ve bu “doğru”luk üst sı-
nıflar tarafından inşa edilmişse, sosyal hiyerarşinin alt ve orta konumla-
rında bulunanlar, üst konumlarda bulunanların tüketim kalıplarını tak-
lit edebilmektedirler. Ama önceki dönemlerin ayrıcalık ve saygınlığını 
simgeleyen tüketim malları kitle piyasasına sunulurken üst konumlarda 
bulunanlar, kitleler üzerindeki kültürel üstünlüklerini koruyabilmek için 
yeni beğeni, farklılık ve ayırım biçimleri yaratmaya zorlanmaktadırlar. 

Tüketim kültürünün en önemli konularından biri “farklılıktır.” İnsan-
lar, sınıflı bir toplumda bir yandan üstün gördüğümüz gruptan kopma-
mak için aradaki farkları gidermeye çalışırken, bir yandan da bulunduk-
ları grubun içerisinde, göze çarpmayı, “fark edilmeyi” ve üstün duruma 
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gelmeyi arzulamaktadır. Güzellik, başarı ve gücü yansıtan ürünlerle et-
rafındaki insanlara hayranlık yaratmaya çalışmaktadırlar. Diğer insan-
lardan farklı, ayrı, müstesna bir yerlerde olma düşüncesi birçok insanın 
karşı koyamadığı bir arzu haline gelmektedir. Tüketim odaklı piyasa kül-
türü ve düzenin giderek artan baskısı, tüketicilere sürekli “farklı olma” 
ve diğerlerinden ayırt edilme düşüncesini öne çıkartarak bunun yolu 
olan biriktirmeye davet etmektedir. Tüketici, bu biriktirmeyi ve biriktir-
menin düzeyi ile neyin gerekli ve uygun olduğunu mensubu olduğu sos-
yal sınıf ve grupların etkisiyle belirlemektedir. İnsanlar günlük tüketim-
lerinde farklı olmaya çalışmaktadırlar. Bununla beraber maddi veya kül-
türel biriktirmeye yönelmektedirler. İnsanlar tarafından arzulanan belki 
de her ikisinde de yeterli düzeye ulaşmaktır, fakat bunun en kısa ve kes-
tirme yolu maddi birikime öncelik vermektir. Güce ve onu gösterecek 
olan para ve elde edilen ürünler aracılığıyla kendini diğerlerinden farklı-
laştırma, insanın geçmişini, kim olduğunu unutmaya yöneltebilmekte-
dir. Edinilen para ve güç ile satın alınan ürünler sayesinde başkaların-
dan farklı olduğunu sergilemek ve yaşadığı sosyal çevreye ait olduğunu 
göstermek hoş görülen davranış haline gelmektedir. 

Burada üç önemli konu ön plana çıkmaktadır. Bunlar, statü, prestij 
ve sosyal sınıftır. Bir çeşit sosyal hiyerarşi içerisinde bireylerin toplumsal 
olarak derecelenmesi ya da gruplanması olarak tanımlanabilecek olan 
“sosyal sınıf” kavramının birtakım özellikleri bulunmaktadır. Hiyerarşik 
bir yapıya sahip olduğundan, sınıflar arası statü farkları yaratabilmekte-
dir. Sosyal sınıf, farklı yaşam biçimlerine sahip farklı sosyal grupların bir 
sosyal düzen ve hiyerarşi içerisinde bölümlenmesidir. Statü ise, uygun 
sosyal farklılıkların belirlenmesini ve bu farklılıkların bir hiyerarşi içeri-
sinde prestij ve sosyal onur bağlamında düzenlenmesini gerçekleştir-
mektedir. Bunların yanı sıra aynı sınıfın üyeleri arasında benzer statü-
nün varlığı gözlemlenebilmektedir. 

Sosyal sınıf kavramı, tüketimle bağlantısı açısından bilimsel olarak 
en geniş haliyle Amerikalı sosyolog W.L. Warner tarafından incelenmiş-
tir. Warner’in sosyal sınıf kavramı, aynı toplumsal saygınlığa sahip, bir-
birileri ile çok sıkı ilişkileri olan ve davranışsal beklentileri benzer olan 
bireylerin oluşturduğu bir sosyal yapıyı açıklamaktadır. Sosyal sınıf in-
celemelerinde “statü özelliklerinin endeksi” yöntemi kapsamında; meslek, 
gelir düzeyi, gelirin kaynağı, eğitim, yaşanan çevrenin yapısı ve yaşanı-
lan evin türü değişkenleri değerlendirmelere katılmaktadır. Warner, bu 
değişkenlerin incelenmesi sonucu, özellikle ABD için geçerli olan altılı bir 
sosyal sınıf gruplaması geliştirmiştir: 
 En üst (sosyal elit tabaka, soylu eski aileler, serveti en az iki, üç 

nesilden bu yana sürdürenler), 
 Üstün altı (yeni zengin olan sınıf), 
 Ortanın üstü (meslek sahipleri ve yöneticiler), 
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 Ortanın altı (beyaz yakalı çalışanlar ve küçük iş sahipleri), 
 Altın üstü (mavi yakalı çalışanlar, kalifiye ve yarı kalifiye işçiler), 
 Altın altı (kalifiye olmayan çalışanlar, düşük gelir sahipleri). 
Böyle bir çalışma alt, orta ve üst olarak üçlü bir sınıflandırmaya da 

tabi tutulabilir. 
Warner’in sosyal sınıf açıklamasına önemli bir katkı da Pierre Marti-

neau tarafından yapılmıştır. Martineau zengin bir kimsenin, basitçe da-
ha çok geliri olacak fakir biri olduğu ve aynı gelir seviyesine eriştiğinde 
zengin gibi davranacağı görüşünü kabul etmemektedir. Örneğin, cep te-
lefonu gibi ürünlerin bir sosyal sınıf üyesi olduğunu kanıtlamak amacıy-
la tüketici tarafından kullanılması gösterilebilir. Neyin satın alındığı ve 
nereden satın alındığı sadece ekonomik bakımdan değil, sembolik ba-
kımdan da farklılıklar gösterebilmektedir. Packard yukarıya çıkmak, ba-
samakları tırmanmak için üç önemli fırsatı öne sürmektedir: 

a) Yüksek statüde bulunan bir erkekle kızın evlendirilmesi, 
b) Çocukların iyi bir üniversite eğitimi almasının sağlanması, 
c) Tüketimin arttırılması yoluyla bir yerlere gelme duygusunun yara-

tılması. 

Gösteriş Tüketimine Yönelik İfadelerle İlgili Temel Boyutlar 

Katılımcıların gösteriş tüketimi ile ilgili Temel Bileşenler Faktör Anali-
zi yapılmıştır. 10 ifadenin yer aldığı bölümden araştırma sonuçlarına uy-
madığı için Likert ölçeğinde yer alan bazı ifadeler Temel Bileşenler Fak-
tör Analizine tabi tutulmamıştır. Aşağıdaki tabloda faktör yükleri her bir 
faktörün toplam varyansının ne kadarını açıkladığı gösteren değerler gö-
rülmektedir. Faktör analizi sonucunda KMO değeri (0.70) kritik değer 
olan 0,7’ye eşittir. Bu da faktör analizinin uygun olduğunu göstermekte-
dir. 

Tablo 1: Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler Faktör 
Yükleri 

Açıklanan 
Varyans (%) 

1. Moda Takipçileri 
· Elbiselere gereğinden fazla para harcıyorum. 
· Modayı yakından takip ederim. 
· Her gün farklı elbiseler giymeye çalışırım.  

 
0.791 
0.672 
0.658 

17.77 
 

2. Marka Düşkünü 
· Markalı ürünler insanları zengin göstermektedir. 
· Markalı ürünler insanların değerli ve özel görün-
mesini sağlar. 

 
0.804 

 
0.743 

15.00 

3. Lüks Düşkünü 
· Evimin pahalı mobilya ve eşyalarla dekore etmeyi 
tercih ederim. 
· Tanıdıklarımla dışarıda lüks mekanlarda yemek 
yemeyi tercih ederim. 

 
 

0.851 
 

0.698 

13.71 
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4. Çevre Takipçileri 
· Çevremden geri kalmamak için magazin dünya-
sını yakından takip ederim.  
· Çevremden geri kalmamak için çevremdeki olup 
biten yenilikleri takip ederim. 

 
 

0.836 
 

0.717 

13.18 

KMO=0.70 

Buna göre faktör analizi neticesinde 4 boyutlu çözüm olduğu ve bu 
dört boyutun toplam varyansın %60’ını açıkladığını göstermektedir. Söz 
konusu bu faktörlerin güvenirliliği açısından bakıldığında 4 faktörden 
4’nün kritik değer olarak kabul edilen 0,7’den büyük olduğu görülmek-
tedir ki, bu da betimsel çalışmalarda kabul edilebilir bir değer görülmek-
tedir. 

Gösteriş tüketimiyle ilgili tüketicilerin düşüncelerini ortaya koyan 
faktör analizi neticesinde ortaya çıkan faktörlerin isimlendirilmesinde 
faktör yüklerine katılan değişkenleri en iyi temsil edebilecek isimler veril-
meye çalışılmıştır. Buna göre tüketiciler genel olarak, gösteriş tüketimi 
ile ilgili fikirleri değerlendirirken dört konuyu veya kriteri dikkate almak-
tadır. Bunlar önem sırasına göre moda takipçileri, marka düşkünü, lüks 
düşkünü, çevre takipçileri olarak isimlendirilmiştir. Tablo 1’de faktör 
analizlerinin sonuçları verilmektedir. 

Birinci faktör, moda takipçileri olan tüketicilerdir. Bu tüketici grubu 
giyim kuşamlarına her zaman dikkat etmektedir. Bu tüketici grubu giyi-
me fazla harcayarak her gün farklı görünmeye çalışmaktadır. 

İkinci faktör marka düşkünü tüketicilerdir. Bu tüketiciler marka 
ürünlerini tercih etmektedirler. Bu tüketici grubuna göre, markayı kalite 
olarak değerlendirirken, markanın zengin kesimler tarafından tüketildi-
ğini algılanmaktadır. 

Üçüncü faktör, lüks düşkünü tüketicilerdir. Bu tüketici grubu pahalı 
ürünleri tüketmekle beraber, dışarıda sık sık yemek yeme alışkanlığına 
sahip tüketicilerdir. 

Dördüncü faktör, çevre takipçileri faktörüdür. Kendi çevrelerinden ge-
ri kalmamak ve alt tabakalardaki insanların onları takip etmesi sonucu 
onlardan farklılaşmak için çevrelerini sık sık takip etmektedirler. 

Sonuç 

Tüketim kültürünün en önemli konularından birinin “farklılık” oldu-
ğunu belirtmiştik. Yapılan araştırma sonucunda da insanların modayı 
sık sık takip ettiği, her gün farklı kıyafetler giyerek diğerlerinden farklı 
olmaya çalıştıkları görülmektedir. İnsanlar, sınıflı bir toplumda üstün 
gördükleri gruptan kopmamaya çalışmaktadırlar.  

Güzellik, başarı ve gücü yansıtan ürünlerle etrafındaki insanlara hay-
ranlık yaratmaya çalışan tüketicilerin ev tasarımında özellikle lüks ve 
pahalı ürünlere meraklı oldukları gözlemlenmektedir. Diğer insanlardan 
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farklı olmak, ayrı, müstesna bir yerlerde olma düşüncesi birçok insanın 
karşı koyamadığı bir arzu haline gelmektedir. Tüketicilerin mensup ol-
dukları sosyal sınıfları da bu konuda çok önemlidir. Tüketiciler, mensu-
bu olduğu sosyal sınıf ve grupların etkisiyle hesaplaşmaktadırlar. Gün-
lük tüketimlerinde farklı olmaya çalışan tüketiciler kendi sosyal sınıfla-
rından kopmamaya, bunun içinde kendi çevrelerini takip ettikleri görül-
mektedir. Bunun için de modayı yakından takip eden tüketiciler, alt 
gruptaki tüketicilerin onları takip etmediklerini yakından takip etmekte 
ve tüketimde markalı ürünleri tercih etmektedirler. Markalı ürünler bir 
yandan statüyü yansıtırken bir yandan da üst sosyal sınıfı sergilemekte-
dir. Bunun her zaman yapılabilmesi için ise güce ve onu gösterecek olan 
paraya her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.  Edinilen para ve güç ile satın 
alınan ürünler sayesinde başkalarından farklı olduğunu sergilemek ve 
yaşadığı sosyal çevreye ait olduğunu göstermek hoş görülen davranış ha-
line gelmektedir. 
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NÜVVÂB OKULLARININ 
ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Zişan FURAT* 

Öz 

Şer’i mahkemelerde görev alacak hâkimleri yetiştirmek üzere kurulan 

Nüvvâb okulları, ilk defa “Muallimhâne-i Nüvvâb” ismiyle 1855 yılında İs-

tanbul’da açılmıştır. Zaman içerisinde ismi gibi eğitim ve öğretim müfre-

datında da pek çok değişiklikler yapılan bu kurumu, 1887 yılında Saray-

bosna’da açılan Mekteb-i Nüvvâb veya diğer ismiyle Šerijatska Sudačka 

Škola (Şeriat Hâkimleri Okulu) izlemiştir. Diğer bir nüvvâb okulu ise, 1922 

yılında Bulgaristan’ın Şumnu şehrinde açılmış olan Medresetü’n-Nüvvâb’-

dır. Bu kurumların temel amaçları, devletin/İslam topluluğunun farklı ka-

demelerinde hizmet edecek din görevlilerini yetiştirmek olmasına karşın, 

kuruldukları zaman ve mekânlardaki yönetici ve yönetilenlerin ihtiyaçları 

her üç kurumun farklı karakteristiklere sahip olmasına neden olmuştur. 

Ancak kurumların ihtisas eğitiminin ötesinde öğrencilerinin dini anlayış-

larının şekillenmesinde de etkin rol oynaması dönemin din eğitimi politi-

kalarını anlayabilmek için önemli ipuçları sunmaktadır. 

Bu makale, Nüvvâb okullarını kuruluş nedenleri, kurumsal yapı ve 

hukuki statüleri ile eğitim ve öğretim programları olmak üzere üç başlık 

altında incelemektedir. Çalışmamız bu bağlamda farklı sosyo-kültürel ve 

coğrafi ortamlarda, farklı idareler altında ve farklı zaman dilimlerinde or-

taya çıkan ancak benzer isim ve amaçlara sahip olan bir kurum görünü-

mündeki Nüvvâb okullarını ele alarak, devlet politikaları ve eğitim kurum-

ları arasındaki ilişkileri tahlil etmeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar kelimeler: Mekteb-i Nüvvâb, Din Eğitimi, Eğitim Kurumları, 

Hukuk Eğitimi, Eğitim Tarihi, Karşılaştırmalı Tarih Araştırmaları. 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı. 
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Abstract 

A Comparative Study on Nuvvab Schools 

Maktab-i Nuvvab was first established in Istanbul in 1885 as an ins-

titution called “Muallimhâne-i Nüvvâb” for the purpose of training future 

judges employed in the Shari’a Courts. Several years later, a Maktab-i 

Nuvvab, known also as Šerijatska Sudačka Škola (School for Shari’a Jud-

ges) was opened in Sarajevo in 1887 by the Austro-Hungarian Adminis-

tration, which had been already established in Bosnia and Herzegovina 

as a result of the Berlin Treaty. Another Nuvvab School, under the name 

of Medresetu’l-Nuvvab, came to existence in 1922 in Shumen, a town in 

the north eastern part of the independent Bulgarian Kingdom. Even 

though the main aim of these three institutions was to educate the religi-

ous functionaries who were expected to work at different levels of Islamic 

communities or the state administration, their characteristics were sha-

ped in accordance with the socio-cultural settings in which they came into 

being as well as the needs of the people and the rulers of these specific 

states at this time. Thus, they provide important clues to understanding 

the policies related to the religious education of that time as they were in-

strumental for the development of students’ religious perceptions as well 

as for the creation of new religious milieus through the introduction and 

support of modern thinking. 

This paper approaches these institutions from a comparative perspec-

tive and consists of three chapters that elaborate on the reasons behind 

their establishment, their characteristics as well as their curricula. In this 

regard, it offers an analysis of the relations between the state policies 

and educational institutions by taking the Nuvvab schools as an exem-

plary case. Providing more information on these different institutions 

which have similar names and characteristics would hopefully lead us to 

understand the impact of socio-cultural and geographical settings on the 

educational institutions. 

Key words: Maktab-i Nuvvab, Religious Education, Educational Instituti-

ons, Law Education, History of Education, Comparative Historical Studies. 

Eğitim kurumlarının teşekkülü ile yapısal özelliklerinin değişiminde 
ve hatta ortadan kalkmasında toplumsal ihtiyaçlar, siyasi koşullar ve 
güncel sorunlar gibi pek çok faktör rol oynamaktadır. Bölgeden bölgeye, 
dönemden döneme çeşitlilik gösteren bu faktörler, onların sadece ku-
rumsal özellikleri değil, aynı zamanda akademik yapılanmaları ve eğitim 
anlayışlarının şekillenmesinde de etkili olmaktadır. 

İslam eğitim kurumları ve özellikle de bu kurumlar arasında medre-
seler, söz konusu faktörlerin tahlil edilebilmesi açısından önemli bir ör-
nek teşkil etmektedirler. Medreselerin hem kurumsal hem de yapısal an-
lamda vücud bulmaları ve zaman içerisinde geçirdiği evrelerde etkili olan 
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amiller üzerine yapılan çalışmalar, bu eğitim kurumlarının dinin kurum-
laşmasının beraberinde getirdiği ihtiyaçların yanı sıra dönemin politik 
koşullarının bir neticesi olarak ortaya çıktığını göstermektedir.1 Yine, 
ilerleyen yıllarda bir zincir halinde İslam dünyasını saran Nizamiye Med-
reseleri, yönetimin etki alanının ülkenin her köşesine genişlemesine 
önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.2 Konuya ilişkin diğer bir örnek de, 
XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren sahneye çıkan ve Osmanlı modern-
leşmesinin temel figürlerinden bir tanesi haline gelen mekteplerdir. Eği-
tim kurumlarının devletleştirilmesiyle de ilişkili olarak imparatorluğun 
dört bir yanına yayılan bu kurumlar, 1924’te yayınlanan Tevhid-i Tedri-
sat Kanunu ile Türk eğitim sisteminin ana unsurları haline gelmiştir.3 
Eğitim tarihimizden aldığımız bu örnekler, idarenin eğitim kurumlarını 
şekillenmesindeki etkisi konusunda önemli bilgiler sunmaktadır. 

Bununla beraber eğitim kurumlarını, sadece devlet yönetiminin poli-
tikalarını uygulamaya koyduğu bir alan olarak ele almak, ortaya tek ta-
raflı bir tablo çıkaracaktır. Özellikle sömürgeci idarelere karşı yerel hal-
kın dini/etnik kimliklerini koruma çabalarının sonucu olarak ortaya çı-
kan eğitim kurumları, eğitim ve politika arasındaki ilişkinin aslında çift 
taraflı olduğunu göstermektedir.4 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında imparatorlukların yıkılışıyla bera-
ber azınlık haklarının ön plana çıkmaya başlaması ise, bu ilişkiye yö-
netilen açısından yeni bir boyut kazandırmıştır. Özellikle eski Osmanlı 
topraklarında yaşayan Müslüman azınlıklar için eğitim kurumları, dev-
let politikaları karşısında dini kimliklerini koruyabilmelerini sağlayan 
temel unsurlar haline gelmişlerdir. Çalışmamız bu bağlamda, farklı 
sosyo-kültürel ve coğrafi ortamlarda, farklı idareler altında ve farklı za-
man dilimlerinde ortaya çıkan ancak benzer isim ve amaçlara sahip 
olan bir kurum görünümündeki Nüvvâb okullarını ele alarak, devlet 
politikaları ile eğitim kurumları arasındaki ilişkileri tahlil etmeyi amaç-
lamaktadır. 
                                                           
1 Özellikle 1900’lü yılların başından itibaren batı dünyasında medrese kurumunun ortaya 
çıkışının altında yatan nedenleri incelemeye yönelik pek çok çalışma yapıldığı görülmekte-
dir. Zaman içerisinde akademik bir polemik haline dönen bu çalışmalar Makdisi’nin Orta-
çağ’da Yüksek Öğretim isimli çalışmasında detaylı bir şekilde tahlil edilmektedir. Bkz. Geor-
ge Makdisi, Ortaçağ’da Yüksek Öğretim, İslam Dünyası ve Hıristiyan Batı, çev. Ali Hakan Ça-
vuşoğlu, Hasan Tuncay Başoğlu, Gelenek Yayıncılık, s. 413-436, İstanbul, 2004. 
2 Makdisi, a.g.e., s. 77. 
3 Osmanlı modernleşmesi ve eğitim kurumlarına yansımaları pek çok akademisyen tarafın-
dan detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bkz. Yaşar Sarıkaya’nın Medreseler ve Modernleşme (İz 
Yayıncılık, İstanbul, 1997), Hamit Er’in Osmanlı Devletinde Çağdaşlaşma ve Eğitim (Rağbet 
Yayınları, İstanbul, 1999), Ahmet Cihan’ın Reform Çağında Osmanlı İlmiyye Sınıfı (Birey Ya-
yıncılık, İstanbul, 2004), Zeki Salih Zengin’in II. Meşrutiyette Medreseler ve Din Eğitimi (Ak-
çağ, Ankara, 2002). 
4 Bu tip örnekler için bkz. Holger Daun, Geoffrey Walford, Educational Strategies Among 
Muslims in the Context of Globalization, Some National Case Studies, Leiden, Boston: Brill, 
2004. 
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Söz konusu Nüvvâb okullarının ilki, İstanbul’da kurulan Muallimhâ-
ne-i Nüvvâb’dır.5 1855 yılında İstanbul’da açılan kurum, önce Muallim-
hâne-i Nüvvâb, ardından 1884’te Mekteb-i Nüvvâb, 1909’da Mekteb-i 
Kudât ve nihayet 1913’de Medresetü’n-Kudât olarak adlandırılmıştır.6 

İmparatorluğun din görevlilerinin yetiştirilme politikasının eğitim ku-
rumlarına yansımalarının detaylı bir şekilde görüldüğü bu kurumu, 
1887 yılında Saraybosna’da açılan Mekteb-i Nüvvâb veya diğer ismiyle 
Šerijatska Sudačka Škola (Şeriat Hâkimleri Okulu) izlemiştir. İleride de-
taylı bir şekilde ele alınacağı üzere bu kurum, 1945 yılındaki sosyalist 
idare dönemine kadar fonksiyonlarını sürdürmüş ve bölgedeki Müslü-
manların düşünce yapılarının modernleşmesinde önemli rol oynamıştır.7 

Çalışmamızda ele aldığımız üçüncü ve son kurum ise, daha geç bir 
dönemde, artık tamamıyla Osmanlı idaresinden çıktıktan sonra Bulga-
ristan’ın Şumnu şehrinde 1922 yılında açılmış olan Medresetü’n-Nüv-
vâb’dır. 1947-1948’de gimnazyuma (lise) çevrilinceye kadar eğitim-öğre-
tim faaliyetlerini sürdüren kurum, Bulgaristan’da yaşayan Müslümanla-
rın üst düzey din görevlilerini yetiştirmenin ötesinde, varlıklarını sürdür-
mek için verdikleri mücadelenin de sembollerinden bir tanesi haline gel-
miştir.8 

Yukarıda dile getirildiği üzere, bu kurumların temel amaçları, devletin 
/İslam topluluğunun farklı kademelerinde hizmet edecek din görevlileri-
ni yetiştirmek olmasına karşın, kuruldukları zaman ve mekânlardaki yö-
netici ve yönetilenlerin ihtiyaçları her üç kurumun farklı karakteristikle-
re sahip olmasına neden olmuştur. Üç kurum da aslında hukuk eğitimi 
vermek için kurulmuşsa da, dönemin hukuk anlayışının dini esaslar 
üzerine kurulu olması ve kurumların ihtisas eğitiminin ötesinde öğrenci-
lerinin dini anlayışlarının şekillenmesinde de etkin rol oynamaları döne-
min din eğitimi politikalarını anlayabilmek için önemli ipuçları sunmak-
tadır. 
                                                           
5 Çalışmamızda yanlış anlaşılmalara yol açmamak amacıyla kurum, kuruluşunda ilk olarak 
adlandırılan şekliyle, yani Muallimhane-i Nüvvâb ismiyle anılmıştır. 
6 Kurumun adlandırılması ve bu hususta yaşanan değişimlerle ilgili Akiba eserinde arşiv 
kaynaklarına dayalı geniş bilgi vermektedir. Bkz. Jun Akiba, “A New School for Qadis: Edu-
cation of the Sharia Judges in the Late Ottoman Empire”, Turcica, 35 (2003), s. 125-163. 
Ayrıca kurum hakkında detaylı bilgi için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin 
İlmiye Teşkilatı, Türk Tarihi Kurumu Basımevi, s. 268-270, Ankara, 1988; Osman Ergin, 
Türk Maarif Tarihi, Cilt: 1-2, Eser Matbaası, s. 157-159, İstanbul, 1977; Mehmet İpşirli, 
“Medresetü’l-Kudat”, İslam Ansiklopedisi (DİA), c. 18, s. 343-344. 
7 Kurum hakkında geniş bilgi için bkz. Hajrudin Ćurić, Muslimansko Školostvo u Bosni i 
Hercegovini do 1918. Godine, Sarajevo: Veselin Masleša, s. 258-267, 1983; Ömer Nakičević, 
Historijski razvoj Fakulteta islamskih nauka (1887-1998), Sarajevo, 1998. 
8 Kurum hakkında geniş bilgi için bkz. Haşim Ertürk-Rasim Eminoğlu, Bulgaristan’da Türk-
İslam Eğitim ve Kültür Müesseseleri ve Medresetü’n-Nüvvâb, İslam Tarih, Sanat ve Kültürünü 
Araştırma Vakfı, İstanbul, 1993; İsmail Cambazov, Medresetü’n-Nüvvâb, Ahmed Davudoğlu 
Dostluk ve Kardeşlik Vakfı, Sofya, 2005; Sadi Bayram-Hayrettin Ersal, “Bulgaristan’da Müf-
tü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap”, Vakıflar Dergisi, s. 415-442, XX 
(1988).  
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Bugüne kadar söz konusu bu kurumlar pek çok vesileyle akademik 
çalışmalara konu edilmiş, ancak kurumsal yapıları ve eğitim anlayışları 
açısından ele alınmamışlardı. Bu eksiklik, kurumların kuruluş nedenle-
ri, kurumsal yapıları ve hukuki statüleri ile eğitim programları başlıkları 
ile bu makale çalışmasında konu edilmesiyle bir nebze de olsa giderilme-
ye çalışılmıştır. Çalışmamızda yapılan incelemelerle, tarihsel süreç içeri-
sinde farklı sosyo-politik ortamların din eğitimi kurumlarına yükledikleri 
anlam ve rolleri anlayabilmek açısından din eğitimi çalışmalarına müte-
vazı bir katkı da bulunulması umulmaktadır. 

I. Kuruluş 

Naib kelimesinin çoğulu olan nüvvâb’dan türetilen ve Nüvvâb Okulu 
anlamına gelen “Mekteb-i Nüvvâb”, genel bir ifadeyle, XIX. yüzyılın başla-
rından itibaren Osmanlı coğrafyasında ortaya çıkan ve temelde şer’i 
mahkemelerde görev alacak hâkimleri yetiştiren bir kurumdur. Vekil, 
temsil eden anlamlarına gelen nâib terimi ise, Osmanlı adli teşkilatında 
kadı yardımcısı ve vekili anlamında kullanılmış, kadıların atanma ma-
hallerine kendilerini temsilen gönderdikleri görevlilerin ismi olmuştur.9 
Özellikle XIX. yüzyılın başlarından itibaren yaygınlaşan nâib atama uy-
gulaması, Osmanlı adli teşkilatında yaşanan bozulmaların nedenlerin-
den bir tanesi olarak kabul edilmiş ve Tanzimat sonrasında konuya iliş-
kin yapılan düzenlemelerle ıslah edilmeye çalışılmıştır.10 Nihayet, 1855 
yılında yayınlanan “Nüvvâb Hakkında Nizamname” ile detaylı bir şekilde 
tanımlanan nâibliğe atamaların yapılabilmesi amacıyla Dâire-i Fetâvape-
nâhi’de bir meclis kurulmasına karar verilmiştir.11 İleride Mekteb-i Nüv-
vâb, Medresetü’l-Kudât gibi isimlerle anılacak olan Muallimhâne-i Nüv-
vâb, 1855 yılında sözü edilen Meclis-i İntihab-ı Hükkamu’ş-Şer ismini 
taşıyan bu meclisin, şer’i mahkemelerde görev yapacak hâkimlerinin ye-
tiştirilmesi için bir eğitim kurumu oluşturulmasına yönelik teklifiyle ku-
                                                           
9 Nâib terimi ve özellikle Osmanlı coğrafyasında işaret ettiği anlamlar için bkz. Mehmet Zeki 
Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. II, Milli Eğitim Basımevi, s. 644, İs-
tanbul, 1946; Mehmet İpşirli, “Nâib”, İslam Ansiklopedisi (DİA), c. XXXII, s. 311-313. 
10 Akiba, “From Kadı to Naib: Reorganization of the Ottoman Sharia Judiciary in the Tanzi-
mat Period” (Frontiers of Ottoman Studies, c. I, ed. Colin Imber ve Keiko Kiyotaki, I.B. Tau-
rus, s. 43-60, New York, 2005) isimli çalışmasında bu süreci detaylı bir şekilde ele almakta-
dır. 
11 (Onbirinci bend), “Nüvvâb Hakkında Nizamname”, (17 Receb 1271/5 Nisan 1855), Düstur 
I, 1, s. 321-324. Arif Efendi'nin şeyhülislamlığı sırasında (1854-1858) yayınlanmış olan bu 
nizamname, dönemde kaza teşkilatının ıslahı ile ilgili yapılan faaliyetlerin bir parçasıdır. Ay-
nı yıl “Tevcihat-ı Menâsıb-ı Kaza Nizamnamesi” ve “Kuzât ve Nüvvâb’ın Suret-i Hareketi ve 
Rüsumatına Dair Bâ İrâde-i Seniyye Karârgîr Olan Usulü Şamil Tenbihat”ın da yayımlanması 
kaza teşkilatında yıllardır yaygınlaşarak kalıplaşan sorunların ortadan kaldırılabilmesi için 
çözüm önerisi arayışlarını göstermektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgi için ayrıca bkz. Yase-
min Beyazıt, “Tanzimat Devri Şeyhülislamlarından Meşrebzâde Arif Efendi ve Kadılık Kuru-
mundaki İstihdam Sorunu”, Bilig, 54 (2010): 47-74. Ayrıca Meşrebzade Mehmed Arif Efen-
di’nin hayatı ile ilgili bkz. İlmiye Salnamesi, Darü’l-Hilafeti’l-Aliyye, Matba’a-i Amire, 1334 
(1916), s. 590-591. 
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rulmuştur.12 Kurumun tarihçesi bu nedenden ötürü, kadılık teşkilatında 
meydana gelen değişimlerin eğitim alanına izdüşümlerinin izlenebileceği 
bir ayna işlevi de görmektedir. Mamafih, 1871 yılında naiblik kadrosuna 
atamalar merkezileştirilmiş13, 1873 yılında yayınlanan “Hükkâm-ı Şer’iy-
ye Nizamnamesi” ile şer’i memurluk statüsüne ve niyabete geçmek iste-
yenlerin Muallimhâne-i Nüvvâb’a devam etmeleri şart koşulmuştur.14 Ar-
dından da kurumun talimatnamesi alınan kararlara paralel bir şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. 

1874 tarihli bu talimatname, Muallimhâne-i Nüvvâb’ın kuruluş ama-
cını ve yapısını açık bir şekilde tanımlamaktadır. Talimatnamede verilen 
bilgilere göre, Muallimhânenin amacı, “ulum-i arabiyye tahsil etmiş olan 
ve kendini ifade edebilecek kadar yazı yazmaya muktedir olanlardan şer’i 
alanda istihdam olmak isteyenlere ilm-i fıkhın muamelat kısmıyla ilm-i fe-
râiz ve bunların ameliyatıyla fenn-i sakk tedris ve talim etmektir”.15 İlerle-
yen yıllarda yayınlanan talimatname ve ders programları detaylı bir şe-
kilde incelendiğinde, kurumun farklı isimler altında da olsa asıl fonksi-
yonunu yani Osmanlı mahkemelerinde hizmet veren görevlilere gereken 
hukuk eğitimini sağlayan bir ihtisas kurumu olarak varlığını sürdürdü-
ğü anlaşılmaktadır.16 

Adli teşkilatta yapılan ıslahatlar başka bir eğitim kurumunu da vücu-
da getirmiştir. Bu kurum, Hukuk Mektebi’dir. 1879 yılında teşkilatlandı-
rılan Nizamiye Mahkemeleri’nde17 görev alacak hâkim ve diğer görevlileri 
yetiştirmek için İstanbul’da ilk olarak 1880’de bir Hukuk Mektebi kurul-
muştur.18 Hukuk mektebi Osmanlı adli yapısındaki dönüşümün dönem-
                                                           
12 Akiba, “A New School for Qadis”, s. 131. Öncelikle Süleymaniye’deki Mekteb-i Edebiye bi-
nasında açılan kurum, 1913 yılında Mimar Kemalettin yapısı olan ve günümüzde İstanbul 
Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi olarak kullanılan binaya aktarılmıştır. Binanın mi-
mari özellikleri ve kuruluşu hakkında bilgi için bkz. Yıldırım Yavuz, “Mimar Kemaleddin Ya-
pısı 913 Tarihli Medresetü’l-Kuzat’ın İnşaat Şartnamesi ve Keşif Defterleri”, Aptullah Kuran 
İçin Yazılar, Yapı Kredi Yayınları, s. 461-499, İstanbul, 1999. 
13 Akiba, “From Kadı to Naib”, s. 54-55. 
14 (Dördüncü madde), “Hükkâm-ı şer’iyye Nizamnamesi”, (13 Muharrem 1290-13 Mart 
1873, Düstur I, 2, 721-725. 1913 tarihli “Hükkâm-ı Şer’ ve Memurin-i Şer’iyye Hakkında Ka-
nun-i Muvakkat’ın 17. maddesinde de kadılığa atanmak için gereken şartlar arasında Med-
resetü’l-Kudat’tan mezun olma sayılmaktadır (19 Cemadiyelula 1331/13 Nisan 1329-26 Ni-
san 1913, Düstur II, 5, s. 352). 
15 Muallimhane-i Nüvvâb için “Müceddeden Kaleme Alınan Talimatnamedir” Gurre-i Mu-
harrem 1291 (18 Şubat 1874), Bab-ı Meşihat, Meclis-i İntihab Müzekkire ve Mufassıl Nüvvâb 
Varide Defterleri, nr. 1999, 2b-3a. 
16 Bkz. 1883 yılında yayınlanan talimatname (Mekteb-i Nüvvâb Hakkında Müceddeden Kale-
me Alınan Talimatdır, İstanbul, 1301), 1908 yılındaki ders programı (Bab-ı Meşihat, Meclis-i 
İntihab Müzekkire ve Mufassıl Nüvvâb Varide Defterleri, nr. 2008, 75b-76a.) ve 1914 yılında-
ki Medresetü’l-Kudat Nizamnamesi (İlmiye Salnamesi, s. 674-687). 
17 Nizamiye Mahkemeleri’nin tarihçesi ve yeniden teşkilatlandırılması ile ilgili bkz. Ekrem 
Buğra Ekinci, Tanzimat ve Sonrası Osmanlı Mahkemeleri, Kitap Arı Sanat, s. 125 vd., İstan-
bul, 2004; İbrahim Durhan, “Tanzimat Döneminde Osmanlı Yargı Teşkilatındaki Gelişme-
ler”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XII, 3-4, s. 78-87, (2008). 
18 Mektebin kuruluşu konusunda 1869 yılından itibaren çeşitli teşebbüsler gerçekleştiril-
miş, ancak bu çabalar kısa dönemli eğitim faaliyetleriyle sonuçlanmıştır. Konu ile ilgili de-
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de iyice yaygınlaşan modern eğitim kurumlarına tatbiki mahiyetinde 
iken19, Muallimhâne-i Nüvvâb 1924 yılında kapanışına kadar mevcut 
sistemin ıslahı için yapılan çabaların bir neticesi görünümündedir.20 

Osmanlı modernleşmesi XIX. yüzyıl ve sonrasında özellikle askeri ve 
idari alanlarda yoğun bir şekilde etkilerini gösterirken, ne yazık ki bu ça-
balar yapılan savaşlardaki yenilgileri önleyememiş, Müslüman nüfusun 
ağırlıklı olarak yaşadığı bölgelerde yoğun toprak kayıpları başlamıştır. 
Bu savaşlar içerisinde en ağır mağlubiyetlerden bir tanesi, 1877-1878 
Osmanlı-Rus Savaşı’nda yaşanmış; savaşın sonucunda Avrupa devletle-
riyle imzalanan Berlin Antlaşması, Balkanlarda yaşayan Müslümanlar 
için sadece siyasi anlamda değil, sosyal ve dini kurumların şekillenmesi 
açısından da adeta bir dönüm noktası olmuştur.21 

Nitekim antlaşmayla beraber, çalışmamızda ele aldığımız diğer iki böl-
geden Bosna-Hersek’in idaresi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na 
bırakılmış22, müteakiben bölgede yaşayan Müslümanların büyük bir bö-
lümü Osmanlı topraklarına göç etmiş, kalanlar ise İstanbul ve Viyana 
arasında varlıklarını sürdürmeye çalışmışlardır.23 Bosna’da yaşayan 
Müslümanların durumlarının açıklığa kavuşturulması için 21 Nisan 
1879’da Osmanlı İmparatorluğu ile imzalanan Yenipazar Antlaşması’nda 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu açık bir şekilde Müslümanların 
dinlerini yaşama ve ibadetlerini icra etme özgürlüğünü garanti altına al-
mışsa da uygulama pratikte farklılık göstermiştir.24 1908 yılında ülkenin 
                                                                                                                                        
taylı bilgi için bkz. Adem Ali Yörük, Mekteb-i Hukuk’un Kuruluşu ve Faaliyetleri (1878-1900), 
yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 
Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, s. 4-34, İstanbul, 2008. 
19 Hukuk mektebi ile ilgili geniş bilgi için bkz. Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, c. III-IV, 
Eser Matbaası, s. 1085-1116, İstanbul, 1977. 
20 Hüseyin Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, Medrese Programları -İcazetnameler- Isla-
hat Hareketleri isimli çalışmasında (Dergah Yayınları, s. 305-306, İstanbul, 1983) her iki ku-
rumu karşılaştırmakta ve kurumların müfredatlarının zaman içerisinde birbirine yaklaştığı-
na dikkati çekerken, bu durumun Osmanlı zihniyetinde Tanzimat’tan itibaren meydana ge-
len ikicilikle ilişkili olduğunu ifade etmektedir. Eser konuyu tafsilatlı bir şekilde ele alıyorsa 
da, ilerleyen yıllarda yapılacak olan karşılaştırmalı çalışmalar kurumların yapısı ve etki 
alanları üzerine daha net birtakım fikirlere sahip olmamızı sağlayacaktır. 
21 Berlin Kongresi, anlaşması ve sonuçları ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Enver Ziya Karal, 
Osmanlı Tarihi, Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), 6. baskı, Türk Tarih Ku-
rumu, s. 74-87, Ankara, 2007. 
22 (Madde 25), “Vertrag zwischen Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Frankreich, Großbri-
tannien, Italien, Rußland und der Türkei (nr. 1267) vom 13. Juli 1878”, Deutsches Reich-
sgesetzblatt Band 1878, no: 31, s. 326. 
23 Osmanlı-Rus Savaşı ardından Bosna’dan yapılan göçlerle ilgili son dönemlerde iki önemli 
çalışma yayınlanmıştır. Her iki çalışmada da göçlerin neden ve sonuçları üzerine geniş bilgi-
ler verilmektedir. Bkz. Fahriye Emgilli, Yeniden Kurulan Hayatlar Boşnakların Türkiye’ye 
Göçleri (1878-1934), Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2012; Tufan Gündüz, Allahimanet Bosna, 
Boşnakların Osmanlı Topraklarına Göçü 1879-1912, Yeditepe, İstanbul, 2012. 
24 Anlaşmanın söz konusu maddesi hususu şu şekilde ifade edilmiştir: “(mad. 2) Bosna ve 
Hersek’de mevcut olan bütün din ve mezheplerin özgürlüğü ve açık bir şekilde icra edilmesi te-
minat altına alınacak ve özellikle de Müslümanlar ulemalarıyla ilişkilerinde tamamen serbest 
olacaktır.” Bkz. BOA, Muahedenameler, 56/15 (Bosna-Hersek İle İlgili Arşiv Belgeleri (1516-
1919), ed. İsmet Binark, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, s. 79-82, Ankara, 
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Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na ilhak edilişiyle birlikte tama-
men Osmanlı İmparatorluğu’ndan kopan Bosna-Hersek Müslümanları 
ancak 1909 yılında yayınlanan Bosna-Hersek’de İslam Dini Yönetimi ve 
Vakıf-Mearif İşleri Otonomi Nizamnamesi ile dini işlerinde özerklik ka-
zanmışlardır.25 Bu süreç içerisinde Bosna-Hersek’te Osmanlı dönemin-
den kalmış kurumların büyük bir bölümü reforme edilmiş, idari yapıdan 
sosyo-kültürel hayata kadar hemen her alanda değişimler/dönüşümler 
yaşanmıştır. Bu dönüşümlerden en çok da dini gruplar etkilenmiştir. 
1882 yılında Avusturya-Macaristan idaresinin dönemin Saraybosna 
müftüsü Hilmi Omerović’i Bosna Reisu’l-Ulema’sı olarak ataması İstan-
bul’daki Meşihat makamından ayrı yerel bir dini otorite oluşturulması 
anlamına gelmiş ve bu durum da eğitimden ibadet mekânlarına kadar 
din ile ilişkili olan tüm alanlarda yansımalarını bulmuştur.26 

Avusturya-Macaristan’ın bölgedeki politikasının yoğun şekilde hisse-
dildiği alanlardan en önemlilerinden bir tanesi hukuk ve dolayısıyla da 
hukuk eğitimidir. Bosna’nın işgalinden sonra, Osmanlı döneminde etkin 
bir şekilde faaliyetlerini sürdüren Şer’i mahkemeler, yetkileri kısıtlansa 
da, tamamen ilga edilmemişler; bir anlamda yeni hukuk sistemine en-
tegre edilerek varlıklarını sürdürmüşlerdir.27 Böylelikle bir taraftan bu 
mahkemelerde görev alacak kadıların yetiştirilmesi, diğer taraftan da İs-
lami ilimlerin öğretilmesi için 1887 yılında Saraybosna’da yeni bir oku-
lun yani Mekteb-i Nüvvâb’ın (Šerijatska Sudačka Škola) kurulmasına ka-
rar verilmiştir.28 1881 yılından itibaren Yerel İdare ile Ortak Finans Ba-
                                                                                                                                        
1992. Yenipazar Antlaşması ile ilgili detaylı bilgi için ayrıca bkz. Zafer Çakmak, “Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’in İşgali ve Sonrasında Osmanlı Devleti ile 
Yaptığı Anlaşma”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, s. 16-20, 4 (2003).  
25 Štatut za autonomnu upravu, islamski vjerskih i vakufsko-mearifskih poslova u Bosni i 
Hercegovini, Sarajevo: Zemaljska Štamparija, 1909. 
26 Konu hakkında detaylı bilgi için bkz. Ayşe Zişan Furat, “Bağlılık ve Kopuş Arasında: Bos-
na’da Reisu’l-Ulemalık Müessesinin Kurulması’nın Osmanlıdaki Yansımaları”, Fourth Inter-
national Congress on Civilisation in the Balkans, IRCICA, Üsküp Makedonya (yayım aşama-
sında), 13-17 Ekim 2010. 
27 1883 yılında Avusturya-Macaristan idaresi tarafından çıkarılan bir kararname ile Şer’i 
mahkemelerin teşkilat ve yetki alanları tanımlanmıştır. Buna göre, bu mahkemelerin yetki 
alanları Müslümanlar arasındaki evlilik, aile, velayet ve miras hukukuna ilişkin konular ile 
ilgilenme ve arazi hukukuna ilişkin meselelerin hallinde yardımcı olma ve gerektiğinde görüş 
bildirme şeklinde tanımlanmıştır. Kararname için bkz. “Verordnung über die Organisation 
und den Wirkungskreis der Scheriatsgerichte”, Sammlung der Gesetze und Verordnungen für 
Bosnien und die Hercegovina, Jahrgang 1883, Sarajevo: Landesdrückerei, 1883, s. 538-542. 
Ayrıca konu ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Ferdinand Schmid, Bosnien und die Herzegovina 
unter der Verwaltung Österreich-Ungarns, Leipzig: Verlag von Veit&Comp., 1914, s. 123-137 
ve Fikret Karčić, Bosna-Hersek İslam Hukuku Tarihi, Balkan İlmi Araştırma Merkezi, s. 19-
26, İstanbul, 1994. 
28 (Madde 1), “Organisations-Statut für die Scheriatsrichter-Schule in Sarajevo”, Gesetz und 
Verordnungsblatt für Bosnien und die Hercegovina, Jahrgang 1887, Sarajevo: Landesdrucke-
rei, 1887, s. 48. Çek asıllı Avusturyalı bir mimar olan Karlo Pažik’e yaptırılan binanın mima-
ri özellikleri ile ilgili olarak bkz. Yıldırım Yavuz, “Faculty of Islamic Sciences, 2004 On Site 
Review Report”, https://archnet.org/library/downloader/file/1423/file_body/FLS1255.pdf 
(son erişim tarihi: 30.04.2012). 
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kanlığı arasında yapılan yazışmalardan anladığımız üzere29, diğer pek 
çok husus da kurumun açılmasında etkili rol oynamıştır. Bunlar arasın-
da “modern” düşünce yapısını benimseyen İslam teologları yetiştirmek, 
öğrencilerin yüksek din öğretimi için İstanbul’a gitme taleplerinin önünü 
kesmek, böylelikle Bosna ile İstanbul arasındaki ilişkileri azaltmak, 
medreselerde görülen gerileme ve bozulmalar nedeniyle modern eğitim 
yöntemlerini benimseyen ve uygulayan bir eğitim kurumu tesis etme ih-
tiyacı sayılabilir.30 

Tüm bunlar, kuşkusuz Avusturya-Macaristan’ın bölgeyi modernleşme 
politikasının bir uzantısı olarak eğitim sistemi aracılığıyla “modern” bir 
Müslüman entelektüel sınıf oluşturma çabası ile de paralel hususlar-
dır.31 Açılışından itibaren Mekteb-i Nüvvâb ve eğitim-öğretim kadrosu 
bölge Müslümanları tarafından sert eleştirilere de maruz kalsa32, kısa 
süre içerisinde örnek olarak gösterilen bir kurum haline gelmiştir.33 
1929 yılında ise, Yugoslavya Krallığı’nın Şer’i Mahkemelerin Organizasyo-
nu ve Şer’i Hâkimlere ilişkin çıkardığı kanunla beraber mahkemeler, tam 
anlamıyla devlet idaresi altına girmiş ve Yugoslavya idaresinde bulunan 
tüm bölgelerde tek tipleştirilmiştir. Bu durumun bir neticesi olarak Şer’i 
hâkimlerin devlet eğitim kurumlarında yetiştirilmeye başlanmasıyla 1937 
yılında kurum sadece ilahiyat eğitimi veren İslam Teolojisi ve Şeriat Yük-
sek Okulu haline dönüştürülmüş ve 1945 tarihinde komünist rejimin dini 
müesseseleri kapatışına kadar bu son şekliyle varlığını korumuştur.34 

Bulgaristan’ın Şumnu şehrinde açılan Medresetü’n-Nüvvâb da Saray-
bosna’daki nüvvap okuluna benzer fonksiyonlar üstlenmiştir. Ancak her 
iki kurum, özellikle kuruluş nedenleri açısından önemli farklılıklar gös-
                                                           
29 Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’i işgali sonrasında Bosna’nın yö-
netiminin ne şekilde gerçekleşeceğine dair önemli tartışmalar yaşanmış ve neticede Bosna’-
nın müstakil bir bölge (corpus separatum) olarak Ortak Finans Bakanlığı’nın idaresi altında 
yönetilmesine karar verilmiştir. Eduard Eichler, Das Justiswesen Bosniens und der Hercego-
vina, Wien: Kaiserlich-königlichen Hof-und Staatsdruckerei, s. 114-116, 1889. 
30 Ömer Nakičević, Historijski razvoj Fakulteta islamskih nauka (1887-1998), s. 10-15, Sara-
jevo, 1998. Nakičević çalışmasında, yerel yönetim ile Maliye Bakanlığı arasında kurum ile 
ilişkili olarak yapılan yazışmaları yayınlamıştır. Bu metinlerden kurumun teşekkülünde rol 
oynayan amiller konusunda tafsilatlı bilgi edinmek mümkündür. 
31 Edin Veladžić, Muslimanska Vjerska Inteligencija u Bosni i Hercegovini u Austrougarskom 
Razdoblju (1878-1918), magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski Fakultet, s. 124, 
Sarajevo, 2006. 
32 Bosna-Hersek Müslümanlarının İstanbul’a yazdıkları layihalarda kuruma dair düşünce-
leri ile ilgi ipuçları bulmak mümkündür. Bkz. BOA, Y.PRK.UM 53/101, 1318 (1900); 
Y.PRK.HR 35/36, 29 Zilhicce 1324/13 Şubat 1907. 
33 Kahire’de 1907 yılında açılan Medresetü’l-Kadai’ş-Şer’î’nin kuruluşunda Saraybosna 
Mekteb-i Nüvvâb’ının önemli ölçüde etkisi bulunmaktadır. İlerleyen yıllarda el-Ezher Üniver-
sitesi’ne bağlanacak olan kurumun oluşturulması için Başmüftüsü Muhammed Abduh baş-
kanlığındaki bir komite Mekteb-i Nüvvâb’ın teşkilat ve eğitim programını incelemek amacıyla 
görevlendirilmiştir. Farhat J. Ziadeh, Lawyers the Rule of Law and Liberalism in Modern 
Egypt, s. 56-57, Stanford University Press, 1968. 
34 Fikret Karčić, “The Reform of Shari’a Courts and Islamic Law”, Islam in Interwar Europe, ed. 
Nathalie Clayer ve Eric Germain, Columbia University Press, s. 261-262, New York, 2008. 
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termektedir. 1878 Berlin Antlaşması Bosna için olduğu gibi Bulgaristan 
için de adeta bir milat oluşturmuş ve antlaşmanın hükümleri doğrultu-
sunda özerklik kazanan bölgede Bulgar Prensliği kurulmuştur. Antlaş-
manın 4. ve 5. maddeleri ile Prenslikte yaşayan tüm insanların din ve 
ibadet özgürlüğü ile dini/ruhani liderleriyle ilişkilerinin dokunulmazlığı 
garanti altına alınmış, ertesi yıl yayınlanan ilk Bulgar Anayasası ile de 
bölgede yaşayan tüm dini topluluklar eşit olarak kabul edilmiştir.35 Bul-
garistan’da bulunan farklı milletlerin dini-ruhani işlerinin idaresine dair 
1880 yılında yayınlanan geçici tüzük Müslümanların dini idarelerinin iş-
levlerini sürdürmesi açısından Bulgaristan Prensliği’nin attığı ilk adım-
dır. Bu tüzük içerisinde müftülerin atanması, cami ve müftülük organi-
zasyonu gibi konuların yanı sıra Sofya’da açılması planlanan bir İslam 
mektebinin açılışı için gerekli finansmandan da söz edilmektedir.36 Bu 
gelişme umut verici olsa da, bölgede kalan Müslüman Türklerin dini ida-
releri ve eğitim kurumları bu dönemde büyük zorluklar yaşamış, Bulgar 
yönetiminin bu okullar üzerindeki kontrolünün genişlemesi neticesinde 
de Müslümanların eğitiminde nicel ve nitel anlamda önemli ölçüde geri-
leme yaşanmıştır.37 1908 yılında bağımsızlığını ilan eden Bulgaristan 
Krallığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan İstanbul Protoko-
lü’ne eklenen sözleşme (1909) ile Krallık, Başmüftü ve müftüleri Müslü-
man okullarının açılması, idaresi ve teftiş edilmesi konusunda yetkili 
merci olarak kabul etmiş ve böylece Medresetü’n-Nüvvâb’ın kuruluşuna 
gidecek yol açılmıştır.38 1913 yılında imzalanan İstanbul Muahedename-
si’nde “Nüvvâb yetiştirmek üzere bir kurum açılacağı” ifade edilirken39, I. 
Dünya Savaşı sonrasında onaylanan “Bulgaristan Müslümanları Müesse-
sat-ı Diniyye İdare ve Teşkilatı Nizamnamesi”ne eklenen “Nüvvâb okulu-
nun inşaatı, açılışı ve tanzimi özel bir yönetmelik üzere olacaktır” ifadesiy-
le kurumun açılışı garanti altına alınmıştır.40 Nihayet, 1922 yılında Bul-
garistan Hariciye ve Mezahib Nezareti tarafından onaylanan nizamname-
si ile de kurumun idari işleri, teşkilat yapısı, işleyişi, eğitim programı vb. 
ile ilgili hususlar detaylı bir şekilde tanımlanmıştır.41 Uzun yıllar boyun-
                                                           
35 Bu konuda değerlendirmeler için bkz. Bilal N. Şimşir, Bulgaristan Türkleri, Bilgi Yayınevi, 
s. 51, Ankara, 2009. 
36 Geçici tüzüğün metni için bkz. BOA, A.MTZ.RŞ. 8/4. Mehmet Günay, Osmanlı Sonrası 
Bulgaristan’da Türklerin Dini Yönetimi ve Özel Yargı Teşkilatı: 1878-1945, Rumeli Türkleri 
Vakfı Yayınları, s. 24-25, İstanbul, 2006. 
37 Şimşir kitabında dönemdeki eğitime ilişkin hususlar hakkında oldukça detaylı bilgiler 
vermektedir. Bkz. Şimşir, a.g.e., s. 32 vd. 
38 (Madde 6), “İstanbul Protokolü”, Sırat-ı Müstakim, s. 363-366, 20 Kanun-i Evvel 1326. 
39 (2 numaralı Eki, Madde 7), Devlet-i Aliyye-i Osmaniye-Bulgaristan, İstanbul Muahedena-
mesi, 29 Eylül 1913, s. 20, Dersaadet, Matbaa-i Osmaniye, 1330. 
40 (Madde 188), Bulgaristan Müslümanları Müessesat-ı Diniyye İdare ve Teşkilatı Nizamna-
mesi, Fotinov Matbaası Türkçe Kısmı, s. 38, Sofya, 1924. 
41 Nizamname’nin program dışındaki bölümleri latinize edilmiştir. Bkz. Haşim Ertürk-Ra-
sim Eminoğlu, Bulgaristan’da Türk-İslam Eğitim ve Kültür Müesseseleri ve Medresetü’n-Nüv-
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ca söz konusu edilen kurumun ancak bu tarihte açılabilmesi, I. Dünya 
Savaşı sonrasında değişen Bulgar yönetiminin Türk azınlığa karşı olan 
tutumunun olumlu yönde değişimi ile de ilişkili olmalıdır.42 

Söz konusu nizamnamede Medresetü’l-Nüvvâb’ın kuruluş nedeni net 
bir şekilde tanımlanarak “Bulgaristan müftü vekillerine menşe olmak üze-
re” açıldığı ifade edilir.43 Buradan, kurumun adında yer verilen nâib teri-
mi ile müftü vekilliğine işaret edildiği anlaşılmaktadır. Mamafih, “Nüv-
vâb” isminin seçiminde, 1880 tarihli yayınlanan bir prenslik iradesi de 
etkili olmuş olmalıdır. Bu irade uyarınca Bulgaristan’da kadılık sistemi 
kaldırılmış ve o tarihe kadar kadıların üstlendikleri görevler müftülere 
verilmiştir.44 Bununla beraber, kurum prensipte müftü vekilleri yetiştir-
mek amacıyla kurulmuş ise de, müfredat programını oluşturanların yö-
nelimleri ve bölge Müslümanlarının dönemdeki ihtiyaçları nedeniyle öğ-
retmen yetiştirme amacına da hizmet ettiği anlaşılmaktadır.45 Diğer ta-
raftan önceki iki örnekte olduğu gibi idarenin gerçekleştirmek istediği 
politikaların neticesi olarak değil de, bölge Müslümanlarının kendi talep-
leri ile açıldığından dolayı, kurum aynı zamanda Müslümanların kimliği-
ni koruma çabasının da bir sembolü haline gelmiştir.46 1947-48 ders yı-
lında gimnazyeye (liseye) dönüştürülmesi üzerine ise okul asıl amacın-
dan uzaklaşmış ve bir anlamda da tarihe karışmıştır.47 

Her üç okulun, bulundukları farklı sosyo-kültürel coğrafyaların ve 
bölgedeki hükümetlerin idari politikaları ve eğitim kurumlarına yükle-
                                                                                                                                        
vâb, ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, IRCICA, s. 77-87, İstanbul, 1993. Nizamname’nin fotokopi-
sini temin etme konusunda Sofya Başmüftü Yardımcısı Vedat Ahmet’e yardımlarından dola-
yı teşekkürü bir borç bilirim. (Y.N.) 
42 Dönemdeki eğitim politikası ile ilişkili olarak bkz. Şimşir, a.g.e., s. 65-77.  
43 (Madde 1), Medresetü’n-Nüvvâb Nizamname-i Esasi, Program ve Dâhili Talimatnamesi, s. 
5, 1924.  
44 Şimşir, a.g.e., s. 66. Bulgaristan’da 1938 yılına kadar işlevselliğini sürdüren şer’i mahke-
melerin yetkileri 1919 yılında yayınlanan nizamname uyarınca, Bosna’daki şer’i mahkemele-
re benzer bir şekilde, karı-koca arasındaki mal davaları ve kişisel davalar; ana-baba ve ço-
cukları arasındaki kişisel davalarla mal davaları; boşanma (nikahın feshi) davaları; bozul-
muş nikah (fesad-ı nikah) davaları; nesep (soy-sop) davaları ve miras davalarına ile sınırlan-
dırılmıştır. Konu hakkında detaylı bilgi için bkz. Hüseyin Memişoğlu, “Bulgaristan’da Müftü-
lükler ve Şer’iyye Mahkemeleri”, Vakıflar Dergisi, s. 222-225, XVIII (1998) ve Günay, a.g.e., 
s. 73-130. 
45 Ali Mehmedov, Bulgaristan Şumnu’daki Medresetü’n-Nüvvâb’ın İslam Din Eğitimi Tarihin-
deki Yeri, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
s. 80, Konya, 2011. Diğer taraftan, Hatipoğlu’nun çalışmasında belirttiği üzere, kurumun 
programının bu şekilde oluşturulması bölgede uzun yıllar devam edecek tartışmaların oluş-
masına da yol açmıştır. Bkz. İbrahim Hatiboğlu, Bulgaristan Müslümanlarında Dini Islahat 
Düşüncesi, Şahıslar, Müesseseler ve Düşünce Ekolleri Üzerine, Emin Yayınları, s. 86-87, Bur-
sa, 2007. 
46 Bulgaristan’daki Müslüman-Türk kimliğini korumada eğitim kurumlarının rolü ile ilgili 
olarak bkz. Vedat S. Ahmed, “Bulgaristan’da Müslüman-Türk Varlığının Korunmasındaki 
En Önemli Etken Olan İslami Eğitimin Geçmişi ve Bugünü”, Uluslararası Türk Dünyasının 
İslamiyet’e Katkıları Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2007, İlahiyat Fakültesi Yayınları, s. 
179-191, Isparta, 2007. 
47 Ertürk ve Eminoğlu, a.g.e., s. 44-45. 
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dikleri anlamlar kuruluş nedenlerinin belirlenmesinde etken rol oyna-
mıştır. Bu anlamda, Osmanlı adli sisteminin ıslahı neticesinde ihtiyaç 
duyulan nitelikli görevliler yetiştirmek amacıyla kurulan Muallimhâne-i 
Nüvvâb ile Avusturya-Macaristan İdaresi’nin Avrupa hukuk sistemine ve 
düşünce yapısına aşina hukukçular yetiştirmek amacıyla kurduğu Sa-
raybosna Mekteb-i Nüvvâb’ı, Bulgaristan’daki Medresetü’n-Nüvvâb’dan 
farklılaşır. Her iki kurum da, bu açıdan ele alındığında, idarelerin adli 
sistemi ıslah etme gayretlerinin birer uzantısı niteliğindedir. Bulgaristan 
Nüvvâb’ı ise bir anlamda azınlık okullarının temel özelliklerini paylaşır; 
bu nedenle, bir taraftan Müslüman Türk azınlığın din görevlileri ve öğ-
retmenlerini yetiştirme, diğer taraftan da Müslüman kimliğini korumak 
ve bölge Müslümanlarının sesi olma fonksiyonlarını üstlenmiştir. Bu-
nunla beraber, her üç kurum yapısal özellikleri ve hukuki statüleri açı-
sından da bir takım farklılıklar göstermektedir. 

II. Kurumsal Yapı ve Hukuki Statü 

Muallimhâne-i Nüvvâb yukarıda da belirtildiği üzere İstanbul’da Me-
şihat’e bağlı olarak Meclis-i İntihâb-ı Hükkâmu’ş-Şer’in teklifiyle kurul-
muş ve bu durumun doğal bir sonucu olarak ülkede Nüvvâb ve kadı ye-
tiştiren temel kurum olarak Muallimhâne’nin yönetimi ve müfredatı 
Meclis’in doğrudan yetkisi altına alınmıştır. Bu durum, kurum hakkında 
çıkarılan nizamnamelerde “Meşihat’in nezareti altında”48 ve ona “bağlı bir 
kurumdur”49 ifadeleriyle açıklığa kavuşturulmuştur. Bununla beraber, 
1855 Nizamnamesi’nde kurumun İstanbul mahkemelerinin niyabete 
atanmak isteyenler için açılan bir mekteb hükmünde olduğu ifade edilir-
ken50, 1873 yılında Muallimhâne-i Nüvvâb mezunlarının Meclis-i İntihab 
tarafından yapılacak imtihan neticesinde kazalara atamalarının yapıla-
cağı belirtilmiş51, 1913’te yayınlanan geçici kanunla ise kadı atanabil-
mek için Medresetü’l-Kudât mezuniyeti şartlar arasında sayılmıştır.52 
Tüm bu ifadelerden, kurumun statüsünün zaman içerisinde yükseldiği 
anlaşılmaktadır. 

Okulun kurumsal yapısı da pek çok defa yeniden şekillendirilmiş, bu 
durum da kurumun adlandırılmasından müfredat programına kadar 
pek çok alanda kendisini göstermiştir. Örneğin, okulun öncelikle kısa 
                                                           
48 (Madde 1), Mekteb-i Nüvvâb Hakkında Müceddeden Kaleme Alınan Talimatdır, İstanbul, 
1301. 
49 “Şeyhülislam-ı Esbak Meşreb Efendi Hafîdî Mehmed Arif Efendi Merhumun Zaman-ı Me-
şihatinde ve 1270/1853 Tarihinde Muallimhane-i Nüvvâb Namıyla Tesis Olunan Medrese-
tü’l-Kudat, Medresetü’l-Kudat Nizamnamesi (1914)”, İlmiye Salnamesi, s. 674-687. 
50 On ikinci bend. “Nüvvâb Hakkında Nizamname”, (17 Receb 1271/5 Nisan 1855), Düstur 
I, 1, 321-324. 
51 “Hükkam-ı Şer’iyye Nizamnamesi”, Düstur, I, 2, s. 721-725. 
52 “Hükkam-ı Şer’ ve Me’murin-i Şer’iyye Hakkında Kanun-i Muvakkat”, 19 Cemadiyelula 
1331/13 Nisan 1329 - 26 Nisan 1913, Düstur II, 5, s. 352. 
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süreli bir eğitim vermesi tasarlanırken, daha sonra bu süre arttırılmıştır. 
1874 Talimatnamesi’nde zâdegân-ı ilmiye için ayrı bir sınıf oluşturulma-
sı talep edilirken53, 1883 yılında bu sınıf ortadan kaldırılmış ve sınıf esa-
sına dayalı 4 senelik bir eğitim kurumu haline dönüştürülmüştür.54 Do-
layısıyla, öncelikle pratik amaçlarla mevcut istihdam sorunlarına çözüm 
bulma girişimi ile açılan ve dönemin şartlarına göre şekillendirilen ku-
rum, zaman içerisinde yeniden elden geçirilmiş ve eğitimde modernleş-
menin izlerini göstermeye başlayan yeniden bir yapılandırılma içerisine 
girmiştir. 

Kurumun ilk başlarda mekteb olarak adlandırılmakla beraber Meşi-
hat’a doğrudan bağlı olması, ilerleyen yıllarda yayınlanan talimatname-
lerde ise medrese olarak tanımlanmaya başlanması gibi hususlar, Mual-
limhâne-i Nüvvâb’ın Tanzimat sonrası Osmanlı topraklarında oluşmuş 
olan ikincil yapıya sahip eğitim sistemi içerisindeki yeri konusunu gün-
deme getirmektedir. İleride üzerinde durulacak olan eğitim-öğretim prog-
ramı bu konuda ana bilgi kaynağını oluştururken, kuruma kayıt olmak 
isteyenlerde aranan özellikler ve uygulanan kabul imtihanlarının muhte-
viyatı da bu soruyu yanıtlamak için çeşitli ipuçları vermektedir. 1874 
Talimatnamesi’nin birinci maddesi, 

“muallimhâneye kayd olmak isteyenler mümkün olduğu halde şerh-i 

akâyidden yukarı ders görmüş talebeden olması ve Dürer’den imti-

han olunması mukarrer bulunduğundan mecâlis-i intihâbda bunların 

tedris etmiş oldukları fünûnun her birinden bahisle münâsib üçer su-

al irâs olunarak her suale cevab kâfi itâ eyledikleri ve mesâil-i fıkhiy-

yeye intisâbları ve ifâde-i merâm edebilecek mertebe yazı yazmağa 

muktedir oldukları tebeyyün eylediği halde muallimhâneye...” 

alınacağını belirtmektedir.55 İlerleyen yıllarda yayınlanan talimatname-
lerle kuruma kabul edileceklerden aranan şartlar yeniden düzenlenmiş-
se de, gerek 1884 gerekse 1914’de kabul imtihanında sarf, nahiv, meâni, 
mantık, belâgat, usul-i fıkh ve kelâm ilimlerinden sorulacağının ifade 
edilmesi, temelde kurumun medrese mezunlarının devam etmelerine yö-
nelik tasarlandığını düşündürmektedir. Bununla beraber, medrese siste-
minde alışagelinen icâzet alma geleneği yerine kurum diploması ile me-
zun verilmesi, ders müfredatının kitap temelliden konu temelliye geçiş 
göstermesi gibi özellikler kurumun dönemde modernleştirilen, ıslah edil-
meye çalışılan eğitim anlayışının izlerini de taşıdığını göstermektedir.56 
                                                           
53 (Madde 2), “Muallimhane-i Nüvvâb için Müceddeden Kaleme Alınan Talimatnamedir”, 2b. 
54 (Madde 5, 6), “Mekteb-i Nüvvâb Hakkında Müceddeden Kaleme Alınan Talimatdır”. 
55 Ayrıca on dördüncü maddesinde bu şartlara imtihan olacaklara Ali Efendi fetavasının 
muamelat kısmından birer fetva hazırlamaları ve meallerinin içeriğini birer varakayla yaz-
maları eklenmiştir. Bkz. “Muallimhane-i Nüvvâb için Müceddeden Kaleme Alınan Talimatna-
medir”, 2b-3a. 
56 Akiba, “A New School for Qadis”, s. 133. 
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İstanbul’daki öncülüne benzer bir şekilde Saraybosna Mekteb-i Nüv-
vâb’ı da fiilen bölgenin en yüksek dini idaresinin yani Reisu’l-Ulema’lık 
makamının gözetimi altındadır. Kurumun nizamnamesinde açık bir şe-
kilde ifade edildiği üzere, Şeriat Hâkimleri Okulu Yerel İdare’nin denetim 
ve kontrolü altındadır ve harcamaları hükümet bütçesinden karşılana-
caktır. Bununla beraber, kurumun işlevlerinin özellikle de inanca dair 
olan konularda sürdürülen eğitim faaliyetlerinin denetlenmesi ise doğru-
dan Reisu’l-Ulema’nın sorumluluğundadır.57 Kurumun daha önce üze-
rinde durulan kuruluş amacı hatırlanıldığında, bu durum şaşırtıcı olma-
malıdır. Mamafih, 1882 yılında Avusturya-Macaristan idaresi tarafından 
Reisu’l-Ulema’lık makamı ile birlikte kurulan ve Reisu’l-Ulema’nın baş-
kanlığında bölgedeki Müslümanların tüm dini işlerini yönetme, gözetme 
ve kontrol etme yetkilerine sahip olan Ulema Meclisi’nin 1883 yılına ait 
ilk nizamnamesi, “Şeriat hâkimi adaylarının imtihanlarını düzenlemeyi ve 
atamalarında işbirliği yapmayı” Meclis’in görevleri arasında sıralamakta-
dır.58 Mekteb-i Nüvvâb’ın açılışından sonra da bu uygulama devam etmiş 
ve 1909 yılındaki Otonomi Nizamnamesi’nde bu husus yine Ulema Mec-
lisi’nin görevleri arasında sayılmıştır.59 Dolayısıyla da, Mekteb-i Nüvvâb 
Müslümanlara ait diğer eğitim kurumlarının idaresini yürüten Maarif 
Meclisi’ne değil, doğrudan Ulema Meclisi’ne bağlanmıştır.60 Bu durum da 
yerel yönetimin Mekteb-i Nüvvâb’ı bir taraftan bölgenin ihtiyaçları diğer 
bir ifadeyle de pratik nedenler doğrultusunda yapılandırılmış bir kurum 
olarak gördüğü; diğer taraftan kendi iradesiyle kurmuş olduğu yerel dini 
otoriteye bağlayarak da bölgede sürdürdüğü din politikasının bir uzantı-
sı olarak tanımladığı anlamına gelmektedir. 

Saraybosna Mekteb-i Nüvvâbı’nın yerel yönetim ve dini otorite arasın-
da şekillenen yapısı, kuruma kabul edilecek öğrencilerden istenilen özel-
liklere de yansımıştır. Kuruluş Nizamnamesi’deki ifadesiyle “Rüşdiye 
okullarında 4 yıllık eğitim gördüğüne veya en azından dört yıllık gimnaz-
yum eğitimi aldığına ve bunlar dışında en azından iki yıllık medrese eğiti-
mi gördüğüne dair belge getirme” kuruma başvuranlardan istenilen ko-
şullar arasında yer almıştır.61 Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere, Saray-
bosna Mekteb-i Nüvvâbı temelde mevcut şer’i mahkemelerde görev ala-
                                                           
57 (Madde 2), “Organisations-Statut für die Scheriatsrichter-Schule in Sarajevo”, s. 48. Rei-
su’l-Ulema’nın kurum üzerindeki otoritesi nizamnamenin ilerleyen maddelerinde tekrarlan-
mış, okula kabul ve bitirme imtihanlarının düzenlenmesi gibi hususlardaki rolü vurgulan-
mıştır. 
58 (Madde 1), “Statut o djelokrugu i poslovnom redu Medžlisu-l-ulemaa kao i vođenju admi-
nistrativnih i manipulacionih poslova”, Istorijski razvoj Institutije Rijaseta, haz. Ömer Nakiče-
vić, 126-127, Sarajevo, 1996. 
59 Bkz. (Madde 128), Štatut za autonomnu upravu, islamski vjerskih i vakufsko-mearifskih 
poslova u Bosni i Hercegovini, s. 66-67, Sarajevo, Zemaljska štamparija, 1909. 
60 Nakičević, Historijski razvoj Fakulteta islamskih nauka, s. 27. 
61 (Madde 6), “Organisations-Statut für die Schreiatsrichter-Schule in Sarajevo”, s. 48. 
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cak yeterlilikte hâkimler yetiştirmek amacıyla kurulduğundan, o dönem-
de Müslümanlara ait olarak işlevlerini sürdürmeye devam eden eğitim ku-
rumlarından farklı bir statüye sahip olmuş; Reisu’l-Ulemalık makamının 
denetimi altında olsa da, özellikle idari ve finansal özellikleri açısından ye-
rel yönetimin iradesine bağlı bir kurum olarak işlevlerini sürdürmüştür. 

Bulgaristan’da Şumnu’da açılan Medresetü’n-Nüvvâb, yukarıda dile 
getirildiği üzere Başmüftülük makamına bağlı olarak kurulmuş ise de, 
idari ve mali işlerinde Bulgaristan Hâriciye ve Mezâhib Nezâreti’nin onay 
ve gözetimi altındadır. 1919 yılına ait Müslümanların dini teşkilatlarına 
ilişkin nizamnamesindeki “Müslümanların idâre-i diniyye ve umûr-i mez-
hebiyyeleri Hâriciye ve Mezâhib Nezâreti’nin murâkabe-i âliyesi tahtında 
işbu nizâmnamede gösterilen devâir ve memurîn ile idâre olunur. Mâliyeye 
ait cihet Mâliye Nezâreti’yle divân-ı muhâsebât tarafından murâkabe edi-
lir” ifadesiyle Hâriciye ve Mezâhib Nezâreti, Bulgaristan’da yaşayan veya 
geçici bir süre için ikamet eden tüm Müslümanların dini işlerinin deneti-
mini yapan üst kurum olarak tanımlanmıştır.62 Bu nedenle, Medrese-
tü’n-Nüvvâb’ın da idari, mali ve dini faaliyetlerinin söz konusu nezaretin 
onayıyla resmiyet kazanması bu maddenin doğal bir sonucu olarak gö-
rülmelidir. Diğer taraftan, kurumun mali kaynakları ve bunların kullanı-
mına ilişkin talimatnamede verilen ifadeler incelendiğinde, kurumun ge-
lirinin büyük oranda Başmüftülük ve dolayısıyla da Müslüman halkı ta-
rafından üstlenildiği anlaşılmaktadır.63 Bu durum da, Medresetü’n-Nüv-
vâb’ın, Bulgaristan Müslüman-Türklerinin mevcut din görevlisi yetiştir-
me, dini kimliklerini koruma gibi ihtiyaçlarını gidermek için kendi çaba-
larıyla oluşturdukları ve varlığını devam ettirmeye çalıştıkları bir azınlık 
kurumu niteliği kazanmasında etkili olmuştur. 

“Tâli” ve “âli” olmak üzere iki kısım halinde kurulan Medresetü’n-
Nüvvâb’ın talimatnamesine göre, tâli kısma rüşdiye mezunları, âli kısma 
ise kurumun tâli bölümünü bitiren öğrenciler kabul edilmekte idi.64 Bu 
iki kısımdan tâli kısım beş, âli kısım ise üç senelik olmak üzere tasarlan-
mıştı.65 Berlin Antlaşması’ndan sonra Bulgaristan’ın özerklik kazanma-
sıyla birlikte, bölgede varlığını koruyabilmiş olan eğitim kurumlarının 
                                                           
62 (Madde 3, 4 ve 8) Bulgaristan Müslümanları Müessesat-ı Diniyye İdare ve Teşkilatı Nizam-
namesi. Ayrıca bkz. (Madde 8), Medresetü’n-Nüvvâb Nizâmname-i Esasi, Program ve Dâhili 
Talimatnamesi, s. 7. 
63 Talimatname’nin 6. maddesine göre kurumun mali kaynakları arasında (1) Bulgaristan 
Müslümanları Müessesat-ı Diniyye İdare ve Teşkilatı Nizamnamesi’nin 105. maddesi uyarın-
ca toplanan vergi ve harçlar (Müftü ve müftü vekillerinin nikâh konusunda imamların ver-
dikleri şehadetnameler üzerine hazırladıkları izinnamelere Maliye Nezareti tarafından tayin 
edilen harç bedelleri), (2) medreselere ait gelirler, (3) hükümetten, sancak ve belediye meclis-
lerinden alınacak yardımlar, (4) iyilikseverler ve hayır sahiplerinin bağışları, (5) gerektiğinde 
Başmüftülük tarafından Hariciye ve Mezahib Nezareti’nin onayıyla toplanacak olan bağışlar-
dan oluştuğu anlaşılmaktadır. Bkz. Medresetü’n-Nüvvâb Nizamnâme-i Esasi, Program ve Dâ-
hili Talimatnâamesi, s. 6. 
64 (Madde 5) Medresetü’n-Nüvvâb Nizamname-i Esasi, Program ve Dâhili Talimatnamesi, s. 5. 
65 (Madde 10), a.y. 
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çok büyük bir bölümünün mektepler olması bu durumu açıklar nitelik-
tedir. Daha önce de dile getirildiği üzere, bölge Müslümanları tarafından 
Medresetü’n-Nüvvâb’ın kurulması talebinin temel nedenlerinden bir ta-
nesinin, din görevlisi olarak yetişecek öğrencilerin artık İstanbul’a gön-
derilememesi olması, bölgedeki din eğitimi kurumlarının durumunu or-
taya koymaktadır.66 

Tâli kısımdan mezun olanlar imam, hatib, şer’i mahkemelerde kâtip 
ve muallim olabilirken, âli bölümden mezun olanlar müftülüğe tayin edi-
lebiliyorlardı.67 Her ne kadar kuruluş talimatnamesinde konu üzerinde 
durulmamışsa da kurumun idarecileri ve öğrencileri tarafından yürütü-
len mücadeleler sonucunda 1927 yılından itibaren mezunlar kısmî, 1932 
yılından itibaren ise tam öğretmenlik hakkına kavuşmuşlardır.68 Anlaşıl-
dığı üzere, kurum sadece din eğitiminin yanı sıra bölgede azınlık konu-
muna düşmüş olan Müslüman Türklerin ihtiyaç duydukları din ve eği-
tim görevlileri yetiştirmeyi hedefleyen bir yüksek eğitim kurumuydu. Ma-
mafih 1918 yılında açılmış olan Darülmuallimin’in de 1928 yılında kapa-
tılması Medresetü’n-Nüvvâb’ı Türk halkı için aydın bir nesil yetiştirecek 
yegâne kurum haline dönüştürmüştür.69 

III. Eğitim ve Öğretim Programı 

Kuruluşlarının arkasındaki amiller ile kurumsal yapı ve hukuki sta-
tüleri açısından karşılaştırdığımız nüvvâb okulları, görüldüğü üzere bir-
birlerinden birçok açıdan farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların 
kurumların eğitim ve öğretim programlarında da yansımalarını bulmala-
rı, özellikle sosyo-kültürel ortamların eğitim müfredatı üzerindeki etkile-
rini inceleyen araştırmacılar açısından güzel bir örnek oluşturmaktadır. 

Kurumlar arasında karşılaştırma yaparken uygulanan müfredatların 
zaman içerisinde değişimlerinin de izlenebilmesi amacıyla, her kurumun 
eğitim ve öğretim programı ayrı tablolar üzerinde gösterilmiştir. Aşağıda 
verilen ilk tablo, kuruluşundan itibaren tespit edebildiğimiz ölçüde İs-
tanbul Nüvvâb Okulu’nun ders müfredatının zaman içerisinde değişimi-
ni göstermektedir: 
                                                           
66 Bölgede Osmanlı döneminde kurulan medreselerin Berlin Antlaşması sonrasındaki akı-
betleri kısıtlı sayıda araştırmanın konusu olmuştur. İleride konu hakkında yapılacak tafsi-
latlı araştırmalar bölgenin din eğitimi coğrafyası konusunda daha geniş bilgiler edinmemizi 
sağlayacaktır. Konu ile ilgili genel bilgiler için bkz. Aşkın Koyuncu, “Bulgaristan’da Osmanlı 
Maddi Kültür Mirasının Tasfiyesi (1878-1908)”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), s. 197-243, 20 (2006). 
67 Hüseyin Memişoğlu, Geçmişten Günümüze Bulgaristan’da Eğitim Tarihi, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, s. 152-155, Ankara, 2002. 
68 Mehmedov, a.g.t., s. 80. Ertürk ve Eminoğlu, Medresetü’n-Nüvvâb konusunda hazırla-
dıkları geniş kapsamlı çalışmalarında Türkiye’ye göç eden mezunlardan tespit edebildikleri 
şahsiyetlerin görev yerleri hakkında bir tablo sunmaktadırlar. Buradaki tablodan da anlaşıl-
dığı üzere mezunların büyük bir bölümü öğretmen olarak çalışmışlardır. Bkz. Ertürk ve 
Eminoğlu, a.g.e., s. 45-48. 
69 Şumnu’daki Darülmuallimin ile ilgili olarak bkz. Memişoğlu, a.g.e., s. 148-150. 
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Tablo 1. İstanbul Nüvvâb Okulu’nun Ders Programı70 

 1874 1884 1908 1914 
Dürer 

(muamelat) 
İlm-i Fıkh Dürer Dürer 

Mülteka 
(muamelat) 

Mecelle Mecelle Mecelle 

Ahkâm-ı 
Adliye 

Mecelleleri 
   

Ferâiz Ferâiz Ferâiz Ferâiz 
Fenn-i Sakk Fenn-i Sakk Sakk-ı Şer’ Sakk-ı Şer’ 

 Fenn-i İnşa İnşa  
 İmla İmla  
 Hüsn-i Hatt Hüsn-i Hatt Hüsn-i Hatt-ı Ta’lik 
 İlm-i Hesâb   

  
Tanzîm-i İlâmât-ı 

Hukukiyye 
Tanzîm-i İlâmât-ı 

Hukukiyye 

   
Tanzim-i İlamat-ı 

Cezaiyye 

  
Usul-i Muhâkemât-ı 
Hukukiye ve Teşki-

lat-ı Mahâkim 

Usul-i Muhâkemât-ı 
Hukukiyye 

  
Usul-i Muhâkemât -ı 

Cezâiyye 
Usul-i Muhâkemât -ı 

Cezâiyye ve Sulh 

  
Arazi Kanunnâme-i 

Hümayunu 
Arazi Kanunu 

  Ticaret-i Bahriyye 
Ticaret-i Bahriyye 

Kanunu 

  Ticaret-i Ber’iyye 
Ticaret-i Ber’iyye 

Kanunu 

  
İcra Kanunnâme-i 

Hümâyunu 
İcra Kanunu 

  Hukuk-i Düvel Hukuk-i Düvel 
   Tatbikât-ı Şer’iyye 

   
Tatbikât -ı Hukukiyye 
ve Cezâiyye ve Tica-

riyye 
   Defter-i Kassam 

   
Ahkâm ve Nizâmât-ı 

Evkâf 
   Ceza Kanunu 
   Medhal-i İlm-i Hukuk 
   Hukuk-i İdare 
   İktisad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DERS 
İSİMLERİ 

   Kitâbet-i Resmiyye 

Tablo 1’den de anlaşıldığı üzere, ders müfredatı ilk aşamalardan iti-
baren hukuk eğitimi üzerine yoğunlaşmıştır. Zaman içerisinde hukuk 
alanında görülen düzenlemelerle müfredatta yansımalarını bulmuşsa da, 
aslen bir ihtisas kurumu olan Muallimhâne-i Nüvvâb’ın müfredatı bu iş-
leve hizmet edebilecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.71 Mamafih, 1908 
                                                           
70 Tablo’nun oluşturulmasında “Muallimhane-i Nüvvab için Müceddeden Kaleme Alınan Ta-
limatname” (Gurre-i Muharrem 1291/18 Şubat 1874); Mekteb-i Nüvvab Hakkında Mücedde-
den Kaleme Alınan Talimat, (İstanbul, 1301); “1908 Yılı Ders Programı” (Bab-ı Meşihat, Mec-
lis-i İntihab Müzekkire ve Mufassıl Nüvvâb Varide Defterleri, nr. 2008, 75b-76a) ve “Medrese-
tü’l-Kudât’da Tedrîs Olunacak Ders Cedveli”, (İlmiye Salnamesi, Matba’a-i Âmire, s. 687, İs-
tanbul, 1334) kaynak olarak kullanılmıştır. 
71 Kurumda uygulanan tedrisat metodları hakkında detaylı bilgi için bkz. Akiba, “A New 
School for Qadis”, s. 143-148.  
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yılında Meclis-i İntihâb-ı Hükkâmu’ş-Şer’ tarafından hazırlanan bir ra-
porda kurum mezunlarının Nizâmiye Mahkemeleri’nde görülen hukuki, 
cezai ve ticari işleri idare edebilmeleri için eğitim programının genişletil-
mesi ve Hukuk Mektebi’nde verilen derslerin de müfredata eklenmesinin 
istenildiği görülmektedir.72 1914 Talimatnamesi’nde, daha önce üzerinde 
durulan 1913 Kanunu’nun da etkisiyle olacak, ders programına ekleme-
ler yapılmış ve müfredat hukukun her alanını kapsar bir hale gelmiştir. 
Böylelikle, ilk dönemlerde özellikle muamelat üzerinde durulurken, iler-
leyen yıllarda mahkeme usulü, ceza hukuku, arazi hukuku, deniz ve ka-
ra hukuku gibi dersler de okutulmaya başlanmıştır. 

Saraybosna’daki Mekteb-i Nüvvâb’ın müfredatına bakıldığında, özel-
likle ilk yıllarında, İstanbul ile büyük ölçüde benzerlikler gösterdiği anla-
şılmaktadır. Kurumun açılışı ile ilgili Yerel İdare ve Finans Bakanlığı 
arasında yapılan yazışmalarda müfredatın kapsamı ile ilgili pek çok mü-
talaada bulunulduğu görülmektedir. Bu yazışmalarda özellikle vurgula-
nan nokta, Mekteb-i Nüvvâb’ın sadece teoloji eğitimi için kurulmadığı ancak 
bununla beraber geleceğin şeriat hâkimlerinin modern düşünüş tarzını be-
nimsemeleri için müfredatın içerisinde dini ve dünyevi ilimlere yer verilmesi-
ni gerektiğidir.73 Netice olarak da, Tablo 2’de görüldüğü üzere müfredata Av-
rupa hukuku, matematik, coğrafya, tarih gibi dersler de dâhil edilmiştir. 

Tablo 2. Saraybosna Nüvvâb Okulu’nun Ders Programı74 

 1887 1916 1930 
Akâid Akâid Akâid  

Şer’i Hukuk 
Fıkıh (İbâdat, nikâh, 

muâmelât) 
Şer’i Hukuk 

Ferâiz Fıkıh (Ferâiz) Miras Hukuku 
Arazi hukuku Arazi kanunu  

Avrupa hukuku   
Usul-i Fıkıh Usul-i Fıkıh Şeriat Usulü 

 Fıkıh (Vakıf) Vakıf Hukuku 
 Devlet Hukuku Devlet Hukuku 
 Medeni Hukuk Medeni Hukuk  
 İdari Hukuk   
 Ceza Hukuku Ceza Hukuku 
  Mecelle 

Şer’i muhakeme 
hukuku 

  

Sakk Sakk  
Hitabet ve Yazı   

  Şer’i hukukun kaynakları 
  Geleneğin(Hadis) kaynakları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERS  
İSİMLERİ 

  Tefsir 

                                                           
72 Bab-ı Meşihat, Meclis-i İntihab Müzekkire ve Mufassıl Nüvvâb Varide Defterleri, nr. 2008, 
75b-76a. 
73 Nakičević, Historijski razvoj Fakulteta islamskih nauka, s. 13. 
74 Müfredatta yapılan değişimleri okulun hatıra kitapçığından takip etmek mümkündür. 
Tablodaki bilgiler de aynı kaynaktan toplanmıştır. Bkz. Spomenica, Šeriatske Sudačke Škole 
u Sarajevu, Izdanja Prilikom pedesetgodišnje ovoga zavoda (1887-1937), Sarajevo: Islamska 
Dionička Štamparija, trsz., s. 30-36.  
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Mantık Mantık  
 Mantık (Logika)  

Arapça Arapça Arap Dili  
 Arapça (Gramer) Arapça Stilistik 

 
Arapça  

(Edebiyat Tarihi) 
 

 Arapça (Belagat)   
Boşnakça Sırbo-Hırvat Dili Sırbo-Hırvat Dili 

 Türkçe Türkçe 
 İslam Tarihi İslam Kültür Tarihi 

Matematik Matematik Matematik 
Coğrafya Coğrafya Coğrafya 

Tarih Tarih Tarih 
 Fen Fen 
 Fizik Fizik 
  Psikoloji 
  Mantık 
  Hijyen 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, zaman içerisinde 1887 müfredat 
programına bazı eklemelerde bulunulmuşsa da uzun müddet müfredatın 
ana çatısı olan hukuk eğitimi sürdürülmüştür. Ancak 1930’dan itibaren 
müfredatta Tefsir, (İslam) geleneği/Hadis kaynakları gibi ilahiyat ilimleri-
ne de yer verilmeye başlanmıştır. Bu durum, Bosna idari hayatındaki 
yaşanan değişimi de yansıtmaktadır. 1916 yılındaki müfredatta Avrupa 
hukukuna yer verilmemiş, 1930’a gelindiğinde ise müfredatta dil, mate-
matik, fen, coğrafya gibi alanlara verilen yer de giderek artmıştır. Mama-
fih I. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Yugoslav Krallığı’nın 1930 yılın-
da çıkardığı kanunla Bosna’da dahil olmak üzere krallık topraklarındaki 
İslam cemaati yeniden organize edilmiş ve Saraybosna’da bulunan Rei-
su’l-Ulema makamı Belgrad’a nakledilmiştir.75 Zaten daha önce de dile 
getirildiği üzere 1937 yılı itibariyle Mekteb-i Nüvvâb, Teoloji ve Şeriat Fa-
kültesi haline dönüştürülmüştür.  

Tablo 3’de de görüleceği üzere, kurumun müfredatında İslam dini eği-
timi ile ilgili derslerin yanı sıra Arap, Fars, Türk ve Bulgar dili ve edebi-
yatı gibi yardımcı dersler ile eğitim bilimleri ve genel kültür öğretimine 
yönelik derslere de yer verilmiştir.76 Bu durum da, kurumun özellikle tâli 
kısmının Cambazov’un da ifadesiyle “medrese, lise, pedagoji okulu ve 
yüksek okulu” bünyesinde barındıran dört okullu bir eğitim külliyesi gö-
rünümü kazanmasında etkili olmuştur.77 Bununla beraber, âli kısmın 
                                                           
75 Dönem hakkında geniş bilgi için bkz. Aleksandre Popovic, Balkanlarda İslam, İnsan Ya-
yınları, s. 229-242, İstanbul, 1995. 
76 Kurumun müfredat programında tâli ve âli kısımda verilen dersler ile tali kısımda verilen 
derslerin tedris maksatları ile içerikleri konusunda detaylı bilgiler bulunmaktadır. Bkz. Med-
resetü’n-Nüvvâb, Nizamname-i Esası, Program ve Dahili Talimatnamesi. Hatiboğlu, çalışma-
sında Kurumun talimatnamesini hazırlayan komisyonda yer alanların büyük bir bölümü-
nün öğretmen ve eğitici olmaları hasebiyle özellikle tâli kısımda dini ilimlerden çok fen ilim-
lerine ağırlık veren bir program izlenmesi bölgede kurumun yapısı ve işlevlerine yönelik 
uzun sürecek tartışmaların da oluşmasına neden olduğunu ifade etmektedir. Bkz. Hatiboğ-
lu, a.g.e., s. 86-87. 
77 Cambazov, a.g.e., s. 169. 
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özellikle hukuk ve ilişkili alanlar üzerinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. 
Bu durumun temel nedenlerinden bir tanesi, âli kısmın mezunlarının 
müftü olarak atanabilmeleridir. 

Son olarak Bulgaristan’daki Medresetü’n-Nüvvâb’ın ders programını 
ele aldığımızda ise, şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: 

Tablo 3. Bulgaristan Nüvvâb Okulu’nun Ders Programı (1922)78 

 Tâli Kısım Âli Kısım 
Kur’an-ı Kerim Fıkıh (Dürer) 

Fıkıh Mecelle 
Arabi Lisan ve Edebiyatı Sakk  
Farsi Lisan ve Edebiyatı Feraiz 

Türkçe ve Edebiyatı Medhal-i ilm-i hukuk 
Bulgarca ve Edebiyatı Usul-i fıkh 

Coğrafya Bulgar Kavanini 
Tarih-i İslam ve Umumi Usul-i muhakemat-ı 

şer’iyye 
Ulum-i Riyaziyye İlm-i iktisad 
Ulum-i Tabiiyye Ahkâm-ı evkaf 
Hikmet ve Kimya Hukuk-i Düvel 
Mantık ve Adab Hukuk-i İdare 

Kelam  
Fenn-i Tedris ve Terbiye  

Bulgar Kavanini  
İlm-i Ahlak  

Bulgar  
Tarihi ve Coğrafyası 

 

Hüsn-i Hat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERS  
İSİMLERİ 

Resim  

Bulgaristan’da 1880 yılından itibaren kadılık görevlerinin müftülere 
verilmesi bu durumu açıklar niteliktedir. Mamafih tefsir ile hadis gibi 
derslerin müfredat programının dışında bırakılması müftü ve müftü ve-
kili adaylarının imtihan vermeleri gereken dersler ile paralellik arz et-
mektedir.79 Buradan da anlaşıldığı üzere, kurumun özellikle tâli kısmı 
                                                           
78 Tablonun Medrese’nin tali kısmı ile ilgili bölümü Nizamname’den alınmış, âli kısmında 
okutulan dersler ise yine Nizamname’de verilen listeden tablolaştırılmıştır. Müfredat progra-
mı kurum kapanana kadar uygulanmıştır. Bkz. Medresetü’n-Nüvvâb Nizamname-i Esası, 
Program ve Dahili Talimatnamesi, s. 9-10 ve 60. Ertürk ve Eminoğlu’nun çalışmalarında da 
aynı tabloya yer verilmiştir. Bkz. Ertürk ve Eminoğlu, a.g.e., s. 32.  
79 1919 Bulgaristan Müslümanları Müessesat-ı Diniyye ve İdare ve Teşkilatı Nizamname-
si’nde sınavda verilmesi gereken dersler arasında Dürer, Mecelle, Vesaya ve Feraiz, Münaka-
hat ve Müfarekat, Usul-i muhakemat-ı hukukiye ve şer’iyye kavanini, Usul-i kitabet-i resmiye 
ve sakk-ı şer’i’ sayılmıştır. Bkz. (Madde 114 ve 121), Bulgaristan Müslümanları Müessesat-ı 
Diniyye İdare ve Teşkilatı Nizamnamesi, s. 25-26. 
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daha geniş bir anlamda genel okul görünümünde iken, âli kısmı ise bir 
ihtisas kurumu niteliği taşımaktadır. 

Değerlendirme ve Sonuç 

Çalışmamız içerisinde ele aldığımız üç eğitim kurumu, 19. yüzyılın 
başından itibaren üç farklı mekân ve zamanda, üç farklı idare altında ve 
dolayısıyla üç farklı eğitim politikasının neticesi sonucu kurulmuşlardır. 
Her üç okul da temelde hukuk eğitimi için kurulmuşlarsa da, dönemleri-
nin siyasi ve idari koşullarının etkisiyle ana kuruluş nedenlerinden farklı 
amaçlara da hizmet etmişler ve arkalarından önemli izler bırakarak tarih 
sahnesinden çekilmiştir. 

İncelenen kurumlardan ilki olan İstanbul Muallimhâne-i Nüvvâbı (da-
ha sonra Mekteb-i Nüvvâb ve nihayet Medresetü’l-Kudât olarak adlandı-
rılmıştır) Osmanlı İmparatorluğu’nda XVIII. yüzyıldan itibaren hummalı 
bir şekilde yürütülen ıslahat teşebbüslerinin özelliklerini yansımaktadır. 
Yeniden düzenlenen mahkemelere çağın ihtiyaçlarına karşılık verebilen 
kadılar yetiştirmek için açılan okul, yüzyılın eğitim anlayışında meydana 
gelen değişimlerin de görülebileceği güzel bir örnek teşkil etmektedir. 

Ele alınan ikinci kurum olan ve Saraybosna’da Avusturya-Macaristan 
idaresi altında yönetimin istemiyle kurulan Mekteb-i Nüvvâb, özellikle 
müfredatı açısından İstanbul’daki öncülü ile benzerlikler göstermekteyse 
de, bölgedeki idarenin eğitim politikalarının bir neticesi olması hasebiyle 
ondan ayrılmaktadır. Mamafih Berlin Antlaşması’nın neticesinde Bosna-
Hersek’i işgal eden Avusturya-Macaristan, Mekteb-i Nüvvâb’ın açılmasıy-
la beraber bölge Müslümanlarının eğitim görmeye gittikleri İstanbul’a bir 
alternatif oluşturmaya çalışmış, burada görev yapacak kadronun seçil-
mesi ve kurumun eğitim programının hazırlanmasındaki itinalı tutumu 
ile bölgedeki Müslümanların İslam algılarının da modernleştirilmesinde 
de önemli rol oynamıştır.  

Ele aldığımız son eğitim kurumu olan 1922 tarihli Bulgaristan-Şum-
nu’da açılan Medresetü’n-Nüvvâb ise her iki kurumdan çok önemli bir 
açıdan farklılık göstermektedir. Bu da, kurumun 1878’den sonra bölge-
de azınlık haline gelmiş olan Müslüman halkın özel çabasıyla kurulmuş 
olması ve bu sebeple de adeta onların kimliklerini koruma çabalarının 
bir aynası haline gelmiş olmasıdır. Dolayısıyla kurum müfredatı sadece 
hukuk eğitimiyle sınırlandırılmamış, özellikle tâli kısımda matematik, fi-
zik, tarih gibi yardımcı derslerin yanı sıra pedagoji gibi ileride öğretmen-
lik hayatında faydalı olabilecek derslere de yer verilmiştir. Âli kısımda ise 
daha ziyade kadılık görevleri de üstlenen müftülerin yetiştirilmesi için 
gereken ihtisas derslerine ağırlık verilmiştir.  

Kuşkusuz bu makalede çalışmanın kapsam ve sınırlılıkları çerçeve-
sinde her üç kurumu tüm veçheleriyle detaylı bir şekilde incelemek 
mümkün değildir. Ancak, yüzeysel de olsa kurumların kuruluş amaçları, 
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kurumsal özellikleri ve eğitim-öğretim programları üzerine yaptığımız in-
celeme neticesinde eğitim kurumlarının, konumuz itibariyle din eğitimi 
kurumlarının vücuda gelişlerinde etkili rol oynayan faktörlerin idari ve 
siyasi koşullara göre ne ölçülerde farklılaştıkları konusunda bir takım 
bilgiler edinmek mümkün olmuştur. Umut ediyoruz ki, ileride farklı ku-
rumlar üzerine yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar; din eğitimi, idari ya-
pı ve politika arasındaki ilişkileri daha iyi bir şekilde anlamamıza imkan 
sağlayacağı gibi katkıda da bulunacaktır. 

Kaynaklar 

“Hükkâm-ı Şer’ ve Memurin-i Şer’iyye Hakkında Kanun-i Muvakkat”, 
(19 Cemadiyelula 1331/13 Nisan 1329-26 Nisan 1913) Düstur II, 5, s. 
352. 

“Hükkâm-ı Şer’iyye Nizamnamesi”, (13 Muharrem 1290-13 Mart 
1873), Düstur I, 2, s. 721-725. 

“İstanbul Protokolü”, Sırat-ı Müstakim, s. 363-366, 20 Kanun-i Evvel 
1326. 

“Nüvvâb Hakkında Nizamname”, (17 Receb 1271/5 Nisan 1855), Düs-
tur 1, 1, s. 321-324. 

“Organisations-Statut für die Scheriatsrichter-Schule in Sarajevo”, 
Gesetz-und Verordnungsblatt für Bosnien und die Hercegovina, Jahr-
gang 1887, Sarajevo: Landesdruckerei, 1887, s. 48-50. 

“Verordnung über die Organisation und den Wirkungskreis der Sche-
riatsgerichte”, Sammlung der Gesetze und Verordnungen für Bosnien und 
die Hercegovina, Jahrgang 1883, s. 538-542, Sarajevo: Landesdrückerei, 
1883. 

“Vertrag zwischen Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Frankreich, 
Großbritannien, Italien, Rußland und der Türkei (nr. 1267) vom 13. Juli 
1878”, Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1878, no. 31, s. 326. 

Ahmed, Vedat S., “Bulgaristan’da Müslüman-Türk Varlığının Korun-
masındaki En Önemli Etken Olan İslami Eğitimin Geçmişi ve Bugünü”, 
Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyet’e Katkıları Sempozyumu, 31 Ma-
yıs-1 Haziran 2007, İlahiyat Fakültesi Yayınları, s. 179-191, Isparta. 

Akıba, Jun, “A New School for Qadis: Education of the Sharia Judges 
in the Late Ottoman Empire”, Turcica, 35 (2003), s. 125-163. 

Akıba, Jun, “From Kadı to Naib: Reorganization of the Ottoman Sha-
ria Judiciary in the Tanzimat Period”, Frontiers of Ottoman Studies, c. I, 
ed. Colin Imber ve Keiko Kiyotaki, I.B. Taurus, s. 43-60, New York, 
2005. 

Atay, Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, Medrese Programları-
İcazetnameler-Islahat Hareketleri, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1983. 

Bab-ı Meşihat, Meclis-i İntihab Müzekkire ve Mufassıl Nüvvâb Varide 
Defterleri, nr. 1999. 

172



AYŞE ZİŞAN FURAT / NÜVVÂB OKULLARININ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 23 

Bab-ı Meşihat, Meclis-i İntihab Müzekkire ve Mufassıl Nüvvâb Varide 
Defterleri, nr. 2008. 

Bayezıt, Yasemin, “Tanzimat Devri Şeyhülislamlarından Meşrebzâde 
Arif Efendi ve Kadılık Kurumundaki İstihdam Sorunu”, Bilig, s. 47-74, 
54 (2010). 

Bayram, Sadi, Ersal, Hayrettin, “Bulgaristan’da Müftü Yardımcısı Ye-
tiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap”, Vakıflar Dergisi, c. XX, s. 415-442, 
(1988). 

BOA, İrade-i Dahiliyye 21224, 24 Şevval 1271 (9 Temmuz 1855). 
Bosna-Hersek İle İlgili Arşiv Belgeleri (1516-1919), ed. İsmet Binark, 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Ankara, 1992. 
Bulgaristan Müslümanları Müessesat-ı Diniyye İdare ve Teşkilatı Ni-

zamnamesi, Fotinov Matbaası, Sofya, 1924. 
Cambazov, İsmail, Medresetü’n-Nüvvâb, Ahmed Davudoğlu Dostluk 

ve Kardeşlik Vakfı, Sofya, 2005. 
Cihan, Ahmet, Reform Çağında Osmanlı İlmiyye Sınıfı, Birey Yayıncı-

lık, İstanbul, 2004. 
Ćurić, Hajrudin, Muslimansko Školostvo u Bosni i Hercegovini do 1918 

Godine, Sarajevo, Veselin Masleša, 1983. 
Çakmak, Zafer, “Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna-

Hersek’in İşgali ve Sonrasında Osmanlı Devleti ile Yaptığı Anlaşma”, Do-
ğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, s. 16-20, 4 (2003). 

Daun, Holger, Geoffrey Walford, Educational Strategies Among Mus-
lims in the Context of Globalization, Some National Case Studies, Leiden, 
Boston, Brill, 2004. 

Devlet-i Aliyye-i Osmaniye-Bulgaristan, İstanbul Muahedenamesi, 29 
Eylül 1913, Dersaadet, Matbaa-i Osmaniye, 1330. 

Durhan, İbrahim, “Tanzimat Döneminde Osmanlı Yargı Teşkilatındaki 
Gelişmeler”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XII, 3-4 (2008), 
55-111. 

Eichler, Eduard, Das Justiswesen Bosniens und der Hercegovina, Wi-
en, Kaiserlich-königlichen Hof-und Staatsdruckerei, 1889. 

Ekinci, Ekrem Buğra, Tanzimat ve Sonrası Osmanlı Mahkemeleri, Ki-
tap Arı Sanat, İstanbul, 2004. 

Emgilli, Fahriye, Yeniden Kurulan Hayatlar Boşnakların Türkiye’ye 
Göçleri (1878-1934), Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2012. 

Er, Hamit, Osmanlı Devletinde Çağdaşlaşma ve Eğitim, Rağbet Yayın-
ları, İstanbul, 1999. 

Ergin, Osman, Türkiye Maarif Tarihi, 5 cilt, Eser Matbaası, İstanbul, 
1977. 

Ertürk, Haşim, Eminoğlu, Rasim, Bulgaristan’da Türk-İslam Eğitim ve 
Kültür Müesseseleri ve Medresetü’n-Nüvvâb, İslam Tarih, Sanat ve Kültü-
rünü Araştırma Vakfı, İstanbul, 1993. 

173



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 24 

Furat, Ayşe Zişan, “Bağlılık ve Kopuş Arasında: Bosna’da Reisu’l-Ule-
malık Müessesinin Kurulmasının Osmanlıdaki Yansımaları”, Fourth In-
ternational Congress on Civilisation in the Balkans, IRCICA, Üsküp Make-
donya (yayım aşamasında), 13-17 Ekim 2010. 

Günay, Mehmet, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Türklerin Dini Yöneti-
mi ve Özel Yargı Teşkilatı (1878-1945), Rumeli Türkleri Vakfı, İstanbul, 
2006. 

Gündüz, Tufan, Allahimanet Bosna, Boşnakların Osmanlı Toprakları-
na Göçü 1879-1912, Yeditepe, İstanbul, 2012. 

Hatiboğlu, İbrahim, Bulgaristan Müslümanlarında Dini Islahat Düşün-
cesi, Şahıslar, Müesseseler ve Düşünce Ekolleri Üzerine, Emin Yayınları, 
Bursa, 2007. 

İlmiye Salnamesi, Darü’l-Hilafeti’l-Aliyye: Matba’a-i Amire, 1334 
(1916). 

İpşirli, Mehmet, “Medresetü’l-Kudat”, İslam Ansiklopedisi (DİA), c. 18, 
s. 343-344. 

İpşirli, Mehmet, “Nâib”, İslam Ansiklopedisi (DİA), c. 32, s. 311-313. 
İstanbul Muahedenamesi, Dersaadet: Matbaa-i Osmaniye, 1330/1913. 
Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devir-

leri (1876-1907), 6. Baskı, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2007. 
Karčić, Fikret, “The Reform of Shari’a Courts and Islamic Law”, Islam 

in Interwar Europe, ed. Nathalie Clayer ve Eric Germain, Columbia Uni-
versity Press, s. 253-270, New York, 2008. 

Karčić, Fikret, Bosna-Hersek İslam Hukuku Tarihi, Balkan İlmi Araş-
tırma Merkezi, İstanbul, 1994. 

Koyuncu, Aşkın, “Bulgaristan’da Osmanlı Maddi Kültür Mirasının 
Tasfiyesi (1878-1908)”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), s. 197-243, 20 (2006). 

Makdisi, George, Ortaçağ’da Yüksek Öğretim, İslam Dünyası ve Hıristi-
yan Batı, çev. Ali Hakan Çavuşoğlu, Hasan Tuncay Başoglu, Gelenek Ya-
yıncılık, İstanbul, 2004. 

Medresetü’n-Nüvvâb, Nizamname-i Esası, Program ve Dâhili Talimat-
namesi, 1924. 

Mehmedov, Ali, Bulgaristan Şumnu’daki Medresetü’n-Nüvvâb’ın İslam 
Din Eğitimi Tarihindeki Yeri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2011. 

Mekteb-i Nüvvâb Hakkında Müceddeden Kaleme Alınan Talimatdır, İs-
tanbul, 1301. 

Memişoğlu, Hüseyin, “Bulgaristan Müslümanlarının Dini Teşkilatları-
nı ve Kurumlarını Düzenleyen Nizamname”, Vakıflar Dergisi, s. 307-352, 
XXIV (1994). 

Memişoğlu, Hüseyin, “Bulgaristan’da Müftülükler ve Şer’iyye Mahke-
meleri”, Vakıflar Dergisi, s. 213-229, XVIII (1998). 

174



AYŞE ZİŞAN FURAT / NÜVVÂB OKULLARININ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 25 

Memişoğlu, Hüseyin, Geçmişten Günümüze Bulgaristan’da Türk Eği-
tim Tarihi, Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002. 

Nakıčevıć, Ömer (haz.), Historijski razvoj Fakulteta islamskih nauka 
(1887-1998), Sarajevo, 1998. 

Nakıčevıć, Ömer (haz.), Istorijski razvoj Institutije Rijaseta, Sarajevo, 
1996. 

Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 3 
cilt, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1946. 

Pedersen, John, “Some Aspects of the History of the Madrasa”, Isla-
mic Culture, s. 525-537, 3 (1929). 

Popovıc, Aleksandre, Balkanlarda İslam, İnsan Yayınları, İstanbul, 
1995. 

Sarıkaya, Yaşar, Medreseler ve Modernleşme, İz Yayıncılık, İstanbul, 
1997. 

Schmid, Ferdinand, Bosnien und die Herzegovina unter der Verwal-
tung Österreich-Ungarns, Leipzig: Verlag von Veit & Comp., 1914. 

Spomenica, Šeriatske Sudačke Škole u Sarajevu, Izdanja Pprilikom pe-
desetgodišnje ovoga zavoda (1887-1937), Sarajevo: Islamska Dionička 
Štamparija, trsz. 

Štatut za autonomnu upravu, islamski vjerskih i vakufsko-mearifskih 
poslova u Bosni i Hercegovini, Sarajevo: Zemaljska Štamparija, 1909. 

Şimşir, Bilal N., Bulgaristan Türkleri, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2009. 
Turan, Ömer, The Turkish Minority in Bulgaria (1878-1908), TTK, An-

kara, 1998. 
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Türk 

Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1988. 
Veladžıć, Edin, Muslimanska Vjerska Inteligencija u Bosni i Hercegovi-

ni u Austrougarskom Razdoblju (1878-1918), magistarski rad, Univerzitet 
u Sarajevu, Filozofski Fakultet, Sarajevo, 2006. 

Yavuz, Yıldırım, “Faculty of Islamic Sciences, 2004 On Site Review Report”, 
https://archnet.org/library/downloader/file/1423/file_body/FLS1255.pdf 
(son erişim tarihi: 30.04.2012). 

Yavuz, Yıldırım, “Mimar Kemaleddin Yapısı 913 Tarihli Medresetü’l-
Kuzat’ın İnşaat Şartnamesi ve Keşif Defterleri”, Aptullah Kuran İçin Yazı-
lar, Yapı Kredi Yayınları, s. 461-499, İstanbul, 1999. 

Yörük, Ali Adem, Mekteb-i Hukuk’un Kuruluşu ve Faaliyetleri (1878-
1900), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Tür-
kiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, İstanbul, 
2008. 

Zengin, Zeki Salih, II. Meşrutiyette Medreseler ve Din Eğitimi, Akçağ, 
Ankara, 2002. 

Zıadeh, Farhat, J. Lawyers the Rule of Law and Liberalism in Modern 
Egypt, Stanford University Press, 1968. 

175



Düne Seyahat, Bugünden Sohbet ve
                            Yarınları Düşünmek

“...Prof. Dr. Turan Yazgan’ın 
“Türk Dünyasında Dün, Bugün, Yarın” 
adlı eserini okurken Türk tarihinin 

derinliklerine dalıyor, 
adeta tarihi şahsiyetlerle 

günümüzde sohbet ediyor ve 
Türk milletinin yarınlarını Türk milletinin yarınlarını 
birlikte tartışıyorsunuz. 

Daha önceleri
 “yeni yüzyılın Gaspıralısı” 

olarak adlandırdığım 
Prof. Dr. Turan Yazgan

 çağımızın Dede Korkud’u olarak, 
hiçbir ümitsizliğe kapılmadan, hiçbir ümitsizliğe kapılmadan, 

hiç kimseyi ümitsizliğe 
sevk etmeden, 

Türk milletinin günümüzdeki 
güçlü ve zayıf taraflarını ortaya koyuyor. 

Turan Yazgan’ın eserini okurken 
Türklüğün ve Türk devletlerinin yarınlarda daha mutlu, 

daha huzurlu, daha müreffeh olabilmesi için çok daha huzurlu, daha müreffeh olabilmesi için çok 
önemli mesajlar bulacaksınız. 

Günümüz aydınları ya da topluma aydın olarak kabul 
ettirilmeye çalışılan zümreler, içi boş sloganlarla 

tartışmaya çalışırken,
Prof. Dr. Turan Yazgan bütün meselelere 
millî bir münevver olarak bakıyor...”

Dr. Muhsin İdikut KADIOĞLUDr. Muhsin İdikut KADIOĞLU

E-Posta: tdav@turan.org | İnternet: www.turan.org.tr
Telefon:+90 212 511 10 06 (pbx) | Belgegeçer:+90 212 520 53 63  

Kemalpaşa Mahallesi Bukalıdede Sokağı No: 4
Ankaravi Mehmed Efendi Medresesi 
Saraçhane - İSTANBUL 



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 

 Sayı: 198             Haziran 2012 

 
 
 
 
 
 
 

OSMANLI YENİLEŞME DÖNEMİNDE CİZRE’DE 
EĞİTİM 

Yrd. Doç. Dr. Hatip YILDIZ* 

Öz 

Bu çalışmada; gerek Osmanlı öncesinde, gerekse Osmanlı döneminde 

önemli bir eğitim merkezi olan ve çok sayıda ilmi şahsiyetin yetiştiği Cizre 

kazasında açılan medreselerden özetle bahsedildikten sonra, taşrada ye-

nileşme döneminin başlangıcı olarak kabul edilen 1870’li yıllardan itiba-

ren Cizre’de açılan Kaza Maarif Meclisi, sıbyan, ibtidai ve rüşdiye mek-

tebleri ile Protestan mektebleri ve Müslümanlarca açılan mekteblerin eko-

nomik kaynakları ayrıntılı olarak anlatıldı. 

Çalışmanın hazırlanmasında, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin çeşitli 

tasnifleri ile Devlet Salnamesi, Diyarbakır Vilayet Salnamesi, Maarif Sal-

namesi, Diyarbekir Gazetesi ve çeşitli araştırma eserlerden faydalanıldı. 

Eldeki kaynaklar üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, Di-

yarbekir vilayeti dahilinde önemli bir konuma sahip olan Cizre kazasın-

da, bütün maddi imkânsızlıklara rağmen, Osmanlı yenileşme döneminde 

önemli okulların açıldığı tespit edildi. Ancak, kaza nüfusu ve okul çağına 

gelen çocuk sayısı dikkate alındığında, modern sıbyan ve ibtidai mektebi 

sayısının yetersiz olduğu ve bunun bizzat Maarif Nezaretince saptandığı 

anlaşıldı. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı, Diyarbakır, Mardin, Cizre, Eğitim. 

Abstract 

Education in Cizre During the Period of Ottoman Modernization 

In this study; both before from the Ottoman and being a important 

education center during the Ottoman period, after being briefly mentioned 

from the madrasas opened in Cizre Town there educated many personali-
                                                           
* Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı. 
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ties of science education; were discussed in detail the Town Education 

Assembly, primery and secondery schools, the Protestant schools and 

economic resources of schools of the Muslim that opened in Cizre since 

the 1870s be accepted as the beginning of the period of the modernizati-

on in the provinces. 

Preparation of the study, were used the various classifications of the 

Prime Ministry Ottoman Archives and the State of Yearbooks, Yearbooks 

Diyarbakir province, the Ministry of Education Yearbooks, Diyarbakir 

Newspaper and various research works. 

As a result of the evaluation on the available resources, were opened 

important schools, despite all the financial problems, during the period of 

Ottoman modernization in the town of Cizre, which has a significant posi-

tion within the province of Diyarbakır. However, when the village popula-

tion and the number of children of school age were taken into considerati-

on, was understood that the number of modern primary school is insuffi-

cient, and this number is insufficient by itself was determined by the Mi-

nistry of Education. 
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Giriş: 

Osmanlı Devleti’nde kapsamlı olarak III. Selim’le başlayan yenileşme 
çabaları, II. Mahmud’la büyük bir ivme kazanarak Tanzimat Dönemi’nde 
devam etmiş ve II. Abdülhamid’le zirveye ulaşmıştır. Bu süreçte askeri, 
siyasi, idari, hukuki ve eğitim alanında önemli modernleşme çalışmaları 
yapılmıştır.1 Bu çalışmalar hem merkezde hem de taşrada gerçekleştiril-
miştir. Taşrada, modernleşmenin bir boyutu olan eğitim alanındaki yeni-
lik çalışmalarının2 yapıldığı yerlerden biri de Cizre kazasıdır. 

Bilindiği gibi, Diyarbakır ve çevresinin 1515 yılında Yavuz Sultan Se-
lim döneminde Osmanlı hâkimiyetini benimsemesiyle birlikte Cizre kaza-
sı da Osmanlı idaresine girmiştir. Osmanlı öncesinde genellikle Cizre ve 
Bohtan beyleri tarafından idare edilen Cizre, Diyarbakır vilayetinin idari 
taksimatı içerisinde önce hükümet sancak, daha sonraki yıllarda ise 
Mardin sancağına bağlı bir kaza olarak yer almıştır. 

Cizre kazası, hem Osmanlı öncesinde, hem de Osmanlı döneminde 
önemli bir eğitim merkezidir. Klasik eğitim kurumları olarak adlandırılan 
medreselerin bir kısmı Osmanlı öncesinde, bir kısmı da Osmanlı döne-
minde açılmıştır. Ancak, sözü edilen medreselerin hemen hemen hiç biri 
20. yüzyıl başlarındaki Maarif Nezareti kayıtlarında yer almamaktadır. 
Cizre’de açılan medreseler şunlardır: 
                                                           
1 Emel Poyraz, “Tanzimat Dönemi Çağdaşlaşma Çabaları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergi-
si, Sayı: 193, Yıl: 33, Cilt: 97, s. 118, Temmuz-Ağustos 2011. 
2 Poyraz, “a.g.m.”, s. 117. 
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1. Kırmızı Medrese: Cizre Beyliği döneminde II. Han Şeref Bey tara-
fından XIV. yüzyılda yaptırılmıştır. Medrese, Cizre’de Dağkapı Mahallesi-
nin Şah Mahallesi ile kesiştiği noktada sur üzerindedir. 

Medresenin içi avlulu olup, avlunun doğusunda, batısında ve kuze-
yinde dershaneler, yemekhane ve müderris daireleri bulunur. Bunların 
bir kısmı halen yıkık olup, restorasyona ihtiyaç duymaktadır. Medrese-
nin güneybatısında kare planlı bir oda bulunup, çok güzel motiflerle 
süslenmiştir. Bu oda baş müderris odasıdır. Şair ve yazar Şeyh Ahmet 
El-Cezeri ile Müftü Mollazade’nin dedelerinden Şeyh İbrahim Sori bu 
odada görev yaptıklarından burada gömülmüşlerdir. 

Medrese, Cizre’ye özgü kırmızı tuğlalardan örüldüğü için “Kırmızı 
Medrese” olarak adlandırılmıştır.3 

2. Mir Abdal (Abdaliye) Medresesi: Cizre beylerinden Emir Abdullah 
(Abdal) İbn, Abdillah İbn, Seyfeddin Boti tarafından 1437 yılında yaptırıl-
mıştır. Medrese, Cizre’de Dağkapı Mahallesi ile mezarlık arasındadır. 

Medrese, güneyde sağda büyük bir mescitten oluşup, güneyde solda 
dershaneler ile kuzeyde ve batıda öğrenci yemekhanesi, müderris ve ta-
lebe yatakhanesi yer almaktadır. Batıda, şimdi Nusaybin Caddesi tarafı-
na açılan kapıda, iki oda bir eyvan temeli varken, son senelerde bilinçsiz 
bir düzenlemeyle burada bir şadırvan yapılmış ve kuzeyi bir cami haline 
getirilmiştir. Esas mescit ise yıkılmak üzeredir. 

Caminin tamamı siyah bazalt taştan yaptırıldığı halde, sonraki ona-
rımlarda moloz taşlar kullanılmıştır. Mescit kısmının kapısı işlemeli be-
yaz mermerden yapılmıştır.4 

3. Süleyman Bey Medresesi: 1573-1583 yılları arasında Cizre’de 
beylik yapan Emir Muhammed İbn, Emir Şah Ali Bey İbn, Emir Bedret-
tin tarafından inşa edilmiştir. İlk ataları olan Emir Süleyman Bey’e izafe-
ten “Süleyman Bey Medresesi” denilmiştir. 

1891 yılında Şeyh Abdulhakim Derşevi tarafından tamir ettirilmiştir. 
1972 yılında ise Cizre ve civar köylerin katkılarıyla Şeyh Ahmet Munis 
tarafından onarılmıştır. Şu anda Muhammet Nuri Camii olarak adlandı-
rılmaktadır.5 

4. Mecidiye Medresesi: Cizre Beyi Emir Mecduddin Bey tarafından 
yaptırılmıştır. Medrese, Cizre’de Kale Mahallesi’ndedir. Şeyh Seyda tara-
fından büyük bir onarıma alındığı için şu anda Şeyh Seyda Camii olarak 
adlandırılmaktadır.6 

5. Şazeh Medresesi: Cizre beylerinden Mecduddin İbn, Emir Abdal 
tarafından Cizre’nin Çağlayan Köyü’nde yaptırılmıştır.7 
                                                           
3 www.cizreli.net 
4 www.cizreli.net 
5 www.cizreli.net 
6 www.cizreli.net 
7 www.cizreli.net 
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6. Hamza Mir Şerif Medresesi: Hamza Mir Şerif tarafından Cizre ka-
sabası merkezinde inşa edilmiş olup, açılış tarihi tam olarak bilinme-
mektedir. 1901 ve 1903 yıllarında medresenin müderrisi Müftü Ahmed 
Efendi’dir.8 Medresenin talebe sayısı 1899 yılında 15, 1901’de ise 17’dir.9 

Bu medresenin dışında yukarıda zikredilen diğer medreseler 20. yüz-
yıl başlarındaki maarif kayıtlarında yer almamaktadır.10 

Taşrada Osmanlı yenileşme döneminin başlangıcı olarak kabul edilen 
1870’li yıllardan itibaren Cizre kazasında, sözü edilen bu klasik eğitim 
kurumların yanı sıra, maarif alanında gerek merkez teşkilatı ve gerek 
okullar bazında önemli adımlar atılmıştır. 

A. Kaza Maarif Teşkilatı 

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sancak ve 
kazalarda başta rüşdiye mektepleri olmak üzere çok sayıda yeni okulun 
açılmasıyla birlikte, taşra maarif teşkilatında da bazı yenilikler yapılmış-
tır. Hemen hemen her kaza ve sancak merkezinde bir başkan ve en az 
iki azadan oluşan birer “Maarif Meclisi” teşkil edilmiştir. Diyarbekir vila-
yeti maarif meclisi, 1882 yılında teşkil edilmiş ve 1915 yılına kadar varlı-
ğını sürdürmüştür. Cizre kazası maarif meclisi kayıtlarına ise 1884 yılın-
da rastlanmakta olup, maarif meclisinde görev alan kişiler aşağıdaki 
tabloda belirtilmiştir: 

Tablo 1 
Cizre Kazası Maarif Meclisi Başkan ve Üyeleri 

KAZA 188311 188412 189413 

Cizre ------- 
Reis: Müftü Abdülkerim Efendi 
Azalar: Abdülkadir, Mehmed ve Hasan Efendiler 

------- 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, Cizre kazası maarif meclisi 1884 yılında 
oluşturulmuş olup, bundan önceki ve sonraki kayıtlarda yer almamıştır. 
Vilayet dâhilindeki diğer sancak ve kazaların çoğunda ise maarif meclis-
leri 1894-1906 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. 

1905 yılında Diyarbekir vilayeti sınırları içerisinde üç sancak ve on 
bir kaza mevcuttur.14 Bu sancak ve kazaların yedi tanesinde düzenli ola-
rak faaliyet gösteren maarif meclisleri bulunurken, diğer yedisinde mev-
cut değildir. Maarif meclislerinin görevleri ve eğitimin gelişmesine olan 
                                                           
8 Maarif Salnamesi, H. 1319, s. 612-613; H. 1321, s. 507. 
9 Maarif Salnamesi, H. 1317, s. 1193; H. 1319, s. 612-613. 
10 Maarif Salnamesi, H. 1321. 
11 DVS, H. 1301, s. 240, 242, 244. 
12 DVS, H. 1302, s. 311, 313, 322, 325, 326, 327, 329, 338, 341, 343. 
13 DVS, H. 1312, s. 127, 129, 130, 131, 136, 148, 151, 152. 
14 DVS, H. 1323, s. 367-393. 
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katkıları dikkate alındığında bu durumun Diyarbekir için ne kadar va-
him olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Sancak ve kaza maarif meclisleri bir başkan ve farklı sayılardaki aza-
lardan oluşmakta; meclis başkanlığını ise genellikle naib ve müftüler 
yapmaktadır. Meclis üyeleri de çoğunlukla ibtidaî ve rüşdî muallimleri, 
kâtibler, sandık emini, idare azası, mahkeme azası, icra memuru, tahri-
rat müdürü, imam, belediye reisi ve ahalinin ileri gelenlerinden olup, ilk 
iki yılın dışında tamamen Müslüman’dır. 

B. İlköğretim 

Osmanlı Devleti’nde temel eğitimin verildiği en eski kurumlar sıbyan 
mektepleridir. Merkezi bir teşkilâttan ve ortak bir eğitim-öğretim ve idare 
sisteminden yoksun olup, standart bir eğitim programına ve yeterli araç 
gerece sahip olmayan bu mektepler zamanla yetersiz kalmıştır.15 Bu ne-
denle, 1847 yılında sıbyan mekteplerinin ders programlarının değiştiril-
mesi yönünde ilk ciddi adım atılmıştır.16 1863’ten itibaren İstanbul’daki 
36 sıbyan mektebinde yeni yöntem ve tekniklerle eğitime başlanması ka-
rarlaştırılmıştır. 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nde ise, sıbyan 
mekteplerinin ıslahı için “İbtidaî” adı altında öğretim yapan yeni okulla-
rın açılması gerekli görülmüştür. Bu doğrultuda ilk ibtidaî mektebi 
1872’de “İbtidai Nümune Mektebi” adıyla açılmıştır.17 

Diyarbakır ve bağlı bölgelerdeki sıbyan mekteplerinin sayısının arttı-
rılması ve ıslahı, ilk defa 1870 yılı başlarında vilayet meclisinde görüşül-
müş ve hazırlanan mazbata Maarif Nezareti’ne gönderilmiştir.18 Bu tarih-
ten itibaren bir taraftan sıbyan mekteplerinin sayısı arttırılırken, diğer 
taraftan da yeni ibtidai mekteplerin açılışına önem verilmiştir. 

Vali Samih Paşa tarafından, 1882 yılı başından 1884 yılı sonlarına 
kadar, Diyarbekir’de 1, Mardin’de 4; Maden, Siverek ve Cizre kasabala-
rında 2’şer ve Nusaybin’de 1 erkek ibtidaî mektebi açılmıştır. Bu mek-
teplerden bazılarının binaları ahalinin yardımıyla yeniden inşa edilmiş-
tir.19 

1896 yılına gelindiğinde, Sultan II. Abdülhamid’in emriyle “Anadolu 
Islahatı” çerçevesinde doğu illerinde hummalı bir faaliyet başlatılmış; 
Anadolu Vilâyât-ı Şahanesi müfettişi olarak tayin edilen Şakir Paşa, böl-
geyi gezerek raporlar hazırlamıştır. 
                                                           
15 İbrahim Bozdemir, Osmanlı Sıbyan Mekteplerinde Eğitim ve Öğretim, (Y. Lisans Tezi), s. 
17, İstanbul, 1991. 
16 Ali Rıza Erdem, “XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim: II. Mahmud ve Tanzi-
mat Döneminde İlköğretimde Yapılan Yenilikler ve Değerlendirmesi”, Yeni Türkiye, Sayı: 32, 
s. 757, 2000. 
17 Sebahattin Arıbaş, “Başlangıçtan II. Meşrutiyet’e Kadar Osmanlılarda Sıbyan Mektebleri 
(İlköğretim Okulları)”, Yeni Türkiye, Sayı: 32, s. 714-716, 2000. 
18 BOA, Ayn. D, No: 887, s. 40, 13 Eylül 1870 (16 Cemaziyülâhır 1287). 
19 DVS, H. 1302, s. 340, 341-342, 344, 351. 
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Şakir Paşa, kaleme aldığı bir raporunda; doğu bölgesinde maarifin 
yaygınlaşması için Vilayat-ı Sitte köylerinde ibtidaî mekteplerinin tesis 
edilmesi ve bu mekteplere gayrimüslim tebaa çocuklarının dahi kabul 
edilmesi gerektiğini; şimdilik liva merkezlerinde kız mekteplerinin açıl-
ması ve ilerde kazalara yayılmasının lüzumlu olduğunu ifade etmiştir.20 

Yine aynı tarihlerde, Vilayat-ı Sitte dâhilindeki köylerde yaşayan Müs-
lüman çocuklarının dini akidelerini öğrenebilecekleri mekteplerden mah-
rum oldukları yönünde duyumlar alınmıştır. Sadarete göre, bu durum 
asla kabul edilemez ve caiz görülemez. Bu nedenle, padişahın emri doğ-
rultusunda, sözü edilen vilayetlerde yeni teşkil edilen nahiyelerde en kı-
sa zamanda birer ibtidaî mektebi açılacak ve padişaha arz olunacaktır.21 
Tesri’-i Muamelat Komisyonu, Sultan II. Abdülhamid’in yukarıda sözü 
edilen emrinin yerine getirilebilmesi için, vilayetlerde yeni teşkil edilen 
nahiyeler ve nahiyelerdeki mektep durumuyla ilgili bilgi istemiştir. Bu is-
tek doğrultusunda Diyarbekir Vilayeti’nce Dâhiliye Nezareti’ne gönderi-
len 9 Kasım 1896 tarihli telgrafnamenin içeriği şöyledir: 

“Eski nahiyelerden sadece Eğil ve Çüngüş’te birer rüşdîye mektebi 

mevcuttur. Geri kalan 9 eski ve 36 yeni nahiyenin hiçbirinde Müslü-

man çocuklarına ait ibtidaî mektebi yoktur. Ancak, her mektep için 

aylık 200 kuruş maaş; mekteplerin döşeme ve zaruri demirbaş eşya-

sı için de bir defaya mahsus olmak üzere 1000’er kuruşun maarif 

sandığından karşılanmasına müsaade edildiğinde, mektep binaları-

nın halkın gündelik yardımlarıyla inşa edilebileceği ve yeni usulde 

ders verecek muallimlerin bulunabileceği Diyarbekir Maarif Müdürlü-

ğü’nden bildirilmiştir.”22 

15 Kasım 1900 tarihinde, Diyarbekir Vilayeti’ndeki yeni nahiye mer-
kezlerinde 47 mektebin açılması için daha önce tahsisat verilmesine rağ-
men, 35 mektebin açılıp eğitime başladığı, 12’sinin ise açılamadığı görül-
mektedir.23 

II. Abdülhamid’in tahta çıkışı ile birlikte Diyarbekir vilayetinde maâri-
fin terakkîsi yolunda sarf edilen ciddi himmet ve gayret neticesinde çok 
önemli sonuçlar alınmıştır. Mesela, 1901 yılına gelindiğinde, Diyarbekir 
vilayeti dâhilinde maarif idaresine bağlı 230 ibtidaî mektebi ve evkaf ida-
resine bağlı birçok sıbyan mektebi vardır.24 

Diyarbekir vilayeti dahilinde bulunan Merkez, Beşiri, Palu, Cizre, Çer-
mik, Derik, Siverek, Savur, Lice, Mardin, Midyat, Maden, Nusaybin ve 
                                                           
20 BOA, DH. TMİK. S, 1/55, 17 Ekim 1896 (10 Cemaziyülevvel 1314). 
21 BOA, DH. TMİK. S, 2/5, 2 Kasım 1896 (26 Cemaziyülevvel 1314) tarihli sadaret tezkiresi. 
22 BOA, DH. TMİK. S, 2/47, Diyarbekir Valisi Enis Paşa’nın 9 Kasım 1896 (28 Teşrinievvel 
1312) tarihli telgrafı. 
23 BOA, DH. TMİK. S, 132/57. 
24 DVS Zeyli, H. 1319, s. 189. 
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Viranşehir kazalarına bağlı köylerde 83 ibtidaî mektebinin yeniden tesis 
ve inşâsı için 1915 (R. 1331) yılı Diyarbekir fevkalade bütçesine toplam 
1.493.682 kuruş tahsisat konulmuştur.25  

Ancak, Diyarbekir vilayetinin 1915 senesi zarfında gerçekleştirilen ic-
raatını beyan eden raporda; I. Dünya Savaşı dolayısıyla amele tedarik 
edilemediğinden inşaata başlanamadığı ifade edilmekte ise de26, bazı yer-
lerdeki mekteplerin daha sonraki yıllarda inşa edildiği tespit edilmekte-
dir.27 

1919 yılı sonuna gelindiğinde, Diyarbekir vilayeti dâhilindeki ibtidaî 
mektepleri yıkılmaya yüz tutmuştur. 1919 yılı bütçesi vilayet meclisi ta-
rafından onaylanmadığı için halen bir önceki yılın bütçesi uygulanmak-
tadır. Bu bütçede, söz konusu mekteplerin tamiratı için belirlenen tahsi-
sat miktarı ise çok yetersizdir. 

Bu nedenle, Tedrisat-i İbtidaîye Tekâlif-i Mecburisi’nin yeniden dü-
zenlenerek, tamirat masrafı için lazım olan tahsisatın bu yılki bütçeye 
ilavesi istenmiş ve bu istek Dahiliye Nezareti’nce de uygun görülmüş-
tür.28 Ancak, söz konusu düzenlemenin uygulamaya konulup konulma-
dığı bilinmemektedir. 

Diyarbekir vilayeti dâhilindeki kaza ve köylerde bulunan ibtidaî mek-
teplerin muallim ihtiyacı ve muallimlerin alacakları aylık maaş, genellik-
le vilayetin resmi gazetesi aracılığıyla ilân edilmiş ve talip olanların Maa-
rif Dairesine29 veya Maarif Müfettişliğine müracaat etmeleri sağlanmış-
tır.30 

İstanbul ve taşra kasabaları ibtidaî mektepleri için tertip edilen 
haftalık ders programı, taşra köy mekteplerinin programından farklı-
dır.  

Maarif Nezareti tarafından taşra köy ibtidaî mekteplerine mahsus ol-
mak üzere 1892 yılında yeniden düzenlenerek vilayetlere gönderilen haf-
talık ders programı Tablo-2’de gösterildiği şekildedir.31 

Tablo 2’de görüleceği gibi, köy ibtidaîlerinin birinci sınıfında haftada 
30; ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise 16’şar saat ders okutul-
muştur. Ayrıca, dört yıllık öğrenim süresi boyunca toplam 10 farklı ders 
işlenmiştir. 
                                                           
25 BOA, DH. İUM, E-24/23. 
26 BOA, DH. İUM, E-11/127. 
27 BOA, DH. UMVM, 40/92, Diyarbekir Vilayeti’nden Maliye Nezareti’ne gönderilen 18 Hazi-
ran 1919 (1335) tarihli telgraf. 
28 BOA, DH. UMVM, 21/53, Diyarbekir Vilayeti’nin 16 Kasım 1919 (16 Teşrinisani 1335) ta-
rihli telgrafı. 
29 Diyarbekir Gazetesi, No: 1690, 6 Ocak 1911 (5 Muharrem 1329). 
30 Diyarbekir Gazetesi, No: 1702, 14 Nisan 1911 (14 Rebiyülâhır 1329). 
31 Mahmud Cevad İbnü’ş-Şeyh Nafi, Maârif-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i Teşkilât ve İcraatı, 
(Yay. Haz: Mustafa Ergün ve diğerleri), s. 287-288, Ankara, 2002. 

183



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 8 

Tablo 2 
Taşra Köy İbtidaileri Haftalık Ders Programı 

Yıllar ve Haftalık Ders Saatleri 
Dersler 

I. Yıl II. Yıl III. Yıl IV. Yıl 
Elifba-yi Osmanî 12 - - - 
Ecza-yi Şerife (30 Cüz) 12 - - - 
Hesab-ı Zihni 6 2 - - 
Kur’an-ı Kerim - 6 - - 
İlm-i Hal - 3 3 3 
Kıraat - 3 3 3 
Hat - 2 2 - 
Kur’an-ı Kerim Ma’a Tecvid - - 5 5 
Hesab - - 3 3 
Hat ve İmla - - - 2 

TOPLAM 30 16 16 16 

Osmanlı yenileşme döneminde Cizre kaza merkezi ve köylerinde açı-
lan ilköğretim okullarının sayısı, vilayetin diğer kazalarına nazaran ol-
dukça sınırlı görülmektedir. Ancak, bu durum Cizre kazasında ilkokul 
açılmadığı anlamına gelmemelidir. Çünkü kayıtlardaki zıtlıklar, okul sa-
yısının kayıtlara düzgün bir şekilde aktarılamadığı sonucunu göstermek-
tedir.  

Mesela, yukarıda ifade edildiği gibi, Diyarbakır Valisi Samih Paşa 
tarafından 1882-1884 yılları arasında Cizre kasabasında iki ibtidai 
mektebi açıldığı belirtilmiş ise de32, 1901, 1903 ve 1905 yıllarına ait 
Diyarbakır Vilayet Salnamesi kayıtlarında bu sayı bir olarak görül-
mektedir.33 

Ayrıca, II. Abdülhamid’ in tahta çıktığı 1876 ile 1903 yılları arasın-
da Vilayet genelinde açılan ilkokulların sayısını gösteren kayıtta; Ciz-
re kazasında sadece Miraliyan Mahallesi’nde bir sıbyan mektebinin 
açıldığı belirtilmektedir.34 Görüldüğü gibi, bu kayıtların üçü de aynı 
döneme ait olmasına rağmen birbiriyle çelişmektedir. Bu durum, okul 
sayısının kayıtlara yanlış aktarılmış olabileceği iddiasını güçlendir-
mektedir. 

1913-1914 (R. 1329-1330) ders yılında Cizre kazasında bulunan 
umumi ibtidaî mektebi ile muallim ve mektebe devam eden talebelerin 
dağılımı, zorunlu eğitim yaşına gelen ve okula devam etmeyen çocuklar 
ile ihtiyaç duyulan mekteb sayısı aşağıdaki gibidir:35 
                                                           
32 DVS, H. 1302, s. 340, 341-342, 344, 351. 
33 DVS, H. 1319; DVS, H. 1321; DVS, H. 1323. 
34 Maârif Salnamesi, H. 1321, s. 508-512. 
35 Maârif-i Umumiye Nezareti İhsaiyat Mecmuası, R. 1329-1330, s. 19-20. 
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Tablo 3 

1913-1914 Ders Yılında Cizre Kazasında Bulunan Umumi İbtidaî Mektebi ile Muallim ve 

Talebelerin Dağılımı 

Kaza 
 

Mekâtib 
 

Muallim 
Bütün  
ibtidaî  
talebesi 

Zorunlu  
eğitim yaşına  
gelen çocuklar 

Mektebe  
devam etmeyen  

çocuklar 
San
cak 

 E K E K E K E K E K 

İhtiyaç  
duyulan  
mektep  
sayısı 

Cizre 1 - 1 - 50 - 688 650 638 650 26 

Bağlı 
Yerler 

- - - - - - 636 1206 636 1206 206 Mar
din 

Top. 1 - 1 - 50 - 1324 1856 1274 1856 232 

VİLAYET  
TOPLAMI 

54 6 75 11 
21
01 

327 32055 29716 29895 29389 3504 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, 1913-1914 ders yılında Cizre kaza merkezi 
ve köylerinde muallimi olan 1 erkek ibtidaî mektebi, 50 erkek ibtidaî ta-
lebesi, 1324 okul çağında ve 1274 okula devam etmeyen erkek çocuk 
mevcut olup, 232 ibtidai mektebine daha ihtiyaç vardır. Sözü edilen ka-
zada hiç kız ibtidai mektebi olmayıp, zorunlu eğitim yaşına gelen 1856 
kız çocuğunun tamamı okula devam edememektedir. 

Diyarbekir Vilayeti’nin geneli dikkate alındığında, okula devam eden 
talebe sayısı 2428 iken, okul çağındaki çocukların sayısı 61.771 ve oku-
la devam etmeyenlerin sayısı 59.284’tür. 

Vilayetin tamamında kız ibtidaîleri ile buna bağlı olarak kız talebe ve 
muallimelerinin sayısı, erkek ibtidaîlerine nazaren oldukça düşüktür. 
Mesela, mektebe devam eden erkeklerin sayısı 2101 iken, kız sayısı sa-
dece 327’dir. Zorunlu eğitim yaşına gelen 29.716 kız çocuğunun yalnız 
327’si okula devam etmektedir. 

Tablodaki istatistiklere bakıldığında, vilayet genelinde 1913-1914 
ders yılında zorunlu eğitim yaşına gelip okula devam etmeyen çocukların 
temel eğitim ihtiyacının karşılanması için 3504 ibtidaî mektebinin daha 
tesis ve açılışı gereklidir. 

Cizre kazasında açılan ve hakkında biraz daha detaylı bilgi edindiği-
miz tek ilkokul, Cizre Kız İbtidai Mektebi’dir. 

Cizre Kız İbtidaî Mektebi 

Mekteb, Bedirhani Mithat Efendi’nin himmet ve gayretiyle Cizre’de te-
sis edilmiştir. Vilayetçe seçilen ve tayin olunan muallimenin Cizre’ye var-
masıyla mektebin açılış töreni 1911 (H. 1329) yılı başında gerçekleştiril-
miştir. Mektebin yapımında büyük gayret sarf eden Mithat Efendi takdi-
re layık görülmüş ve bu başarısı gazete aracılığıyla umuma ilân edilmiş-
tir.36  

 1913-1914 ders yılı kayıtlarında yer almayan mekteb, ya bu tarih-
lerde kapanmış veya sehven kayıtlara geçmemiştir. 
                                                           
36 Diyarbekir Gazetesi, No: 1699, 23 Mart 1911 (22 Rebiyülevvel 1329). 
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C. Ortaöğretim  

Osmanlı devletinin temel eğitim kurumları olan medreseler ve onların 
altında eğitim veren sıbyan mektepleri, XVII. yüzyıla kadar devletin her 
alanda ihtiyaç duyduğu ehliyetli kişileri yetiştirmişlerdir. Ancak, bu dö-
nemde savaşlarda alınan yenilgiler, Avrupa tarzında yeni askeri okulla-
rın açılmasına neden olmuştur. Fakat sıbyan mektepleri ile sözü edilen 
askeri okullar arasında eğitim düzeyi bakımından büyük bir uçurum 
vardır. Sıbyan mekteplerinde yenileşme yapmak ve onların öğretim düze-
yini yükseltmeye teşebbüs etmek medreselilerin tepkisine neden olabilir-
di. Bu nedenle, sıbyan mektepleri ile askeri okullar arasında yer alan ve 
“rüşdîye” denilen yeni okulların kurulması daha kolay görülmüştür. 

İlk olarak açılan ve kendine özgü yönleri bulunan rüşdîye mektepleri; 
1839 yılında açılan Mekteb-i Maarif-i Adliye ve Mekteb-i Ulum-i Edebiye-
dir. Bu iki mektep, devletin ihtiyaç duyduğu sivil memurları yetiştirmeyi 
amaçlamıştır.37 

Sözü edilen bu iki okul, Babıâli’ye memur yetiştirmeye devam ettiği 
halde, yeni ihtiyaçlara ve Tanzimat devrinin reformlarına ışık tutmaktan 
uzaktır. Bu nedenle, orta dereceli okullar olan rüştiyelerin yeniden yapı-
landırılmasına ve yeni okulların açılmasına teşebbüs edilmiştir. Bu çer-
çevede, 1847’de başlangıç olarak Davud Paşa, Bayezid, Üsküdar, Topha-
ne ve Babıâli civarında Ağa Camii’nde olmak üzere 5 adet rüşdîye mekte-
bi açılmıştır. Osmanlı’nın açtığı ilk sivil modern eğitim kurumları olan 
rüşdiyelerin sayısı, daha sonraki yıllarda hem İstanbul’da hem de vila-
yetlerde hızla artmıştır. 

Vilayetlerde rüşdîye mekteplerinin açılması için ilk karar 1853 yılında 
alınmıştır. Meclis-i Maarif-i Umumiye’nin kararı üzerine Padişahın irade-
siyle 2 Haziran 1853 tarihinde 25 vilayette peyderpey rüşdîyelerin açıl-
ması kararlaştırılmıştır.38 

Diyarbekir’de ilk rüşdîye mektebinin açılması ve bu mekteplerin vila-
yet dâhilindeki kazalara kadar yayılması, 1868-1875 yılları arasında bu-
rada valilik yapan İsmail Hakkı Paşa zamanında gerçekleştirilmiştir.39 
Bu dönemde vilayet sınırları içinde açılan rüşdîye sayısı 21’dir.40 H. 
1293 (1876) Devlet Salnamesi kayıtlarına göre ise, Sultan II. Abdülha-
mid’in tahta çıkışından önce Diyarbekir vilayetinde 18 rüşdîye mektebi 
mevcut olup, bu mekteplerde 785 talebe eğitim görmektedir.41 II. Abdül-
hamid’in tahta çıkış tarihi olan 1876’dan 1900 yılı sonlarına kadar, Di-
                                                           
37 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1999’a), s. 129, İstanbul, 1999. 
38 Muammer Demirel, “Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdîye Mektepleri”, Türkler, C. 
15, s. 51-53, 55-59, Ankara, 2002. 
39 Oktay Karaman, Hatunoğlu Kurt İsmail Hakkı Paşa’nın Diyarbekir Valiliği (1869-1875), 
(Yüksek Lisans Tezi), s. 28, Erzurum, 1995. 
40 DVS, H. 1292, s. 244. 
41 Devlet Salnamesi, H. 1293, s. ? 
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yarbekir vilayetini oluşturan Diyarbekir sancağında 3, Mardin sancağın-
da 3 ve Ergani Madeni sancağında 5 rüşdîye mektebi daha açılmıştır.42 

1906-1907 ders yılında Diyarbekir merkez sancağında 3 erkek ve 1 
kız olmak üzere toplam 4, Mardin sancağında 2 ve Ergani Madeni sanca-
ğında 5 rüşdîye mektebi vardır.43 Bu sayı diğer vilayetlerle kıyaslandığın-
da fazla düşük değildir. 

Osmanlı yenileşme döneminde Cizre kazasında açılan tek ortaöğretim 
kurumu, Cizre Rüşdiye Mektebi’dir. 

Cizre Rüşdîye Mektebi 

Mardin sancağına bağlı Cizre kasabasında Süleyman Bey Medresesi 
bitişiğinde memurların ve ahalinin yardımlarıyla 1869 yılında inşa edilen 
rüşdiye mektebi kayıtlarına44, ancak 1888/1889 (R. 1304) öğretim yılın-
da rastlanılabilmektedir.45 Bu durum zihinlerde şüphe uyandırmaktadır. 
Çünkü inşaatı tamamlanmış olan bir mektebin 20 yıl kapalı kalması 
mantığa aykırıdır. Bu nedenle, mektebin talebe ve muallim bilgilerinin 
kayıtlara geçmediği ihtimali daha yüksektir. 

Diyarbakır Valisi Halid Bey’in zamanına kadar Cizre’de müstakil bir 
rüşdîye mektebi binası tesis edilmemiştir. Halid Bey, Cizre’yi gezerken 
durumu fark etmiş ve kendisi de 5 lira katkıda bulunarak halkı yardıma 
çağırmıştır. Memurlardan ve hamiyetli kişilerden toplanan paralarla yeni 
bir rüşdîye mektebi binası inşa edilmiştir.46 

1897 yılına kadar muallim-i sanilik ile idare olunan ve eğitim öğreti-
me bu şekilde devam eden Cizre Rüşdiye Mektebi, bu tarihte düzenleme-
lere uygun olarak muallim-i evvelliğe terfi ettirilmiş ve buraya muallim-i 
evvel tayin edilmiştir.47 Tayin edilen muallim-i evvel görev yerine ulaşın-
caya kadar tedrisatın aksamamsı için, daha önce mahallince atanan 
muallimin vekil muallim olarak istihdam edilmesi istenmiştir.48 

Mekteb muallimlerince hazırlanıp, Maârif Müdürlüğü vasıtasıyla Ma-
ârif Nezaretine takdim edilen ve mektebin hademe, öğretmen ve öğrenci-
lerinin devam, devamsızlık vs. durumlarını açıklayan 1901 yılı Ocak, Şu-
bat ve Mart aylarına ait üç aylık özet çizelgesinde mektebin terakkîsi ile 
ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: 
                                                           
42 Diyarbekir Gazetesi, No: 1195 (Nüsha-i Fevkalade), 2 Eylül 1900 (7 Cemaziyülevvel 1318). 
43 H. 1328, Devlet Salnamesi’nden nakl. Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Siste-
mi, s. 104, Ankara, 1991. 
44 M. Halis Özer, “1869 Yılında Diyarbakır Şehrinden Umur-u Nafıa Haberleri (Diyarbekir 
Gazetesi, 12 Ağustos 1285/24 Ağustos 1869, S. 4, s. 1-2”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Der-
gisi, Sayı: III, s. 157, Nisan, 2010; DVS, H. 1287, s. 130. 
45 Maârif Salnamesi, H. 1321, s. 508. 
46 DVS, H. 1316, s. 280. 
47 Muallim-i evvel ve sani arasındaki fark, günümüzdeki uzman öğretmen veya başöğret-
men ile normal öğretmen arasındaki fark şeklinde açıklanabilir. Ancak, muallim-i evvelin 
hem maaşı, hem de görev yaptığı okulun öğrenci kapasitesi daha fazladır. 
48 BOA, MF. MKT, 356/49, Maarif Nezareti’nin 26 Mayıs 1897 (24 Zilhicce 1314) tarihli yazısı.  
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“Şahadetname alarak mektebden mezun olan talebelerin mahalli hü-

kümetçe geçici hizmet ve vazifelerle sevindirilmesi Padişahın adalet 

ve merhametinin gereğidir. Hâlbuki o tür mezun talebeler hükümet 

dairelerinde uzun süre stajyerlik yaptıktan sonra işe alınmadıkların-

dan, başka tayin yolları aramak için çalışmaya ara vermekte ve bu 

nedenle yeteneklerini yitirmektedir. Bu durum henüz şahadetname 

almayan talebelerin de ümitlerini kırmakta ve mektebin talebe sayısı-

nın azalmasına neden olmaktadır. Tam bu sırada Cizre Kaymakamlı-

ğına tayin edilen Mehmed İhsan Efendi’nin birkaç kez mektebi ziya-

ret ederek talebelere tahsilin önemini anlatması ve ileride memuriyet-

lere tayin edileceklerine teminat vermesi, onların şevk ve gayretlerini 

arttırmıştır.”49 

Görüldüğü gibi, okuldan mezun olan talebelerin istihdam durumu, 
okulun ve talebenin başarısında son derece önemlidir. 

1901 yılında mektebin hat muallimliğine, aynı mektebde hademe ola-
rak çalışan ve bu işe ehliyeti olduğu tespit edilen İbrahim Efendi tayin 
edilmiştir.50 

1906/1907 (R. 1322) öğretim yılında Bekir Sıdkı Efendi muallim-i ev-
vel vekili olarak Cizre Rüşdiye Mektebi’nde görev almıştır. Daha önce 7 
Ekim 1903 (24 Eylül 1319) tarihinde Maden Rüşdiye Mektebi Muallim-i 
evvellik vekâletine atanan Bekir Sıdkı Efendi, 14 Ekim 1907 (1 Teşriniev-
vel 1323) tarihinde ise mahallince Eğil Rüşdiye Mektebi Muallim-i evvel-
lik vekâletine tayin edilmiştir. Bekir Sıdkı Efendi, ileride açılacak bir rüş-
diye muallimliğine asaleten atanabilmek amacıyla imtihana girmek iste-
diğini, fakat İstanbul’a gidecek mali gücü olmadığı için imtihanının Di-
yarbekir’de yapılmasını talep etmiştir (21 Şubat 1908/18 Muharrem 
1326). Ancak, hizmet cetveli tasdikli olmadığı için Mekatib-i Rüşdiye İda-
resi’nce bu talep reddedilmiştir.51 

1908 yılı sonlarına kadar muallim-i evvel vekili olarak Eğil Rüşdiye-
si’nde görev yapan Bekir Sıdkı Efendi, müracaatı üzerine bu tarihte Ma-
den Cami-i Kebir İbtidaisi Muallimliğine tayin edilmiştir.52 

Osmanlı yenileşme döneminde açılan okullarda genellikle öğretim 
yılı sonunda her talebenin başarılı veya başarısız olduğunun tespiti 
için girilmesi zorunlu olan bir umumi imtihan vardır. Bu çerçevede, 
Cizre Rüşdîyesi’nin 1899-1900 (R. 1315-1316) ders yılı umumi imti-
hanı, 17 Temmuz 1900 (19 Rebiyülevvel 1318) tarihinde icra edilmiş-
tir.53 
                                                           
49 BOA, MF. İST, 2/46. 
50 Diyarbekir Gazetesi, Yıl: ?, No: 1894-1900. 
51 BOA, MF. MKT, 1051/16. 
52 BOA, MF. MKT, 1086/38. 
53 Diyarbekir Gazetesi, No: 1189, 24 Temmuz 1900 (26 Rebiyülevvel 1318). 
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Ayrıca, 1900 -1901 (R. 1316-1317) ders yılı umumi imtihanının da 
yapıldığı tespit edilmiştir.54 

Cizre Rüşdiye Mektebinin yıllara göre muallim ve talebe sayısı aşağı-
daki gibidir: 

Tablo 4 

Cizre Rüşdîye Mektebi Personel ve Talebe Sayısı 

Yıl 
Birinci veya İkinci  

Muallim 
Hat Muallimi Bevvab 

Talebe  
Adedi 

186955 Mekteb inşaatı tamamlanmıştır.  
187056 Mekteb inşâatı tamamlanmış olup, açılmak üzeredir.  ------ 
187157 Mekteb inşâatı tamamlanmış olup, açılmak üzeredir.  ------ 
189058 Hasan Efendi  Ali Efendi -------- ------ 
189859 Mehmed Beşir Efendi Seyfeddin Efendi 1 26 
189960 Mehmed Beşir Efendi Bekir Sıdkı Efendi İbrahim Efendi 40 
190061 Mehmed Beşir Efendi Bekir Sıdkı Efendi İbrahim Efendi 40 
190162 Mehmed Beşir Efendi Bekir Sıdkı Efendi63 İbrahim Efendi 49 
190364 Mehmed Beşir Efendi İbrahim Efendi İbrahim Efendi 40 
190565 Mehmed Beşir Efendi İbrahim Efendi İbrahim Efendi 40 
1906 Bekir Sıdkı Efendi -------------- --------- ------ 
1907 Bekir Sıdkı Efendi -------------- --------- ------ 

D. Yabancı Okullar 

Yabancıların Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile ilgilenmeleri, 17. ve 18. 
yüzyıllar gibi eski dönemlere dayanmaktadır.66 Ancak, bölgedeki okullaş-
ma yoğunluğu 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlamıştır. İlk za-
manlarda bu okulları fazla önemsemeyen ve kontrol etmeyen Osmanlı 
devleti, 1890’dan itibaren sıkı bir denetim uygulamaya çalışmış ve bu 
amaçla ruhsat işine daha fazla önem vermeye başlamıştır. Nitekim, 
umum maarif müdürlerine gönderilen 20 Aralık 1892 tarihli şukkada bu 
husus şöyle ifade edilmiştir: 
                                                           
54 Diyarbekir Gazetesi, No. 1245, 20 Ağustos 1901 (5 Cemaziyülevvel 1319). 
55 Özer, “a.g.m.”, s. 157. 
56 DVS, H. 1287, s. 130. 
57 DVS, H. 1288, s. 196. 
58 DVS, H. 1308, s. 48. 
59 Maârif Salnamesi, H. 1316, s. 1050. 
60 DVS, H. 1317, s. 349. 
61 DVS, H. 1318, s. 71. 
62 DVS, H. 1319, s. 167 (Aynı tarihli Maârif Salnamesi’nde talebe adedi 49 iken, başka bir 
belgede bu sayı 23 olarak belirtilmektedir. Bkz. BOA, MF. İST, 2/46). 
63 DVS, H. 1319, s. 167 (Aynı tarihlere ait Diyarbekir Gazetesi’nde ise İbrahim Efendi’nin 
adı geçmektedir. Bkz. Diyarbekir Gazetesi, Yıl: ?, No: 1894-1900). 
64 DVS, H. 1321, s. 278 (Aynı tarihli Maârif Salnamesi’nde talebe adedi 26’dır. Bu rakam, 
bir önceki yılda talebe sayısının 23 olma ihtimalini güçlendirmektedir.) 
65 DVS, H. 1323, s. 385. 
66 Hans-Lukas Kieser, Iskalanmış Barış; Doğu Vilayetleri’nde Misyonerlik, Etnik Kimlik ve 
Devlet 1839-1938; (Çev: Atilla Dirim), s. 94, İstanbul, 2005. 

189



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 14 

“Yabancı okulların resmi ruhsata bağlanması sebeplerinin ikmali için 

Babıâli ile yabancı elçilikler arasında görüşme ve müzakereler de-

vam etmektedir. Bu görüşmeler kesin bir sonuca ulaşıncaya kadar, 

söz konusu mekteplerden vaktiyle açılmış olanların mesul müdürleri 

ve kurucuları tarafından müracaat edildikçe usulüne göre hemen 

ruhsatname verilecektir. Ancak, Padişahın iradesi olmaksızın taşra 

yetkilileri tarafından, yeni yabancı okulların açılmasına kesinlikle 

ruhsat verilmeyecektir.”67 

Diyarbekir vilayetinde, Amerika ve Fransa gibi yabancı devletlerin ya-
nı sıra Ermeni, Süryani, Keldani, Yahudi, Katolik, Protestan, Latin ve 
Rum milletleri tarafından da çok sayıda okul açılmıştır. Amerika (3) ve 
Fransa (3) tarafından açılan okulların sayısı 6’dır. Vital Cuinet’e göre, 
1890’lı yıllarda Diyarbekir vilayetinde yer alan Gayrimüslim mektepleri-
nin tamamı ilkokul düzeyindedir. Şehir merkezindeki sayıları 18 olan bu 
okullarda, 1146 öğrenci ve 36 öğretmen eğitim yapmaktadır. Aynı tarih-
lerde Diyarbekir sancağında 113, Ergani sancağında 48 ve Mardin san-
cağında 58 Gayrimüslim mektebi vardır.68 

Yukarıda adedi belirtilen Amerikan okullarının dışında, 1907 yılı ba-
şında Diyarbekir vilayeti dâhilinde sayıları 19’u bulan protestan mektep-
lerinin de Amerikan himayesinde olduğu görülmektedir. Bu mekteplerin 
14’ü ruhsata bağlı iken, 5 tanesi ruhsatsızdır. Söz konusu mekteplerden 
Cizre kazasında açılanların sayısı 2’dir.69 

Tablo 5 

Cizre Protestan Mektepleri 

Vilayet Sancak Kaza Köy Derece 
Devam Eden 

Talebe 

İslâm 

Talebesi 

 

Cizre 

 

Hezak 

Erkek 

İbtidaî 
Diyarbekir Mardin 

Cizre Hezak Kız İbti-

daî 

Ermeni,  

Katolik,  

Protestan, 

Süryani 

Yoktur 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, Cizre kazasına bağlı Hezak köyünde bulu-
nan Amerikan himayesindeki iki Protestan mektebi de ibtidaî derecesin-
de olup, biri erkeklere ve biri de kızlara mahsustur. Bu iki mektepte Er-
meni, Süryani, Katolik ve Protestan çocukları okumakta; Müslüman ta-
lebe bulunmamaktadır. 
                                                           
67 BOA, MF. MGM, 2/124, Mekatib-i Ecnebiye ve Gayrimüslime Müfettişliği’nin umum ma-
arif müdürlerine gönderdiği 20 Aralık 1892 (30 Cemaziyülevvel 1310) tarihli şukka. 
68 Vital Cuinet, La Turquie d’Asie, I-IV, s. 413, 455, Paris, 1890-1894. 
69 BOA, Y. PRK. MF, 5/20, Diyarbekir Vilayeti’nden gönderilen 7 Mart 1907 (22 Muharrem 
1325) tarihli şifre. Amerikan Protestanları tarafından 15 Mayıs 1907 (2 Mayıs 1323) tarihine 
kadar Osmanlı Devleti’nde açılan mekteplerin sayısı 300’ü geçmektedir. Diğer cemaatler ta-
rafından da en az bu kadar mektep açılmıştır (BOA, Y. PRK. MF, 5/20). 
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E. Maarifin Ekonomik Kaynakları 

Medrese ve sıbyan mekteplerinin temel ekonomik dayanağı olan va-
kıfların zamanla önemini yitirmesi ve Tanzimat’la birlikte çok sayıda yeni 
okulun açılması, devletin ekonomisini ciddi anlamda olumsuz etkilemiş-
tir. Bu nedenle, 19. yüzyıldan itibaren, Osmanlı maarifinin yaygınlaşma-
sının ve ilerlemesinin önündeki en büyük engellerden biri ekonomik kay-
nak yetersizliği olmuştur. Aynı durum İstanbul için geçerli olduğu gibi, 
taşra ve özellikle Diyarbekir vilayeti için de geçerlidir. Diyarbekir vilaye-
tinde açılan çeşitli eğitim kurumlarının inşası ve faaliyetlerini sürdürme-
si esnasında ortaya çıkan söz konusu ekonomik engellerin aşılabilmesi 
için yeni uygulamalar benimsenmiştir. Mesela, Diyarbekir’e gönderilen 
21 Aralık 1879 tarihli bir yazıya göre, vakıf gelirlerinin tahsis edildiği kişi 
veya cihetlerden eser kalmaması durumunda bu vakıfların gelirleri Evkaf 
Hazinesi’ne aktarılmayacak; maarifin yaygınlaştırılması yolunda sarf edi-
lecektir.70 

Maarif hizmetleri için ihtiyaç duyulan kaynak, vakıf gelirlerinin yanı 
sıra, halktan toplanan öşür maarif yardım hissesi, gayrimenkul vergisi 
maarif hissesi ve hamiyetli ahaliden alınan yardım paraları ile finanse 
edilmiştir. Ayrıca, XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren hazırlanan dü-
zenli maarif bütçeleriyle eğitim kurumları ve eğitim çalışanlarının masraf 
ve maaşları karşılanmıştır. 

Vilayetin 1918 yılı maarif hususi masraf bütçesi, 1917 yılı ile karşı-
laştırmalı olarak, her düzeydeki mektebin aylık ve yıllık maaş ve masrafı 
ayrı ayrı gösterilmek suretiyle çok detaylı hazırlanmıştır. Söz konusu 
bütçede, Cizre kazasında faaliyet gösteren ibtidai mektepleri için ayrılan 
para aşağıdaki şekildedir:71 

Tablo 6 

Diyarbekir Vilayeti 1918 (R. 1334) Yılı İlköğretim Masraf Bütçesi 

İbtidai Mektebleri 

Maaş (Kuruş) Masraf (Kuruş) Mektebin  

Bulunduğu  

Kaza 

Mektebin Adı 
1917 1918 1917 1918 

Rehber-i Terakkî 

Erkek İbtidaî Mektebi 
12.240 13.440 1000 1000 

Numune-i İrfan 

Erkek İbtidaî Mektebi 
7.200 8.400 500 500 Cizre 

Toplam 19.440 21.840 1.500 1.500 

 Vilayet Toplamı 694.380   883.200  56.100 177.400 

                                                           
70 DVS, H. 1312, s. 184. 
71 BOA, DH. UMVM, 21/50, Diyarbekir Vilayeti 1918 (R. 1334) Senesi Hususi Gelir ve Mas-
raf Bütçesi. 
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Tablo 6’da görüldüğü gibi, Diyarbekir vilayetinin 1918 yılı masraf 
bütçesinde ilköğretim kurumları için tahsis edilen toplam maaş 883.200 
ve toplam masraf 177.400 kuruştur. Cizre kazasındaki ibtidai mektepleri 
görevlilerinin maaşı için 21.840 kuruş ve mekteplerin masraflarına 
1.500 kuruş tahsis edilmiştir.  

Tablo’da her bir mektep için belirtilen maaş miktarı bir yıllık toplam 
maaşı göstermekte; bu miktarların 12 aya bölünmesiyle mekteplerin ay-
lık maaş oranları ortaya çıkmaktadır. 

1918 yılı maarif masraf bütçesi hazırlanırken bir önceki yıl olan 1917 
yılının rakamları da bütçede yer almış ve yeni yılın rakamları, eski ra-
kamlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Okulların ihtiyacına göre yeni 
yıldaki maaşlar arttırılırken, masraflar sabit kalmıştır. 

Vilayetin 1918 yılı muhtelif maarif masrafları bütçesinde, Cizre kazası 
ibtidai mekteplerinin tamiri için 1500 kuruş, kirası için de 750 kuruş 
tahsis edilmiştir. Bu rakamlar 1917 yılında da aynıdır. 

Vilayet genelinde maarifin inkişafı için bu kadar tahsisat yapılmasına 
rağmen, özellikle ibtidai mekteplerinin ihtiyaçları tam olarak karşılana-
mamıştır. Bu nedenle, söz konusu mekteplerin yararına tiyatro ve piyes 
gibi etkinlikler tertiplenmiştir.72 

I. Dünya Savaşı ve sonrasında meydana gelen ekonomik buhran bü-
tün ülkede olduğu gibi Diyarbakır’da da etkili olmuştur. 1919 yılında 
milli mücadelenin başladığı günlerde Diyarbekir Maarif Müdürlüğü eko-
nomik açıdan büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyadır. Nitekim, Maarif Mü-
dürlüğü’nden Maarif Nezareti’ne gönderilen telgrafnamede; 

“1917 senesinde emanete kalan aşar yardım hissesi olarak 

3.527.400 kuruşun 1918 senesi zarfında hususi bütçeye aktarılması 

lazım geldiği halde henüz havalesinin gelmediği; parasızlık ve maaş-

sızlık yüzünden muallimler elim bir sefalet içinde bulunduklarından 

mekteplerin ekserisi kapanmaya mahkûm bulunduğu”  

ifade edilmiş ve maarifin içinde bulunduğu durum açıkça gözler önüne 
serilmiştir.73 

Sonuç 

Diyarbekir vilayeti dâhilinde önemli bir konuma sahip olan Cizre ka-
zasında, Osmanlı yenileşme döneminde, daha önce açılmış olan medre-
selerin yanı sıra, maarif alanında önemli adımların atıldığı tespit edildi. 
Bu çerçevede, Cizre kazasında bir maarif meclisinin teşkil edildiği ve çe-
şitli kademelerde eğitim veren okulların açıldığı görüldü. 
                                                           
72 Peyman Gazetesi, No: 19, 9 Kasım 1909 (25 Şevval 1327), s. 4; Diyarbekir Gazetesi, No: 
1691, 13 Ocak 1911 (12 Muharrem 1329). 
73 BOA, DH. UMVM, 3/59, Maarif-i Umumiye Nezareti’nden Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen 
19 Ekim 1919 (24 Muharrem 1338) tarihli tahrirat. 
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İlköğretim alanında bir sıbyan ve iki ibtidai mektebi ile bir kız ibtidai 
mektebi açıldı. Ancak, kaza nüfusu ve okul çağına gelen çocuk sayısı 
dikkate alındığında, modern sıbyan ve ibtidai mektebi sayısının yetersiz 
olduğu ve bunun bizzat Maarif Nezareti’nce saptandığı anlaşıldı. 

Ortaöğretim alanında ise Cizre kasabasında ahalinin ve memurların 
yardımıyla 1869 yılında inşa edilen ve 1889 ile 1907 yılları arasında aktif 
olarak öğretime devam ettiği tespit edilebilen bir rüşdiye mektebi açıldı. 

Müslüman çocuklarının devam ettiği bu okulların yanı sıra, Amerikan 
himayesinde Protestanlar tarafından Cizre’nin Hezak köyünde açılan ve 
Ermeni, Katolik, Protestan, Süryani çocuklarının öğrenim gördüğü bir 
kız ve bir erkek ibtidaisinin de açıldığı tespit edildi. 

Ayrıca, sözü edilen bütün bu Müslüman okullarının hangi ekonomik 
kaynaklarla kurulduğu ve varlığını sürdürdüğü büyük oranda ortaya 
çıkmış oldu. 
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ÇANAKKALE DESTANI, İSTİKLAL MARŞI VE 
MEHMET AKİF ERSOY 

Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZCAN* 

Öz 

Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı’nda itilaf devletlerine karşı kah-

ramanca mücadele ettiği cephe Çanakkale cephesidir. Buradaki ruh ve 

heyecanı terennüm eden şiirde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un “Ça-

nakkale Şehitleri” adlı şiiridir. 

Türk milletinin, I. Dünya Savaşı sonrası işgale uğrayan Anadolu da 

vermiş olduğu ve zaferle sonuçlandırdığı mücadelede istiklal mücadelesi-

dir. İşte Dünyaya bağımsız, hür ve müstakil Türk devletinin varlığını ilan 

eden ve mücadelenin ruhunu yansıtan kahramanlık destanı da yine Meh-

met Akif Ersoy’un yazdığı “İstiklal Marşı” şiiriyle ifade edilmiştir. 

XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde, Türk milletinin yaşadığı bu iki zaferin 

kahramanlıklarını yansıtan şiirleri anlamak Çanakkale’deki ve milli mü-

cadele dönemindeki ruh ile heyecanı yaşamak demektir. Yani milli müca-

deleyi kazanan güç ve kudret Çanakkale’de uyanıp Mustafa Kemal Ata-

türk ile yeni Türk Devletini ortaya çıkarmıştır. 

Anahtar kelimeler: Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale, İstiklal Marşı, 

Milli Mücadele, I. Dünya Savaşı. 

Abstract 

The Canakkale Epic, Istiklal March and Mehmet Akif Ersoy 

The front at which Ottoman Empire struggled heroically against the 

Alliens at the First World War is the Canankkale Front. The poem that 

sings pleasantly the spirit and the excitement of those times is ‘Canakka-

le Martyrs’ written by Mehmet Akif Ersoy. 
                                                           
* Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi. 
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The struggle that Turkish Nation lived in occupied Anatolia after the 

First World War and concluded at victory is the struggle of freedom. The 

bravery epic that tells the world the existence of independent Turkish Sta-

te and the spirit of heroism is the Istiklal March written by Mehmet Akif 

Ersoy. 

To understand these poems that tell us the heroism and victories of 

Turkish Nation means live the spirit and the excitement at Canakkale and 

the period of Nation Struggle. That is, the power that won the National 

Struggle was awoken in Canakkale and gave birth to Turkiye with Mus-

tafa Kemal Atatürk. 

Key words: Mehmet Akif Ersoy, Canakkale, Istiklal March, National 

Struggle, 1st World War. 

Giriş 

Türk milletinin, 1914-1918 yıllarında I. Dünya savaşında emperyalist 
güçlere karşı savaştığı cepheler arasında yer alan ve yüzünün akı ile çı-
kıp, dimdik ayakta olduğunu dünyaya ilan ettiği, kahramanlık mücade-
lelerinin yaşandığı cephe Çanakkale cephesidir. Çanakkale ruhunu, ya-
zıldığı tarihten bu güne kadar bütün nesillerin kalbine ilmek ilmek işle-
yen cephedeki heyecanı yansıtan şiirde, milli şairimiz Mehmet Akif Er-
soy’un yazdığı ve milletin kaderini değiştiren destanı anlatan “Çanakkale 
Şehitleri” adlı şiirdir. 

Türk Milleti bu defada, 1918-1922 yılları arasında Anadolu’da; Doğu, 
Batı ve Güney cephelerinde aynı güçlere karşı vermiş olduğu istiklal mü-
cadelesinden zaferle ayrılmıştır. Dünyada bağımsız hür ve müstakil Türk 
Devleti olmadan olmayacağını ilan etmiştir. Bu mücadeledeki ruh ve he-
yecanı da, yine Mehmet Akif Ersoy “İstiklâl Marşı” şiiriyle anlatmıştır. 

Dolayısıyla, Çanakkale’yi anlamadan Milli Mücadeleyi, Akif’in Çanak-
kale destanını anlatan “Çanakkale Şehitleri” şiirini anlamadan da İstiklâl 
Marşını anlamak mümkün değildir. Yani milli mücadeleyi Çanakkale’de 
uyanan bu milli ruh kazanmıştır. 

Çanakkale Savaşları; 
Milletleri, düşmanlarıyla mücadelelerinde başarılı kılan önemli un-

surlar; maddi güç, planlama (sevk ve idare) ve ruhtur. Çanakkale’de 
Türk milletini başarıya götüren asıl unsur da milli ruhtur. Uyanan bu 
milli ruh istiklâl mücadelesini de kazanan ruh olmuştur. Yani, insanlar 
gibi milletlerin hayatı da maddi unsurlardan çok inandıkları değerler 
çerçevesinde şekillenmektedir. 

Milletlerin hayatında kimlik ve kişiliklerini ortaya koyabilecek kendi-
lerine yansıtabilecek büyük olaylar, örnek şahsiyetler ve emsalsiz eserler 
vardır. Bunlar milletin hayatı, karakteri ve kültürünün birer aynası olma 
özelliğine sahiptir. Genç nesiller bunları örnek alarak yetişir. Kendi kim-
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lik ve kişiliklerini bulurlar. Böylece millet olma ve var olan millet varlığını 
koruma özelliği gerçekleşmiş olur.1 

Türk milleti de, tarihinde millet hayatının devamlılığı için çok önemli 
yeri olan sayısız büyük olaylara, örnek şahsiyetlere ve emsalsiz eserlere 
sahiptir. Anadolu’nun Türk yurdu olması, İstanbul’un fethi, Çanakkale 
zaferi ve özellikle mazlum milletlere örnek olan Milli Mücadele gibi bü-
yük olaylar vardır. Mete Han’dan, Mustafa Kemal Atatürk’e kadar uza-
nan zaman içerisindeki liderler yanında Yunus Emre, Ahmet Yesevi, 
Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Karacaoğlan, Baki, Fuzuli, M. Akif Ersoy, 
Yahya Kemal, Ziya Gökalp ve Halide Edip gibi kültür ve sanat alanındaki 
örnek şahsiyetler mevcuttur. Oğuz Kağan Destanı, Göktürk Abideleri, 
destanlarımız, türkülerimiz gibi emsalsiz eserlerimiz bunların hemen ilk 
anda akla gelenleridir. Bu günün ve geleceğin nesilleri bunları bilmek, 
tanımak ve anlamak mecburiyetindedir. Aksi takdirde millet hayatının 
tehlikeye düşmesi söz konusu olabilir. 

Edebi eserler arasında yer alan destanlar, milletlerin yaşadığı olağan-
üstü felaket ve sevinçlerin edebi ürünleri olarak ortaya çıkarlar. Bu 
ürünler genellikle bir şairin veya sanatkârın dili ve kalemiyle ifade edilir-
ler. Yazıldığı döneminde sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve sosyo-politik 
şartlarını yansıtırlar. Bu eserler şairlerin sıradan duygularını dile getiren 
herhangi bir şiir değil, milli bir destan olarak benimsenirler. Zamanla 
milletin bütün fertleri tarafından kabul edilerek destan olma hüviyetini 
kazanırlar. Geçmiş yüzyıllardaki destanlara karşılık, yüzyılımızda da 
benzer konularla ilgili olarak şairler tarafından kaleme alınmış destanlar 
mevcuttur. Milletlerin ruhu, hayatı ve ideallerinin ifadesi olan bu edebi 
eserler, millete ait olan kahramanlıkları daha sonraki kuşaklara taşıya-
rak, tarih şuurunun canlı tutulmasına imkân verirler. Çanakkale Desta-
nı da bu tür bir destan olup Türk milletinin vatan, hürriyet ve bayrak 
aşkıyla hep bir ağızdan neler yapılabileceğinin bir haykırışıdır.2 

Çanakkale destanının ortaya konulduğu Çanakkale cephesindeki sa-
vaşlar, 18 Mart 1915’te deniz, 19 Mayıs 1915’te de kara savaşlarının ka-
zanılmasıyla zaferle sonuçlanmıştır. Zafer sonrasında 1915 yılının hazi-
ran ayında aralarında cephede bizzat asker olarak savaşan Ahmet Ha-
şim’inde bulunduğu ve Tevfik Fikret gibi ünlü şairlerinde olduğu otuz 
kadar şair, yazar, ressam ve bestekâra Sultan V. Mehmet’in (Reşat) em-
riyle davetiye gönderilmiştir. Bu sanatkârlardan cephede yapılacak ince-
leme gezisinden sonra Mehmetçiğin yazdığı destanın şiirle ölümsüzleşti-
rilmesi istenmiştir. Çok sayıda sanatçı davet edildiği halde cephedeki in-
celeme gezisine katılanların sayısı oldukça azdır. Bunlar arasında; Ağa-
oğlu Ahmed, Halit Fahri (Ozansoy), Ali Canip (Yöntem), Hamdullah Sup-
                                                           
1 İsmail Çetişli, Metin Tahlillerine Giriş/1 Şiir, Akçağ Yayınları, s. 155, Ankara, 2004. 
2 Çetişli, a.g.e., s. 155-156. 
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hi (Tanrıöver), Celâl Sahir, Hakkı Süha (Gezgin), Mehmed Emin (Yurda-
kul), Orhan Seyfi (Orhon), İbrahim Alâeddin (Gövsa) ve Enis Behiç (Kor-
yürek) bunların en tanınmışları idi. 

Temmuz 1915’te on gün süreyle Arıburnu ve Seddülbahir’de savaş 
alanlarını gezen ve savaşın hangi şartlar altında yapıldığına şahit olan 
şairler gördüklerini kendi sanatlarının diliyle ifade etmişlerdir. Daha 
sonra bu şiirler Harp Mecmuası’nda ve Yeni Mecmua’nın Çanakkale mu-
harebelerine ayrılan özel sayısında yayınlanmıştır. Ancak yazılan şiirler 
şaşılacak derecede Çanakkale ruhunu ifade etmekten uzak bulunmuş-
tur. Bunların görev icabı ve ısmarlama üzerine yazıldıkları daha ilk mıs-
ralarındaki heyecansızlıktan anlaşılmıştır.3 Çanakkale’de, bir ölüm kalım 
savaşı verilen dönemin şairlerinin bu kadar duyarsız kalması hatta cep-
hede bizzat asker olarak savaşan Ahmet Haşim gibi ünlü bir şairimizin 
bu savaşa dair tek bir cümle yazmamış olması düşündürücü bulunmuş-
tur. 

Mehmet Akif, yurt dışında görevli olduğu halde cephedeki savaşı çok 
yakından ve acıyla takip eden, sanki cephedeymiş gibi heyecan dolu 
ruhla, kaleme aldığı “Çanakkale Şehitleri” adlı şiiriyle cepheyi gezen şair-
lerin hissetmedikleri duyguları ifade etmiştir. Dolayısıyla bu şiir Türk 
Edebiyatı’nın epik türünün en büyük şaheserlerinden birisi olarak kabul 
edilir.4 Çanakkale konulu birçok şiir yazılmış olmasına rağmen, Çanak-
kale denince ilk akla gelen şair M. Akif olmaktadır. Türk’ün cephedeki 
bu zaferini şiiriyle ölümsüzleştiren Akif, aynı zamanda mücadeledeki asil 
ruhu, felsefeyi ve psikolojiyi de genç nesillere en iyi şekilde aktarıp öğ-
retmektedir. 

Emperyalist güçlerin sömürgelerinden topladıkları ve M. Akif’in şiirinde; 

“Ostralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada! 
Cehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk; 
Sade bir hâdise var orda: Vahşetler denk 
Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela...”5 

diye anlattığı haçlı ordusunun Türk askerine harp teknolojisinin en son 
imkânları ile Çanakkale’de saldırdıkları sırada Akif, ilk özel yurt dışı gö-
rev seyahati olan Berlin’de bulunmaktaydı. 

Batı cephelerinde yapılan savaşlarda, İngiliz ve Fransızların sömürge-
lerinden topladıkları Müslüman askerlerden, Almanlar yüz bine yakın 
askeri esir alıp Almanya’da çeşitli kamplarda toplamışlardı. M. Akif, far-
kında olmadan Türk milletine karşı Çanakkale’de ve diğer cephelerde sa-
                                                           
3 Ramazan Gülendam, “Çanakkale Destanı’ndan İstiklâl Marşı’na Mehmet Akif Ersoy”, Eği-
tim Dergisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, S. 85, s. 12, Mart, 2007. 
4 Orhan Okay, Mehmet Akif Bir Karakter Heykelinin Anatomisi, Akçağ Yayınları, s. 76, Anka-
ra, 1998. 
5 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Akçağ Yayınları, s. 442, İstanbul, 2008. 
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vaşan bu esirlere telkinde bulunması için Teşkilat-ı Mahsusa tarafından 
Almanya’ya gönderilmişti.6 Çanakkale cephesindeki gelişmeleri buradan 
zaferden emin bir şekilde takip ediyordu. Çünkü Çanakkale geçilirse 
Türk milleti için her şeyin biteceğinin farkında idi. Burada iken 398 be-
yitten oluşan Berlin Hatıraları adlı şiirini yazmıştır. Bu şiirinin sonunda 
da ileride yazacağı İstiklâl Marşı şiirinin ilk kelimesi olan “Korkma” hita-
bıyla başlayan bir bölüm bulunmaktadır. M. Akif’in sözlüğünde korkma 
“sakın endişe etme, asla ümidini kaybetme” anlamına geliyordu. Emper-
yalist güçlerin Çanakkale’yi geçmek için saldırdıkları bu sırada M. Akif 
bunların başarılı olamayacaklarını korkma hitabıyla başlayan bu şiirin-
de şöyle dile getiriyordu. 

KORKMA! 

Cehennem olsa göğsümüzde söndürürüz; 
Bu yol ki Hak yoldur, dönme bilmeyiz, yürürüz! 
Düşer mi tek taşı, sandın, harîm-i nâmusun? 
Meğerki harbe giren son nefer şehîd olsun. 
Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa; 
Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa; 
Bu altımızdaki yerden bütün yanar dağlar, 
Taşıp da kaplasa âfâkı bir kızıl sarsar; 
Değil mi cephemizin sînesinde îman bir; 
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir; 
Değil mi sînede birdir vuran yürek… Yılmaz! 
Cihan yıkılsa, emîn ol, bu cephe sarsılmaz! 
Nasıl ki yarmadan âfâkı pâre pâre düşer, 
Hudâyı boğmak için baldıran cünûn-ı beşer 
Nasıl ki nur-ı hakikatla çarpışan evham; 
Olur, şerare-i gayretle âkıbet güm-nam; 
Şu karşımızdaki mahşer de öyle haşrolacak. 
Yakında kurtulacaktır bu cephe… 
Kurtulacak ?... 
Demek yıkılmayacak kıble gâh-ı âmâlim!... 
Demek ki ölmüyoruz… 
Haydi, arkadaş gidelim!7 

M. Akif, Berlin’deki görevinden döndükten sonra, yine Teşkilât-ı Mah-
susa tarafından bu seferde 1915 yılı başlarında, Arabistan’a İngiliz casu-
su Lawrence’ın yalanlarına kanan insanları ve Hicaz Emiri ile oğullarının 
isyan hazırlıklarına karşı görevli olarak gönderilmiştir.8 Bu görevini ta-
                                                           
6 Beşir Ayvazoğlu, Mehmet Akif ve Safahat, Tercüman Gazetesi Yayınları, s. 36, İstanbul, 1986. 
7 M. Akif Ersoy, a.g.e., s. 361. 
8 Ayvazoğlu, a.g.e., s. 37. 
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mamlayıp geri dönerken küçük bir istasyon olan El-Muazzam’da düşma-
nın Çanakkale’de mağlubiyetini ve Mehmetçiğin destanlaşan zaferini, 
Enver Paşa’nın Teşkilât-ı Mahsusa reisine gönderdiği telgraftan öğrenir.9    
Zafer müjdesini aldıktan sonra Türk’ün Çanakkale’deki destanını anla-
tan Çanakkale Şehitleri adlı şiirinin şu bölümünü yazar. 

“Yaralanıp tertemiz alnından, uzanmış yatıyor; 
Bir hilâl uğruna, yâ Rab ne güneşler batıyor! 
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker! 
Gökten ecdat inerek öpse o pâk alnı değer”.10 

Bu ölümsüz şiirini yolculuğa devam ederken, sanki cephede askerler-
le beraber savaşmış gibi heyecan dolu bir ruh ile tamamlar. Yani Akif 
bizzat cephede bulunan veya cepheyi gezen şairlerde olmayan bir ruhu, 
heyecanı ve kalem gücünü şiirine yansıtır. 

Türk milletinin büyüklüğüne, kahramanlığına, yiğitliğine inanan M. 
Akif; düşüncelerini şiiriyle dile getirdiği gibi medeniyet ve tekniğin bütün 
vasıtalarıyla Çanakkale’ye saldıran para, vasıta ve insan gücü olarak kat 
ve kat üstün olan emperyalist güçlere karşı, bu kaynakların sadece biri-
sinden değil, hepsinden mahrum bulunan Mehmetçiğin ruhunun bu za-
feri kazandığını haykırmaktaydı. 

Aynı ruh ve düşünceyle, Türk milleti veya M. Akif’in ifadesiyle Asım’ın 
nesli, Çanakkale’den sonra 1918-1922 yılları arasında İnönü’de, Sakar-
ya’da ve Dumlupınar’da da milli mücadelenin kahramanlık destanını ya-
zacaktır. 

M. Akif’in Çanakkale destanını anlatan “Çanakkale Şehitleri” şiirinin 
dört bölüm halinde yazıldığını ifade edebiliriz. Birinci bölümde; yeryü-
zünde çeşitli dilleri konuşan, siyah beyaz birçok milletin tarihte emsali 
görülmemiş bir şekilde Türk milletini tarihten silmek amacıyla Çanakka-
le’de toplandıkları dile getirilmektedir. 

İkinci bölümde; düşmanın Türk milletine acımasızca saldırışı, bu sal-
dırı karşısında insanüstü bir gayret, azim, heyecan ve inançla yurdunu 
koruyan Mehmetçiğin kahramanlıkları ifade edilmektedir. 

Üçüncü bölümde; şehitler anılmaktadır. Dördüncü bölümde; zaferin 
tarihteki yeri ve önemi üzerinde durulmaktadır. 

İstiklal Marşı; 
Çanakkale zaferinin kazanılması ve cephenin kapanmasından sonra 

yaklaşık üç yıl daha Türk askeri cepheden cepheye koşarak müttefikleri-
nin yanında cephelerdeki mücadelesine devam etti. 1918 yılının sonla-
rından itibaren de müttefik güçleri mağlubiyeti kabullenerek savaştan 
                                                           
9 Cemal Kurnaz vd., Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, s. 431-
436, İstanbul, 1996. 
10 M. Akif Ersoy, a.g.e., s. 444. 
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çekilmeye başladı. Bu gelişme üzerine Osmanlı Devleti de, 30 Ekim 1918 
tarihinde imzaladığı ve mağlubiyetin belgesi olan Mondros Ateşkes Ant-
laşması’yla savaşa son verdi. 

Mondros Ateşkes Antlaşması aynı zamanda Osmanlı Devletini fiilen 
sona erdiren bir antlaşma olmasından, Türk Milleti de Mustafa Kemal’in 
önderliğinde istiklâl mücadelesine başladı. Şimdi Çanakkale’den almış 
olduğu feyizle istiklâl mücadelesi destanını yazan Türk milletinin, bu 
mücadelesini dile getiren ve M. Akif’in yazmış olduğu İstiklâl Marşı şiiri-
nin değerlendirilmesini yapalım. 

Milli mücadelenin yönetim organı olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’-
nin 23 Nisan 1920’de açılmasıyla Türk milleti kendi bağımsız hükümeti-
ne kavuşmuş oldu. Milletin gerçek temsilcisi olan bu hükümet, kurulu-
şunun ilk 6-7 ayı içerisinde başladığı milli mücadelenin ruhunu yansıta-
cak milli bir marşa ihtiyaç duydu. Bu sırada karşılaşılan en büyük güç-
lüklerden birisi de mücadeleyi başarıya ulaştıracak milli bir ordunun 
kurulması idi. Kurulacak ordunun yeni bir ruhla eğitilmesi ve milli mü-
cadelenin önemini kavraması gerekmekteydi. Çünkü mücadele ruhu ol-
mayan hiçbir ordu çağın en modern savaş araçlarına sahip olsa bile, Ça-
nakkale örneğinde olduğu gibi başarı kazanması mümkün değildir. 
“Korkma” hitabıyla başlayan İstiklâl Marşı’nın “kahraman ordumuza” it-
haf edilmiş olmasının da sebebi budur. 

Meclis hükümeti yeni bir ordu kurarken, bu orduyu ayakta tutacak 
moral güçlerini de hazırlamak zorunda idi. Düşünülen ve uygulanmak 
istenen birçok moral gücü arasında istiklâl marşı yazdırılması düşüncesi 
de ordu tarafından dile getirilmiştir. Aynı zamanda M. Kemal’in milli 
marşın yazdırılması konusunu ele aldırdığı ifade edilmektedir.11 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki ilk Bakanlar Kurulu’nda Eğitim 
Bakanlığına Dr. Rıza Nur seçildi. Milli marşın yazımından Eğitim Bakan-
lığı sorumlu olduğundan, Bakan Dr. Rıza Nur “Hayat ve Hatıratım” adlı 
eserinde milli marşın yazımı ile ilgili yarışmanın kendisi tarafından açıl-
dığını belirtmektedir.12 Eğitim Bakanlığının düzenlediği bu yarışmanın 
tek şartı, yazılacak güftenin milli mücadele ruhunu ifade edecek özellikte 
olması idi. Yarışmanın metni, Ankara’da yayınlanan Hâkimiyet-i Milliye 
gazetesinde ve daha sonra Kastamonu’da çıkmakta olan Açıksöz gazete-
sinde beş ayrı tarihte ilan edildi. 

Yarışmanın gazetelerde ilan edilen metni şu şekilde idi. 

“Şairlerimizin dikkatine: 

Milletimizin dâhili ve harici İstiklâl uğruna girmiş olduğu mücadeleyi 

ifade ve terennüm için bir İstiklâl Marşı, Umur-u Maarif Vekâleti Celi-

lesi’nce müsabakaya vazedilmiştir. İşbu müsabaka, 23 Kanun-u Ev-
                                                           
11 Mahmud Goloğlu, Cumhuriyete Doğru, s. 115, Ankara, 1971. 
12 Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, c. III, Altındağ Yayınevi, s. 634, İstanbul, 1986. 
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vel sene 36 tarihine kadar olup bir heyeti edebiye tarafından, gönde-

rilen eserler arasından intihap edilecek ve kabul edilen eserin güftesi 

için beş yüz lira mükâfat verilecektir. Ve yine lâakal beş yüz lira tah-

sis edilecek beste için bilahare ayrıca bir müsabaka açılacaktır. Bü-

tün müracaatlar Ankara’da Büyük Millet Meclisi Maarif Vekâletine 

yapılacaktır”.13 

Yarışmanın son katılım tarihi olan 23 Aralık 1920 tarihine kadar, 
Eğitim Bakanlığına 724 şiir müracaatı olmuştur. Bu şiirler arasından 
6’sı seçilerek 718’i de elenmiştir. Daha sonra seçilen şiirlerinde İstiklâl 
Marşı olabilecek değerde bulunmaması, yarışmadan ilk anda sonuç alı-
namamasını ortaya çıkarmıştır. İstiklâl Marşına da ihtiyaç olduğundan, 
Dr. Rıza Nur 1 Aralık 1920 tarihinde Moskova’ya görevli olarak gönderil-
mesinin ardından, Eğitim Bakanı olan Hamdullah Suphi (Tanrıöver) milli 
duyguları heyecana getirecek milli marşın M. Akif tarafından yazılabile-
ceğini düşünmekte ve ısrar etmektedir. Çünkü Çanakkale zaferini konu 
edinecek şiirin yazılabilmesi için davet edilen ve savaş alanını gezen ede-
biyatçılar arasında kendisi de vardı. Bu geziden sonra yazılan şiirlerin 
seviyesini iyi biliyordu. Daha sonra Çanakkale cephesindeymişçesine bir 
ruh hali içerisinde yukarıda bahsettiğimiz şiiri kaleme alan M. Akif’in 
yazması için ısrar etmesindeki temel sebep de bu idi. 

Fakat M. Akif yarışmaya katılmamıştır. Bu durum Bakan Hamdullah 
Suphi’nin de dikkatini çekmiştir. Sebebini araştırınca ödülün konulması 
nedeniyle M. Akif’in yarışmaya katılmadığını öğrenmiştir. Bunun üzerine 
kendisine bir mektup yazarak ödül konusunun uygun bir şekilde çö-
zümlenebileceğini bildirip yarışmaya katılmasını istemiştir. 

Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi (Tanrıöver)’in M. Akif’e gönderdiği 
mektup şu şekildedir: 

“Pek aziz ve muhterem efendim; 

İstiklâl Marşı için açılan müsabakaya iştirak buyurmamalarındaki 

sebebin izalesi için pek çok tedbirler vardır. Zat-ı üstadanelerinin 

matlup şiiri vücuda getirmeleri, maksadın husulü için son çare olarak 

kalmıştır. Asil endişenizin icap ettirdiği ne varsa hepsini yaparız. 

Memleketi bu müessir telkin ve tehyiç (heyecanlanma) vasıtasından 

mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesile ile en derin hürmet ve mu-

habbetimi arz ve tekrar eylerim efendim. 5 Şubat 1337 (5 Şubat 1921)”.14 

İstiklâl Marşının M. Akif tarafından yazılmasının istenmesi, onun ne-
redeyse hayatının her anını milletin kurtuluşuna yönelik faaliyetler içeri-
sinde bulunmasında aranmalıdır. Yazdığı şiirlerinde kaybedilen vatan 
                                                           
13 Hâkimiyet-i Milliye, 25 Teşrinievvel 1336 (25 Ekim 1920) - Açıksöz, 11.22.29 Teşrinisani 
1336 (11.22.29 Kasım 1920), 2-16 Kânunuevvel 1336 (2, 16 Aralık 1920). 
14 Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Akif, Semih Lütfi Kitabevi, s. 133, İstanbul, 1939; Ayvaz-
oğlu, a.g.e., s. 44. 
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toprakları için gözyaşı döken milleti uyanmaya birleşmeye ve emperyalist 
güçlerin saldırılarına karşı koymaya çağıran M. Akif şiirlerini milletin 
meselelerinin çözümüne sunmuştur. Nitekim Balkan Savaşı’ndaki fela-
ketler ve yaşanan ihanetler karşısındaki feryat ve inlemelerini ifade eden 
şiirleri Safahat’ta toplamıştır. 

Yine Balkan Savaşının son dönemlerinde İstanbul’da kurulan “Müda-
faa-i Milliye Heyeti”nin yayın şubesinde görev almış ve şubenin başkanı 
Recaizade Ekrem ondan İranlıların Şehnamesi’ne benzer bir eser yazma-
sını rica ederek vasiyet etmiştir.15  

İstiklâl Marşı gibi on kıtadan oluşan “Cenk Şarkısı” adlı bu şiir, Sebi-
lürreşad dergisi tarafından “Sebilürreşad Ceride-i İslamiyesi’nin kahra-
man askerlerimize armağanı” başlığıyla yayınlanmıştır.16 Safahatın son 
bölümünde de yer almaktadır.17 

Görüldüğü gibi M. Akif’ten milli bir destan yazması, Hamdullah Sup-
hi’nin İstiklâl Marşını yazması konusunda ona gönderdiği mektuptan se-
kiz yıl önce istenmiştir. İstek üzerine yazdığı “Cenk Şarkısı” adlı marşta-
ki; sel olup taşmak, yurdu düşmana, alçaklara çiğnetmemek, dağ deme-
yip, taş demeyip aşmak ifadeleri daha sonra İstiklâl Marşında da işlen-
miştir. 

Balkan savaşlarından bir yıl sonra I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla 
kendisini bu savaşların içerisinde bulan M. Akif, cepheden cepheye ko-
şup vatanın kurtuluşu için üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine 
getirmeye çalışır. Kâh Sebilürreşat dergisinde yazdığı yazılarıyla kâh cep-
helerde aldığı görevleri ile milletine ve Mehmetçiğe cesaret vermeye çalı-
şır. Fakat milletçe yapılan bu mücadelelerde başarılı olunamayarak 
mağlup olunur. 

M. Akif bu defa da, I. Dünya Savaşı sonunda emperyalist güçlerin 
Anadolu’muzda yaptıkları işgallere karşı oluşturulan Kuva-yi Milliye ha-
reketi içerisinde yer alarak, Anadolu’daki milli mücadele hareketini des-
tekler. 1920 yılının Ocak ayında yakın dostu Hasan Basri Çantay’ın da-
veti üzerine Kuva-yi Milliye’nin Ege bölgesindeki merkezi olan Balıkesir’e 
gelerek Zağanos Paşa Camii’nde halka konuşma yapar.18 Konuşmasında, 
“Ey Balıkesirliler, güzel yurdunuzu çiğnetmeyiniz, müdafaanız meşru’dur, 
sebat ediniz, yürüyünüz…”19 diyerek, Türk’ün istiklâlsiz yaşayamayaca-
ğını, ümitsizliğin ve bedbinliğin en büyük korkaklık olduğunu haykırıp, 
halktan aralarındaki ayrılıkları kaldırmalarını, düşmanların ektiği fesat 
tohumlarına karşı birleşmelerini isteyerek halkı top yekûn vatan savun-
                                                           
15 Zeki Sarıhan, Vatan Türküsü, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 19, Ankara, 2002. 
16 Sebilürreşad, C. 9-2, s. 215-33, 4 Teşrinievvel 1328 (17 Ekim 1912). 
17 M. Akif Ersoy, a.g.e., s. 453. 
18 B. Zakir Avşar, Siyaset İletişim Bağlamında Bir Biyografi Çalışması: Mehmet Akif Ersoy, s. 
255, Ankara, 2010. 
19 Hasan Basri Cantay, Akifnâme, s. 23, İstanbul, 1966. 
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masına, yani Milli Mücadele’ye davet eder.20 Böylece M. Akif, Balıkesir 
yolculuğu ve Zağanos Paşa Camii’nde verdiği vaazla Milli Mücadele’ye fii-
len katılmış, düşmana karşı direnen vatanseverlerin safında yer almış 
oluyordu. Bu konuşma, Balıkesir’de yayınlanan İzmir’e Doğru21 gazete-
sinde ve Sivas’ta çıkarılan İrade-i Milliye22 gazetesinde de yayınlanmıştır. 

16 Mart 1920’de İstanbul’un işgalinden sonra vatanseverlerin tek tek 
ya da gruplar halinde Anadolu’ya geçmeye başlamaları üzerine, M. Akif 
damadı Ömer Rıza Doğrul ve yakın arkadaşı Sebilürreşad dergisi müdü-
rü olan Eşref Edip’e; “Artık burada duracak zaman değildir. Gidip çalış-
mak lazım, bizim tarafımızdan halkı tenvire ihtiyaç varmış, mutlaka gitme-
liyiz”23 diyerek meclisin açıldığı günlerde Ankara’ya gelmiştir. 

Ankara’da yayınlanan Hâkimiyet-i Milliye gazetesi ile Kastamonu’da 
yayınlanan Açıksöz gazetesi, M. Akif’in geliş haberini verme şeklinin bir 
yerde İstiklâl Marşı’nın neden onun tarafından yazılmasının istenildiğine 
ışık tutmaktadır. 

Hâkimiyet-i Milliye gazetesi vermiş olduğu haberinde “pek hassas ve 
yüce İslam şairi”dir. Şairliğinin asıl kaynağı dini gayret ve vatana yar-
dımdır. Bu seçkin İslam şairi aynı zamanda ilim ve hikmet erbabının en 
ileri gelen şahsiyetlerindendir. Milletin geçirdiği yurtseverce savaş, onun 
yardımından pek çok güç alacaktır.24 

Kastamonu’da yayınlanan Açıksöz gazetesi ise M. Akif’in Anadolu’ya 
gelişini şöyle haber yapmıştır. 

“Sebilürreşad Mecmua-i İslamiyesi Başmuharriri, büyük İslam şairi 

Mehmet Akif Beyefendinin ahiren Ankara’ya vasıl olduğu, Ankara 

gazetelerinde okunmuştur. Zulme, hakarete tahammül edemeyerek 

ailesini, refahını İstanbul’da terk ile Anadolu’ya firar eden bu vicdan-

lı şairin, Anadolu’nun ahvalini şiirlerinde terennüm etmesini temenni 

ederiz”.25 

Gazetelerin bu haberlerinin, o günlerde bütün vatanseverlerin milli 
birliği güçlendirmek için birbirlerine ne kadar muhtaç olduklarını da ifa-
de etmektedir. Ankara’ya gelen M. Akif’le meclisin önünde karşılaşan 
Mustafa Kemal, “Sizi bekliyordum efendim, tam zamanında geldiniz”26 
şeklinde hitap etmiştir. 
                                                           
20 Sebilürreşad, C. 18, S. 458, s. 183-186, 12 Şubat 1336 (12 Şubat 1920); B. Zakir Avşar, 
“a.g.m.”, s. 255. 
21 İzmir’e Doğru, Sayı: 24, s. 2, 1 Şubat 1336 (1 Şubat 1920). 
22 İrade-i Milliye, Sayı: 28, s. 2, 4 Mart 1336 (4 Mart 1920). 
23 Ayvazoğlu, a.g.e., s. 40; Sarıhan, a.g.e., s. 24; Eşref Edip Fergan, Mehmet Akif, s. 139, İs-
tanbul, 1938. 
24 Hâkimiyet-i Milliye, Sayı: 25, 28 Nisan 1336 (28 Nisan 1920). 
25 Açıksöz, Sayı: 46, s. 4, 2 Mayıs 1336 (2 Mayıs 1920). 
26 Sarıhan, a.g.e., s. 25. 
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Bu sıralarda Anadolu iç isyanlarla çalkalanmaktadır. İsyancılar, işgal 
güçlerinin destekleriyle T.B.M.M. hükümetine karşı direniş içerisindeydi-
ler. Bunlara karşı milleti bilinçlendirmek ve milli mücadelenin yanında 
yer almalarını sağlayabilecek konuşmaları yapacak kişilere ihtiyaç du-
yulmaktaydı. Bu amaca hizmet etmek düşüncesiyle, “Nasihat Heyetleri” 
içerisinde bulunan M. Akif, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 7 Mayıs 
1920 tarihinde oluşturduğu ilk “İrşad Heyeti”nde de görev almıştır.27 Ar-
dından, Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde duyurulduğu gibi vatandaşların 
milli mücadele hareketi hakkında bilgilendirilmesi ve desteklerinin alın-
ması düşüncesiyle önce Ankara Hacı Bayram Cami’inde vaazlarına baş-
layan M. Akif, daha sonra Anadolu’nun işgal görmemiş bölgelerinde va-
azlar vermek üzere28 Ankara’dan bazı isyan hareketlerinin belirdiği Kon-
ya’ya gönderilecektir. Konya halkını ikna etmek için onlarla uzun uzun 
konuşup, memleketi düşmana karşı hep birlikte savunmak zorunda ol-
duklarını, böyle günlerde en büyük düşmanın ayrımcılık olduğunu an-
latmaya çalışmış. Gösterdiği hayli çaba sonrasında kalabalık toplulukla-
ra kendisini dinlettirip, Milli Mücadele’nin lüzumuna onları inandırmayı 
başarmıştır. 

Anadolu’da halkı, Milli Mücadele’yle bütünleşme görevini sürdüren 
M. Akif, ilk T.B.M.M de Milletvekili olduğu Burdur’a oradan da Antalya’-
ya giderek daha önce Balıkesir ve Konya’da yaptığı gibi buralarda da ko-
nuşmalar yaparak Kuva-yi Milliye’ye destek olacak kişilerle görüşmeler-
de bulunmuştur. 

Milli Mücadele içerisinde, M. Akif’in asıl ünü Kastamonu’da camilerde 
verdiği vaazlarla ortaya çıkmıştır. Buradaki Açıksöz gazetesi onun şehre 
gelişini şöyle duyurmuştur. 

“Mehmet Akif Bey şehrimizde. Büyük İslam şairi, edib-i azam, Meh-

met Akif Beyefendi, iki gün evvel şehrimize gelmiştir. Sebilürreşad’ta-

ki yazıları ve birçok asar-ı bergüzidesiyle İslamlık âleminin yegâne 

şairi tanınan Mehmet Akif Beyefendi’ye gazetemiz namına beyan-ı 

hoş amedi eyleriz”.29 

Kastamonu’da 19 Ekim 1920 tarihinde Nasrullah camiinde verdiği 
vaaz, milli mücadelenin desteklenmesi açısından en heyecanlı ve etkili 
olması bakımından son derece önemlidir. Buradaki konuşmasında halkı 
birliğe, düşmana karşı yekvücut olmaya ve mücadeleye çağırıp, Sevr ant-
laşmasını kabul etmenin esarete mahkûm edeceğini bütün açıklığıyla 
anlatmıştır. Bu konuşma çevrede büyük yankılar ortaya çıkarınca M. 
Akif, hükümet tarafından kazalardaki halkı uyarması için görevlendirildi. 
                                                           
27 İbrahim Akış, “Mehmet Akif Ersoy ve Türklük”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
193, s. 39, İstanbul, 2011. 
28 B. Zakir Avşar, a.g.e., s. 262. 
29 Açıksöz, Sayı: 88, s. 2, 21 Teşrinievvel 1336 (21 Ekim 1920). 
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M. Akif’in bu konuşması, Sebilürreşad dergisinde yayınlandığı gibi 
derginin bu nüshası, Anadolu’daki bütün vilayetlere, sancak ve kazalara 
gönderilerek camilerde okutturuldu. Mahalli gazetelerde yayınlandı ve ri-
saleler halinde bastırılarak cephelerde dağıtıldı.30 

M. Akif’in Kastamonu’da bulunduğu bu günlerde gazetelerde İstiklâl 
Marşı yarışmasının ilanı da yer almaktadır. Onun yarışmaya katılması 
beklendiği halde bilgisinin de olmasına rağmen, başka bir çalışma içeri-
sinde bulunduğu ifade edilmektedir. 

Nitekim 1920 yılının sonlarında, daha önce Kastamonu’da buluştuğu 
Eşref Edip ile birlikte Ankara’ya gelir. Bir süre sonra Mustafa Kemal ta-
rafından davet edilip, istasyondaki küçük bir odada bir görüşme yapar-
lar. Mustafa Kemal’in bu görüşmedeki konuşması şöyledir: 

“Kastamonu’daki vatanperverane mesainizden çok memnun oldum. 

Sevr Muahedesi’nin memleket için ne kadar feci bir idam hükmü ol-

duğunu Sebilürreşad kadar hiçbir gazete memlekete neşredemedi. 

Manevi cephemizin kuvvetlenmesine Sebilürreşad’ın büyük hizmeti 

oldu. İkinize bilhassa teşekkür ederim.” 

M. Kemal görüşmeden ayrılırken, “Görüştüğümüze çok memnun ol-
dum, inşallah beraber çalışırız” der. Buna M. Akif ve Eşref Edip, “Tabii, 
beraber çalışmak için geldik”31 cevabını verirler. 

M. Akif, Kastamonu’dan dönüşü sonrasında Ankara Hacettepe’de Ta-
ceddin dergâhına yerleşir. İstiklâl Marşının yazımı için açılan yarışmanın 
süresi de dolmuştur. Fakat istenildiği gibi bir şiir bulunamadığından sü-
re uzatılmıştır. Başta Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi olmak üzere şiirin 
M. Akif tarafından yazılmasını beklemektedirler. Çünkü milli mücadele-
nin ruhunun ancak milletin hissiyatını dile getiren ve bilfiil mücadelenin 
içerisinde yer alan M. Akif’in en iyi bir şekilde ifade edileceği düşünül-
mektedir. Bunun üzerine Hamdullah Suphi 5 Şubat 1921 tarihli mektu-
buyla M. Akif’i yarışmaya davet etmiştir. 

M. Akif bu daveti, milli bir görev telakki ederek milli marşı yazmayı 
kabul eder. İkamet ettiği Taceddin dergâhına çekilerek marşı yazmaya 
başlar. Bazı mısralarını da mecliste müzakereler yapılırken yazan, M. 
Akif’in “kahraman ordumuza” ithaf ettiği marş son şeklini alır ve 7 Şubat 
1921 tarihinde imzasız olarak Eğitim Bakanlığına teslim edilir.32 İstiklâl 
Marşı 17 Şubat’ta Sebilürreşad’da33, 21 Şubat’ta da Kastamonu’daki 
Açıksöz gazetesinde34 yayınlanmıştır. 
                                                           
30 Ayvazoğlu, a.g.e., s. 42; Sarıhan, a.g.e., s. 27-28. 
31 (Yeni) Sebilürreşad, C. 11, Sayı: 254, s. 58-59, Ekim, 1957. 
32 Ayvazoğlu, a.g.e., s. 46. 
33 Sebilürreşad, C. 18, S. 458, 17 Şubat 1337 (17 Şubat 1921). 
34 Açıksöz, Sayı: 123, 21 Şubat 1337 (21 Şubat 1921). 
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Böylece milletimizin yaşadığı mukaddes mücadelenin büyüklüğünü 
ve heyecanını bizlere duyuran ve bugün her fırsatta gururla okuduğu-
muz İstiklâl Marşımız, 1 Mart 1921’de Meclis’te M. Kemal Paşa başkanlı-
ğındaki toplantıda, Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi tarafından okunur. 
Milletvekilleri şiiri, M. Kemal’in teklifiyle ayakta dinlerler. Büyük bir al-
kış tufanı yaşanır. 

Marş 12 Mart 1921 Cumartesi günü, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
milli marş olarak kabul edilir. Bu esnada, Meclis de hazır bulunan M. 
Akif, heyecan ve mahcubiyetinden, şiir okunurken iki büklüm olur ve 
mütevazılığından başını dahi kaldıramaz. Mecliste duramayarak salon-
dan ayrılır. Çünkü o edep ve hayâ timsalidir. Çünkü o, milleti için yaptı-
ğı bu işte alkışlarla gurur duyma ücretini bile kendine çok görmekte-
dir.35 

M. Akif, birinci olmasından dolayı kendisine zorla kabul ettirilen 
500 liralık ödülü çok ihtiyacı olmasına rağmen, fakir kadın ve çocukla-
ra yardım sağlamak amacıyla kurulan, kadınlara meslek kazandırmaya 
çalışan “Dar’ül Mesai”ye ve Sarkışla hastanesindeki gazilere bağışlar.36 
Bu da onun ne kadar kadirşinas ve merhametli olduğunu göstermekte-
dir. 

Sonuç 

Çanakkale destanının ve İstiklal Marşı’nın şiirleri ile Türk Milleti’nin 
ruh ve dinamizmini zihinlere ilmek ilmek işleyerek nesillere mesajlar ve-
rip hedefler gösteren M. Akif, vatanperver ve milli mefkûrelere bağlı bir 
şair olarak Türk Milletine ait olan bütün özellikleri eksiksiz taşıyan en-
der insanlardan birisidir. 

Türk gençliğine, tarihte milletinin elinden zaman zaman alınmak iste-
nen bağımsızlık ve hürriyet aşkını Çanakkale’de ve Milli Mücadelede 
haykıran tarihinin en önemli kahramanlarından ve büyük vatansever M. 
Akif’in mücadeleci, çalışkan ve yüksek ahlaklı, Müslüman Türk özellikle-
ri örnek olmalıdır.  

Çünkü genç nesiller bu örneklerden feyiz alarak yetişir, milli bi-
linç, kimlik ve kişiliklerini bulurlar. Böylece millet olma ile birlikte 
var olan millet varlığının birlik ve bütünlüğünü de gerçekleştirmiş 
olurlar. 

İşte, Milli Mücadele’yi kazandıran, bu Çanakkale ruhunun günümüz 
Türk gençliğinden beklentisinin; M. Kemal Atatürk’ün hedef olarak gös-
terdiği yoldan yürüyerek ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çı-
karmak olduğu unutulmamalıdır. 
                                                           
35 Ramazan Gülendam, “a.g.m.”, s. 14; İbrahim Akış, “a.g.m.”, s. 42. 
36 Ahmet Özdemir, “Vefatının 70. Yılında Mehmet Akif”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 
Sayı: 240, s. 38, İstanbul, 2006. 
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MACARİSTAN’DAKİ MANEVÎ SEMBOLÜMÜZ 
GÜL BABA VE GÜL BABA HAKKINDAKİ  

EFSANELERDEN 
“DERVİŞ BABA’NIN GÜLLERİ” ADLI EFSANENİN 

ÇÖZÜMLENMESİ 

Dr. Neşe IŞIK 

Öz 

Bektaşî dervişi olan Gül Baba ile ilgili pek çok rivayet anlatılmasına 

karşın kaynaklarda yer alan sahih bilgiler çok fazla değildir. Gül Ba-

ba’yla ilgili ilk bilgiyi Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde buluyoruz. Ev-

liya Çelebi’den sonra pek çok Türk ve yabancı seyyah, araştırmacı, yazar 

Gül Baba hakkında bilgiler vermiştir. Ignacz Kúnos’un 1887-1905 yılları 

arasında İstanbul’a gelmeden önce gittiği Adakale’deki folklor derlemeleri 

arasında “Gül Baba” ile ilgili bir efsane vardır.  

Bu çalışmada, önce Gül Baba’nın gerek menkıbevî hayatı gerekse 

gerçek kimliği üzerinde durulduktan sonra, Ignacz Kúnos’un Adakale’de 

derlediği ve daha sonra 1941 yılında Budapeşte’de “Dervis-baba rózsa-

fai. Az elso Budai Gül Babalegenda” (“Derviş Baba’nın Gülleri”) başlığı ile 

“Emlékönyv Heller Bernát 70. születésnapjára” isimli dergide yayınladığı 

efsane metni çözümlenecektir.  

Gül Baba’yla ilgili adı geçen efsanedeki motiflerin benzerlerine Ana-

dolu’da anlatılan pek çok evliya menkıbesinde rastlamak mümkündür. 

Bu makalede, konu edilen efsanelerdeki velilerin, farklı coğrafyalarda ya-

şamış olmalarına rağmen, benzer kerametleri göstermeleri üzerinde de 

durulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Gül Baba, Macaristan, Efsane, Zaman ve Mekân 

Değiştirme. 
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Abstract 

Gul Baba, Our Spiritual Symbol in Hungary, and Analysis of 

the Legend Named With “Roses of Dervish Father” Which is one of 

the Legend About Gul Baba 

There isn’t definite information much more although many stories are 

narrated about Gul Baba who was a Bektashi Dervish. Information about 

Gul Baba was first seen in the Book of Travels of Evliya Celebi. After Evli-

ya Celebi, many Turkish and foreign travelers, researchers and writers 

gave information about Gul Baba. There is a legend about “Gul Baba” 

among the folklore collection in Adakale where Hungarian Turkologist Dr. 

Ignacz Kúnos went between 1887 and 1905 before he arrived in Istan-

bul. In this study it is aimed at firstly highlighting both legendary and the 

real life of Gul Baba, and then analyzing the legend text which was pub-

lished in a review named with “Emlékönyv Heller Bernát 70. születés-

napjára” in Budapest in 1941 with the title “Dervis-baba rózsafai. Az elso 

Budai Gül Baba-legenda” (“Roses of Dervish Father”) which was collected 

in Adakale by Ignacz Kúnos. 

The similar samples in the mentioned legend about Gul Baba could be 

also seen in many saint legends told in Anatolia. In this article it is also 

aimed at focusing on the similar miracles of the saint people in the menti-

oned legends although they lived in different geographies. 

Key words: Gül Baba, Hungary, Iegend, Change in Time and Place. 

1. Giriş 

Gül Baba’nın yaşadığı dönemle ilgili pek çok rivayet mevcuttur. Gül 
Baba’nın, 15. yüzyılın sonu, 16. yüzyılın başlarında yaşamış bir Bektaşî 
dervişi olduğu söylenir. Ancak en sahih bilgi Evliya Çelebi’nin Seyahat-
nâme’sinde bulunmaktadır. 

2. Gül Baba Kimdir? 

Evliya Çelebi, Gül Baba’nın Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid, Yavuz 
Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devrinde yaşadığı ve pek çok 
savaşa katıldığını söyler.1 Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde Budin’in fet-
hinden sonra vefat eden Gül Baba ile ilgili şu bilgileri verir: 

“Hamd olsun Budin Kalesi pis kâfirlerden temizlenip henüz Süley-

man Han Ungurus Kızılelması sahibi oldu. 

Kalenin bütün burçları ve kuleleri üzerine âlimler, imam, hatip ve mü-

ezzinler çıkıp nice bin yerde ezan-ı Muhammediler okundu. Müslü-

man gaziler 7 nöbet gülbâng-ı Muhammedî çekip 7 yaylım toplar ve 7 

yaylım tüfengler atılıp yer ve gök tir tir titredi. 7 gün 7 gece fetih şen-
                                                           
1 Evliya Çelebi, Mehmet Zillioğlu (Türkçeleştiren: Zuhuri Danışman), Evliya Çelebi Seyahat-
nâmesi, Onuncu Kitap, Zuhuri Danışman Yayınevi, s. 17, İstanbul, 1970. 
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likleri ferman olunup tüm kiliselerin içlerinde olan pis leşleri çıkarıp 

bağlar içinde bir malum çukura gömdüler. 

Bütün putları, çan, erguvan ve trompete adlı Deccal sazlarının ve bü-

tün haç, çelipa ve ağaç putları parça parça edip çirkinliklerden tüm 

kiliseleri temizleyip yamuk mihraplarını Mekke-i Mükerreme’ye doğ-

rulttular ki Bakara süresinde “(Namazda) yüzünü Mescid-i Haram 

yönüne çevir”2 âyeti üzere mihrap ve minberler olup ilk hutbeyi Hun-

kâr imamı olan Ebussuud Efendi öğrencisi Nurullah Efendi okuyup 

imamlığı teberrüken o sırda kadıasker olan Ebussuud Efendi etti. 

Hunkâr Camii ki hâlâ ona Fethiye Camii derler, orada imamlık eder. 

Ama babamızın anlattıklarına göre İslam ordusu bu ilk cumada o ka-

dar kalabalık imiş ki Budin Kalesi dopdolu olduğundan başka bir sa-

at yer dağlarda ve bağlarda tâ Gül Baba Tepesi’ne kadar kalabalık 

cemaat ile her yer dolu imiş. 

Allah’ın hikmeti bu Cuma namazında Gül Baba buyururlar ki: 

“Bütün cemaat hazır iken dağılmasınlar. Fırsat ganimettir, emaneti-

mizi teslim edelim. Beni ılıca suyuyla yıkasınlar ve Süleymanım beni 

Budin’e defn etsinler, İstanbul’a sıhhatle gitsinler ve bütün oğullarını 

öpsünler” diye vasiyet edip o Cuma cemaati arasında bir kere “Yâ 

Cemâlallah” deyip ruh teslim edince hemen Süleyman Han gelip ce-

nazesine hazır olup o an kefenleyip ıskat namazıyla yıkayıp bizzat 

namazını Ebussuud Efendi kılar. İlk fetihte Budin’in pâk toprağına 

Budin’de defn olunan ve iki kere yüz bin kalabalık cemaat ile cenaze 

namazı kılınan Bektaşi fukaralarından Gül Baba hazretleridir ki Fa-

tih Sultan Mehmed, II. Beyazid, I. Selim ve Süleyman Han ile tüm sa-

vaşlarda mevcut olan Gül Baba-yı Âl-i Abâ’dır, Allah sırrını aziz et-

sin.”3 

Macaristan’daki Bektaşî dervişi Gül Baba’nın ölümüyle ilgili farklı ri-
vayetler vardır. Macar kaynaklarında, Gül Baba’nın, Budin’in fethinde 
savaş sırasında yaralanarak vefat ettiği anlatılır. Macar kaynaklı bir di-
ğer rivayette de, yine Budin’in fethi esnasında, kilisede (Budin’in fethin-
den hemen sonra camiye çevrilen Matyas Kilisesi’nde) vefat ettiği, bir di-
ğerinde de yaşlılık sonucu vefat ettiği belirtilir.4 

Türkiye’deki pek çok kaynakta da, Gül Baba’nın, Budin (Buda)’in fet-
hi sırasında 1 Eylül 1541 günü şehit düştüğü bilgisi mevcuttur.5 Cenaze 
namazının 2 Eylül 1541 günü Fethiye Camisi’ne çevrilen Mátyás (Mer-
yem Ana) Kilisesi’nde kılındığı ve bugün “Gültepe” -Rózsadomp- adı veri-
                                                           
2 Kurân-ı Kerim, “Bakara Suresi”; 144, 149, 150. âyetler. 
3 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, (Hazırlayan: Seyit Ali Kahraman), Altıncı Ki-
tap, YKY, s. 291-292, İstanbul, 2010. 
4 Budguide, 2012. 
5 İslam Ansiklopedisi, “Gül Baba Maddesi”, M.E.B., Cilt: 4, s. 832, İstanbul, 1964. 
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len tepede, toprağa verildiği yazılıdır. Gül Baba’nın şehâdet tarihini 2 Ey-
lül 1541 olarak gösteren kaynaklar da bulunmaktadır.6 

Yukarıda belirtildiği üzere, Evliya Çelebi, Seyahatnâme’de Gül Baba’-
nın ölümüne, hatta vasiyetine dahi yer vermiş, Gül Baba’nın ölüm şekli-
ni ve cenazesiyle ilgili bilgileri açıkça anlatmıştır. 

Birisi Fatih Sultan Mehmet, diğeri Kanuni Sultan Süleyman döne-
minde yaşamış Gül Baba adlı iki derviş vardır. Çalışmaya konu teşkil 
eden derviş, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış olan ve şöh-
reti asırlar sonra da devam eden Gül Baba’dır. Bu iki dervişten başka, 
Anadolu’nun pek çok yerinde Gül Baba adıyla bilinen zatlardan söz edil-
mektedir. Bunlar; Ankaralı, Bursalı, Kayserili, Güllüceli, Hayrabolulu, 
Sivaslı, Malkaralı, Kırklarelili, Kofçazlı, Babaeskili, Ispartalı, Kilisli, İski-
lipli, İzmirli, Merzifonlu, Bursalı, Erzurumlu, Muğlalı, Çorumlu ve İskipli 
Gül Babalardır. Beyoğlulu, Burgaz adalı, Cibalili, Eyüplü, Karagümrük-
lü, Küçük Mustafa Paşalı, Merdivenköylü, Silivri Kapılı, Üsküdarlı, Top-
haneli Gül Babalar İstanbul’da; Altındağlı ve Çubuklulu Gül Babalar da 
Ankara’dadır.7 

Gül Baba adıyla bilinen bu velilerle ilgili anlatılanların çok sayıda ol-
ması ve Kanuni Sultan Süleyman devrinde yaşamış olan Gül Baba’yla il-
gili yazılı kaynakların azlığı sebebiyle, bilgilerin çoğu zaman birbirine ka-
rıştığı düşünülebilir. 

Hammer, Kalaylıkoz Ali Paşa ile Gül Baba’nın aynı kişiler olduğunu 
söylese de bu iddiasını kanıtlayamamıştır. Evliya Çelebi, Seyahatnâme’-
de Budin’deki ziyaret yerlerini tek tek anlatırken Kalaylı Koz Ali Paşa’ya 
da ayrıca yer verir. Seyahatnâme’de Paşa’nın bir bayır üzerine gömülü 
olduğunu nakleder.8 

Kısacası bu bilgilerden hareketle, Kalaylı Koz Ali Paşa ile Gül Baba’-
nın ve diğer Gül Baba adlı zatların aynı kişi olması muhtemel olmadığı 
anlaşılmaktadır. 

Gül Baba, gerek Macaristan’da gerekse Türkiye’de çok sayıda kültür 
ve sanat eserine konu olmuştur. Bu eserler, Gül Baba’nın manevî misyo-
nunu günümüze taşıyor olması açısından da başka bir öneme sahiptir. 

3. Kültür ve Sanatta Gül Baba 

3.1. Müslüman Olmayanların Gül Baba Algısı 

Gül Baba pek çok sanat eserine; operaya, resim, heykel ve sinema sa-
natına, efsanelere de konu olmuştur. 
                                                           
6 Agoston Gabor, Gül Baba Türbeje, Grup Ege Seramik ve Macar-Türk Dostluk Derneği Ya-
yını, s. 16, Budapeşte, 1997. 
7 İsmail Saral, “Anadolulu Gül Babalar”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Der-
gisi, Sayı: 32, s. 321-342, Ankara, 2004. 
8 Evliya Çelebi, a.g.e., s. 37, İstanbul, 1970. 
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3.1.1. Gül Baba Opereti 

Macar besteci J. Huszka, “Gül Baba” adlı senfonik bir eser bestele-
miştir. Eser ilk olarak, Budapeşte Király Színház’de 6 Aralık 1905’te sah-
nelenmiştir. Hikâye, 17. yüzyılda Türklerin Macaristan’da bulundukları 
yıllarda geçmektedir. Jenő Huszka’nın üç perdelik “Güllerin Babası” ope-
rasının konusu şöyledir: 

Oyuncular: 
Gül Baba bir gül yetiştiricisi, Leila kızı, Ali Kutshak Ofen’in Paşası, 

Mujka arkadaşı, Zuleika ve Fatime Gül Baba’nın eşleri, Züfikar Gül Ba-
ba’nın baş hadımı; Ofen’in belediye başkanı, gardiyan, müezzin, dua li-
deri, hacılar, harem ağaları, cariyeler, köleler. 

Birinci Perde 
Gül Baba operası Haliç sırtında Gül Baba, iki karısı ve kızı Leyla ile 

birlikte geçmektedir. Allah’a inananları ve ona iman edenleri gül bahçe-
sinin harika kokuları kendilerine getirmiştir. Küçük bir kır kasabası 
olan Ofen, Tuna vadisi ve görkemli bir camisiyle turist çeken bir yerdir. 
Yüksek minaresi bulunan cami yol üzerindedir. Burayı ziyarete gelenler 
güller getirirler, orayı gülistana çevirirlerdi ve güneşin eşsiz, dalgaların 
muhteşem olduğu Tuna’daki bu kasabanın ününü şair Sadi’nin de be-
lirttiği gibi tüm dünyaya taşımak isterlerdi. Yerli Macarlar böylece ruhla-
rını teskin etmeye çalışırlardı. Bu olay Ali Paşa’ya kadar ulaşmıştı. Yakın 
çevrede Müslümanlığın egemen olduğu bir saray ve yakınında komşuları 
Gül Baba vardı. Kısa bir süre sonra despot biri, gülleri her kim koparırsa 
Tuna ve Balaton Gölü üzerinde idam olacağını Macarlara ilan etmişti. 

Gül Baba’nın güzel gül tomurcuğu gibi olan bir kızı Leyla’sı vardı. Bu 
kız istememesine rağmen Paşa, onun eşi olmasını istiyordu. Kızın babası 
bu evlilikten rahatsızdı, fakat psikolojik ve fiziksel baskı altında idi. 

Gabor, bu Türk kıza, Leyla’ya âşık olmuştur. Gabor, arkadaşı Mujko 
ile Leyla’ya bir gül çalmak için Gül Baba Camii’nde bulunan kutsal gül 
bahçesine girer. Cami korucuları onları tutuklar. Çünkü kutsal gülü ko-
partmak bir suçtur. Ali Paşa da, Leyla ile evlenmek ister ve Gabor’u ida-
ma mahkûm eder. Gabor son isteğini dile getirir. Onun son arzusu, Ley-
la ile güneşin batışına kadar bahçede kalmaktır. 

İkinci Perde 
Gabor kaderi ciddiye almaz bir taktik uygular. Sevimli bir konuşma 

yaparak dikkatleri üzerine çeker. Onun cazibesi ve hoş görünümü ona 
yardımcı olacaktır. Gül Baba, Gabor’un çok yetenekli öğrenci olduğunu 
fark eder ve onun hayatını kurtarmak ister. Gül Baba, Ali Paşa nezdinde 
Gabor için harekete geçer. Gül Baba konuşmasında güllerin sevgiyi tem-
sil ettiğini, onların kesinlikle ilahi bir hoşgörü olduğunu anlatır. Çiçekle-
rin koparıldığında acı çekmediğini, bu yüzden insanların çiçekleri sev-
mediklerinde, onlara su vermediklerinde insanların onları ölüme terk et-
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tiğini düşündüğünü belirtir. Sonunda Ali Paşa bir şart koşar. Leyla ken-
disi ile evlenmeyi kabul ederse o zaman Gabor’u idamdan kurtaracaktır. 
Leyla, Gabor’u başından beri çok sevdiği için bu şartı onaylar. Gül Baba 
bu soruna nasıl bir çözüm bulacaktır? 

Üçüncü Perde 
Paşa, Gabor ve arkadaşını zindana hapseder ve anahtarını yanına 

alır. Leyla, onların oradan kaçmaları için iki at ayarlar. Onların kaçabile-
cekleri zindanın gizli bir kapısı vardır. Gabor, Leylasız kaçmaktansa öl-
meyi tercih eder. Fakat Paşa bu kaçıştan haberdar olmuştur ve tüm yol-
ları kapatır. 

Gül bahçesinin bütün gülleri bilinmeyen biri tarafından yok edilmiş-
tir. Fakat Gül Baba rüyasında bu durumu görmüştür. Ali Paşa’ya bu-
nun, paşanın katı kararına karşı Allah’ın bir gazabı olduğunu iddia eder. 
Paşa’nın Allah korkusu uyanır ve Gabor’u affeder. 

Gül Baba ise gül bahçesinin yok olmasından derin üzüntü duyar. So-
nuçta Leyla, Gül Baba’yı, genç çiftlerin yüz yıllar boyunca türbesine gül-
ler getireceğini söyleyerek teselli eder (Resim: 1). 

Bu operada dikkati çeken noktalardan ilki Gül Baba’yla birlikte anı-
lan gül unsurunun operada öne çıkarılmış olması, bir diğer nokta da Ali 
Paşa adlı karakterdir. Macar tarihinde Kalaylıkoz Ali Paşa ile Gül Baba’-
nın aynı kişiler olduğuna dair bilgiler mevcuttur.9 Bu operada adı geçen 
Ali Paşa ile Gül Baba’nın isimlerinin birlikte kullanılmış olmasının tesa-
düfi olmadığını düşündürmektedir. Âşkın sembol isimlerinden biri olan 
Leyla da operedaki yerini alır. 

3.1.2. Sinema, Resim ve Heykel Sanatında Gül Baba 

Gül Baba, sinema filmine de konu olmuştur. Macaristan’da 11 Nisan 
1940 yılında yönetmenliğini Kálmán Nádasd’ın yaptığı, senaryosunu Gé-
za Matolcsy’nın kaleme aldığı Gül Baba adıyla gösterime giren filmdeki 
karakterlerin isimleri tıpkı Gül Baba operetindeki gibi sembolik isimler-
dir. (Gül Baba, Leyla, Ali Paşa, Züleyha, Zülfikâr.) Film 25 Ekim 1940’da 
ABD’de, 5 Eylül 1943’de Finlandiya’da “Tuhat ja yksi Yota” (Binbir Gece 
Masalları), 15 Mart 1946’da İsveç’de “I harem En Natt” (Resim: 2), İtalya’-
da 1940’da “Le mille e una notte” (Binbir Gece) adıyla gösterime girer. 

Gül Baba, ressamlara da ilham kaynağı olmuştur. Ferenc Eisenhut 
adlı Macar ressam Gül Baba’nın ölümünü 1886’da resmeder. Ferenc 
Eisenhut’un, “Gülbaba’nın Şehâdeti” adlı tablosu Ankara’da, Macar Bü-
yükelçiliği’nde asılıdır (Resim: 5). 

Gül Baba heykel sanatında da yerini almıştır. Heykellerden bir tanesi 
Budapeşte’deki Gül Baba Türbesi’nin bahçesinde diğeri de Törökkopány 
Köyü’ndedir. Törökkopány (Türk Kaplanı) Köyü, bugün Macaristan’ın 
                                                           
9 Türk Ansiklopedisi, “Gül Baba Maddesi”, Devlet Kitapları, s. 178, Ankara, 1970. 
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Güney Tuna Bölgesi’nde, Somogy ilçesine bağlı küçük bir köydür.10 Bu-
rada önemli Türk varlıklarından bir tanesi Gül Baba’nın bronzdan yapıl-
mış heykelidir. Heykel köyün meydanında Gül Baba Alanı’nda bulun-
maktadır (Resim: 4). 

Törökkopány Köyü’ndeki Gül Baba Heykeli pek bilinmemekle bera-
ber, Gül Baba’nın Budapeşte’deki türbesinin bahçesinde yer alan heyke-
li, türbenin çok sayıda ziyaretçi tarafından yıllardır ziyaret ediliyor olma-
sı sebebiyle oldukça meşhurdur (Resim: 6). 

Gül Baba, Macar araştırmacıların dikkatini çeken Macaristan’daki 
önemli bir Türk dervişidir. Macar bilim adamı tarihçi Agoston Gabor ve 
Sudar Balazs’ın kitaplaştırdığı Gül Baba adlı eser, Gül Baba ile ilgili Ma-
caristan’da yayımlanmış ayrıntılı bir kaynak olma özelliğine sahiptir (Re-
sim: 3). 

3.2. Müslümanların Gül Baba Algısı 

3.2.1. Şiirlerde Gül Baba 

Gül Baba şairlerin şiirlerine de konu olmuştur. Gül Baba’yı şiirlerinde 
yad eden şairlerden birisi Pir Gaib Abdal’dır. 

Pir Gaib Abdal, bazı kaynaklarda Gül Baba ile çağdaş gösterilse de, 
Gül Baba ile çağdaş olmadığı açıktır. Şairin, 1686 yılında İkinci Viyana 
Seferi’ne katıldığı, bozgunu yaşadığı ve başıbozuk bir şekilde ricat eden 
serhat gazilerinden biri olduğu kuvvetle muhtemeldir. Cahit Öztelli, şairin 
Pir Sultan Abdal’ın çocuklarından biri olabileceği üzerinde durmuştur.11 

Pir Gaib Abdal, bir nefesinde Gül Baba’dan himmet dilerken, Viyana 
seferinde gösterilen beceriksizliğin mahşer gününde hesabının sorulaca-
ğını; hesap günü Gül Baba’nın ermiş kişiliği ile kendilerine yani Budin’i 
kaybetmiş kişilere yardımcı olması gerektiğini söylemektedir: 

Pîr Gâib Abdal’ım tutalım yasın 
Tuna’da vermiştir gaibce sesin 
Yedi iklim dört köşede gözcisin 
Ah dinim, imânım, nûrum Gül Baba.12 

                                                           
10 Kopan Kalesi’nin Kanunî’nin 1543’deki Macaristan Seferi’nin ardından fethedilmesine 
kadar köy statüsünde Tolna iline bağlı bir kilise mülküdür (Villa Copan). Daha sonra Türk 
fethine kadar küçük bir kale veya Palankalarla Enyingli Török ailesine geçmiş ve mülk mer-
kezi yapılmıştır. 1543 sonbaharında Türklerin eline geçen Kopan, Türk hâkimiyetinin bura-
da yerleşmesinden sonra hızlı bir şekilde ilerleme kaydetmiş ve Macar-İtalyan ticaret yolu-
nun daimi bir bağlantı noktası olmuştur. Kopan, o dönemde 400 evin mevcut olduğu, zen-
gin tüccarların ve ticarethanelerin bulunduğu bir yer hâline gelmiştir. Köyde 4 cami ve 11 
mescidin inşa edilmiş olması da, Türk hâkimiyetinin mamur ve gelişmiş kıldığı bir belde ol-
duğu gerçeğini gözler önüne sermektedir (Çoban, 2002:2). Bu refah içindeki yaşam Türkle-
rin yıllar boyu beldede yaşam sürmesini sağlamıştır denilebilir. Koppány Türk nüfusunun 
1900 yılında dahi 1.383 kişi olduğu bilgisi şimdilerde Törökkoppány Köyü resmi web site-
sinde yer almaktadır. 
11 Cahit Öztelli, Bektaşi Gülleri, Özgür Yayınları, s. 124-366, İstanbul, 1985. 
12 İsmail Saral, “Kalaylı Koz Ali Paşa Gül Baba mı?”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araş-
tırmaları Dergisi, Sayı: 35, Ankara, 2005. 
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Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinden edindiğimiz bilgilere göre, Sul-
tan Süleyman fethin ardından Süleyman Paşa’yı Budin’e vezir tayin 
eder. Kendisine hilat giydirdikten sonra nasihatlerde bulunur, hayır dua 
eder; fermanını ve tuğrasını Süleyman Paşa’nın eline vererek şunları ifa-
de eder: 

“Hıfz ve emanette ola, Gülbaba Budin gözcüsü olup, himmetleri hâzır 
ve nâzır ola.”13 

Ne acı bir tesadüftür ki, Budin’in fethinden hemen sonra Sultan Sü-
leyman’ın Budin’in gözcüsü tayin ettiği Gül Baba, Budin’in elden çıkma-
sının ardından da Pir Gaib Abdal’ın yukarıdaki şiirinde ses bulur. 

Gül Baba aynı zamanda bir Bektaşi şairidir. Misali mahlasıyla şiirler 
yazmıştır. Gül Baba’nın, Miftâhü’l-Gayb ve Güldeste adlı iki eseri vardır. 
Hurûfîlik inancını benimsemiş birisi olan Gül Baba, Miftâhü’l-Gayb adlı 
manzum eserinde bu doktrini işler.14 

3.2.2. İnanmalar, Efsaneler ve Memoratlarda Gül Baba 

Bilindiği üzere Türk topraklarında mezarı bulunan pek çok “Gül Ba-
ba” vardır. Bunlar arasında Kofçazlı Gül Baba ile ilgili anlatılanlar, “Bu-
din’in Gözcüsü Gül Baba” ile bağlantılı olması açısından dikkate değer-
dir. Gül Baba’nın nazarî türbesi Kofçaz ilçesi, Ahmetler köyünde bulun-
maktadır. Halk arasında anlatılan efsaneler ve her yıl Haziran ayının 
üçüncü haftası Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinin Ahmetler Köyü’nde düzen-
lenen geleneksel Gül Baba Kurbanı, Gül Baba’nın halk arasındaki sevgi 
ve saygısının bugün de yaşatıldığının açık bir örneğidir. 

“Budin’in Gözcüsü Gül Baba”nın, Ahmetler Köyü’ne karlı bir kış gü-

nünde geldiğine inanılmaktadır. Efsaneye göre zemheride, elinde gül-

lerle bir Bektaşî dervişi Ahmetler Köyü’ne gelir. Halk, kışın ortasında 

bu gülleri nereden topladığını Gül Baba’ya sorar. Gül Baba da, bu-

gün Ahmetler Köyü’nde türbesinin bulunduğu Güllü Tepe’den topladı-

ğını söyler. Herkes çok şaşırır ve hiç kimse bu duruma inanmak iste-

mez, çünkü o zamanda civarda bu mevsimde açan gül yoktur. An-

cak, Gül Baba’nın elindeki gülleri görünce gidip görmek isterler. Güllü 

Tepe’ye doğru yol alan köy halkı tepeye varınca bir ne görsün, tepe-

nin tamamı güllerle dolup taşmıştır. Halk bunu görünce derhal Baba 

Erenlere durumu bildirmek isterler. Ancak onları kötü bir sürpriz bek-

lemektedir. Çünkü “Güllü Baba”, onlar döndüğünde çoktan Hakk’a 

yürümüştür. Ona son hizmetlerini yaparak Güllü Tepe’ye defneder-

ler. O yıldan sonra Ahmetler Köyü ahalisi, Haziran ayının ikinci haf-

tası kurbanlar keserek, Güllü Baba’yı anar, onun yüzü suyu hürmeti-
                                                           
13 Evliya Çelebi, a.g.e., s. 18, İstanbul, 1970. 
14 Abdullah Uçman, “Rıza Tevfik’e Mektuplar IX: Müftüoğlu Ahmet Hikmet’ten Gül Baba 
Hakkında Bir Mektup”, Tarih ve Toplum, s. 604, İstanbul, 1999. 
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ne Tanrı’dan dilekler dileyerek, Tanrı’ya dualar ederler. Halk, kur-

ban gününün gecesi bir araya gelir, muhabbet eder. Güllü Baba adı, 

bu yörede zamanla Gül Baba’ya dönüşür. Anlatıldığına göre, köy 

halkından bazılarının rüyalarına giren Gül Baba, “Bana bir türbe ya-

pın, yağmurun, yaşın altında ıslanıyorum” der. Bunun üzerine o yıl-

ların imkânları çerçevesinde Güllü Tepe’ye bir türbe yapılmıştır. 

Halk arasında erenlerin yattığı yerde değil anılacağı yerde yaşadığı, 
orada gözüktüğü inancı vardır. İnancın bittiği yerde evliyanın orayı terk 
ettiğine inanılır.15 “Budin’in Gözcüsü Gül Baba”nın, Kırklareli’nin Kofçaz 
ilçesinin Ahmetler Köyü’nde “Güllü Tepe”de yatıyor olması, halkın bu 
Bektaşî dervişine olan sevgisinin ve hürmetinin bir yansıması gibidir. El-
bette, yöre halkının Bektaşî olmasının da Gül Baba’ya olan bu bağlılığı-
nın sebebi olarak düşünülebilir. 

Kosova’da anlatılan “Kesik Baş” efsanesi de Gül Baba’yla ilgilidir. Ef-
saneye göre Kosova Savaşı’nda bulunan “Gül Baba”, “başı kâfirler tara-
fından kesilmesine rağmen bir süre daha savaşmıştır. Kanının kâfir ka-
nıyla karışmaması düşüncesiyle, savaş alanından başını koltuğunun altı-
na alarak Mitroviça’daki türbesinin bulunduğu yere kadar uçmuş, burada 
ruhunu teslim etmiştir.” Günümüzde bu türbe yöre halkı tarafından ziya-
ret edilmektedir. Ancak bu efsaneye konu olan Gül Baba’nın yaşadığı 
dönem itibariyle, Budapeşte’de medfun olan Gül Baba ile aynı kişi olma-
dığı gerçeği gözden kaçmamalıdır. Öte taraftan bu efsanede Kosova Sa-
vaşı’ndan yıllar sonra doğmuş olan Gül Baba’nın isminin geçiyor olması 
efsanelerde birinin yerine diğerinin geçmesi kuralıyla izah edilebilir. Bu 
kurala göre bir kahramanın hatırası zayıfladıkça onun şerefine yaratıl-
mış olan efsane bu kahramanı terk eder ve daha meşhur birine mal 
olur.16 Efsane, kültürel ve inanç boyutunda ele alındığında velilerin zor 
zamanlarda, savaş meydanlarında görüldüğü inancı da düşünülmesi ge-
reken bir başka husustur. 

Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesik Baş adlı eserinde Gül Ba-
ba ile ilgili bu efsaneyi aktardıktan sonra, “Gül Baba’nın aslında XVI. 
yüzyılda yaşamış bir gazî-velî olduğu ve asıl türbesinin Budapeşte’de bu-
lunduğu bilinmektedir”17 bilgisine yer verir. 

Gül Baba etrafında oluşmuş inanmalar da oldukça dikkati çekicidir. 
Şamanist unsurların izlerini taşıyan bu inanmada, Gül Baba Türbesi’ni 
ziyaret edenler, Gül Baba’nın makamından işaret parmağıyla toprak alıp 
yalamaktadır.18 
                                                           
15 Refik Engin, “Gül Baba ve Geleneksel Kurbanı”, refikengin.com. 
16 Saim Sakaoğlu, Efsane Araştırmaları, Selçuk Üniversitesi Yayınları, s. 11, Konya, 1992. 
17 A.g.e., s. 23. 
18 İsmail Saral, “Macaristan’da Osmanlı Kültürü Temsilcisi: Gül Baba”, turkmacar.org 
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5. Efsanelerde Gül Baba ve Benzer Motifler 

Macar Türkolog Icnacz Kunos’un 1887-1905 yıllarında, Osmanlı top-
rağı olan Adakale’de derlediği folklor malzemeleri arasında “Derviş Baba’-
nın Gülleri” adlı bir efsane vardır.19  

Bugün Romanya sınırları içinde kalan tarihî öneme sahip Adakale 
anlatılan bu efsanenin benzer motiflerle Türkiye’de pek çok versiyonu-
nun anlatılıyor olması dikkate değerdir. Anadolu’da anlatılan benzer mo-
tifler içeren efsaneler şunlardır: 

Ağrı’da Şeyh Bekir Efsanesi, Kars’ta Çok Doğruluğundan Keloğlan Ef-
sanesi, Kağızman’da Hacı Kağızman Efsanesi, Erzurum’da Ahmet Baba 
Efsanesi, Tunceli’de Munzur Baba Efsanesi, Orta Anadolu’da Hacı İbra-
him Devletlü Efsanesi, Orta Anadolu’da Yuanis Efsanesi, Koçarlı’da Bilal 
Dede Efsanesi, Sungurlu’da Ali Baz Efsanesi, Polonya’da Evliya Kontuş 
Efsanesi20, Gaziantep’de Şeyh Bilecen ile Memik Dede Efsaneleri, Elbis-
tan’da Kıyan Efsanesi, Kahramanmaraş’ta Hafız Ali Efsanesi’dir.21 

Türklerin yaşadığı bazı coğrafyalarda da “Derviş Baba’nın Gülleri” ef-
sanesindeki motiflere benzer motifler içeren efsaneler mevcuttur: Make-
donya’nın Bahçeova Köyü’nde Ömer Baba, Erbil’de Hacı Baba22 efsanele-
rindeki motifler benzerdir. 

Efsaneler, anlatmaya dayalı diğer türler arasında inandırıcılık özelliği 
sebebiyle farklı bir kimliğe vardır. Öte taraftan efsaneler, tarihî kayıt ni-
teliği taşımamakla birlikte tarihe ışık tutmaları bakımından da önemli 
bir hüviyete sahiptir. Derviş Baba’nın Gülleri adlı efsane bu sebeplerle, 
Gül Baba’yla ilgili bilgiler vermesi açısından da önemli bir anlatıdır. 

Bu efsanede “Budin’in Gözcüsü” Gül Baba’nın vefatı anlatılmaktadır. 
Efsanenin tam metni İsmail Tosun Saral’ın “Icnacz Kunos’un Gül Baba 
Masalı” adlı makalesinden alınmıştır. 

“Renk ahenk güllerin bahçesinde, Budin Kalesi’nin otlarla kaplı tepe-

sinde yatar Derviş Baba, burada bulunur türbesi, bir Müslüman’ın 

mezar taşı. Gülbaba buralara Türk topraklarından gelmiş, kan kırmı-

zısı güller açan bu diyara onu savaşlar getirmiş. Zengin toprakların 

sahibi olan bir Türk Sipahi Beyi Budin Kalesi’nde, bahçeli bir konak-

ta otururmuş. Yanında kalan çobanı, Bey’in her işini yaparmış. Sa-

bah erkenden yatsı ezanına kadar Bey’inin koyunlarına bakıp onları 

sayar; Bey’ine dürüstçe hesap verirmiş. 
                                                           
19 İsmail Saral, “Icnacz Kunos’un Gül Baba Masalı”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araş-
tırmaları Dergisi, Sayı: 29, s. 189-197, Ankara, 2004. 
20 Saim Sakaoğlu, “Bir Efsane, İki Tip, Bir Motif: Şeyh Bilecen ve Memik Dede Efsaneleri”, 
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4, s. 182, Konya, 1997. 
21 Sinan Gönen, “Tayyimekân ve Tayyizaman Bağlamında Ladikli Ahmet Ağa İle İlgili Efsa-
nelerin Çözümlenmesi”, Millî Folklor Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 76, s. 173-176, Ankara, 2007. 
22 yasarkalafat.com 
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Çoban ile sessiz eşi huzur içinde yaşarlarmış. Bahçedeki gül ağaçla-

rı, bin bir renkli çiçekler üzerinde oynaşırmış güneşin ışıkları. Güneş-

li, parlak bir günde çobanla karısı bahçede oturmuşlar. O öğlen de 

her gün pişen pilavlarından yemişler. Karısı çobana: 

- Keşke bu yemekte bizimle birlikte Bey’imiz de olsaydı! demiş. Bey-

leri hacca gitmiş, peygamberin aziz şehirlerine, Mekke ve Medine’ye. 

- Gönülden istiyorsan; demiş çoban: 

- “Hemen bugün senin yaptığın yemeğin tadına bakabilir, sıcak sıcak 

yiyebilir.” 

- Nasıl olur? demiş kadın. “Bizim pilavımız burada, Bey’imiz de dağ-

ların denizlerin ötesinde, ibadet eder Kabe’nin önünde.” 

- Doldur pilavla tasını, iyice ört üstünü, taze yoğurt dökülmesin, pila-

vın bir tanesi bile kaybolmasın... 

- Beyimiz Mekke’de ondan çok uzaktayız biz, demiş kadın şaşkın 

gözlerle. 

- Doldur pilavla tasını, iyice ört üstünü, taze yoğurt dökülmesin, pila-

vın bir tanesi bile kaybolmasın. Allah’ın işine karışma, onun esraren-

giz yollarını bulmaya kalkışma, demiş çoban sabırla; bu işi çözeme-

yen karısına. Karısı kocasının sözünü dinlemiş, karşı çıkamamış so-

nunda. Çoban, masmavi gökyüzüne başını kaldırmış, “La ilâhe illâl-

lah” demiş, almış eline yoğurdu, pilav tasını. Mekke’ye, Hz. Muham-

met’in aziz evine doğru yola koyulmuş. Karısı artık sormamış, kocası-

nın bu esrarengiz işine bulaşmamış. Çobanımız, bir iki senede değil, 

kısa süre içinde, bir iki saat içinde varmış beyinin yanına. Sadık uşa-

ğını gören Bey’i şaşırmış, elindeki tasa göz ucuyla bakmış. 

- Benim karşıma nereden, nasıl çıktın? Nasıl geldin buralara?” diye 

sormuş gözlerine inanamayarak. 

Çoban: 

- Karım pilav pişirdi, senin de yemeni istedi, diyerek tası uzatmış te-

miz yürekle, sevgiyle Bey’ine. Tası almış efendisi, kapağını kaldır-

mış. Bir de bakmış, pilavdan bir pirinç tanesi bile eksilmemiş, tüter-

miş üstünde dumanı, dökülmemiş hiç yoğurdu... 

- Karın bunu ne zaman pişirdi? diye sormuş. 

- Bugün öğlen. 

- Sen ne zaman yola çıktın? 

- Öğlen vakti, güneş tam da tepedeyken. 

Bey hayretle başını sallamış, bir çobana bir de yemeğe bakarak: 

- Ya koyunlarım, sürülerim? Çobansız kaldılar şimdi, ya kaybolurlar-

sa, içlerinden eksilirse birkaçı? diye kaygılanmış çobanın Bey’i. 

- Dağlarda, bayırlarda, otluyorlar ovalarda. Beklerler beni akşama 

kadar, gümüş renkli ay ışığı görünene kadar. 

Başını sallamış efendisi, bir çobana bir de hâlâ sıcak olan yemeğe 

bakarak şöyle sormuş: 
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- Ne zaman dönersin? 

- Hemen şimdi, diyerek çoban, eve doğru yola koyulmuş. 

Çoban güneş henüz batmadan Budin’deki kulübesine varmış. Evinin 

bahçesine girince karısını orada görmüş. Anlatmış ona her şeyi, efen-

dilerinin yemekleri bitirdiğini. 

- Nerede gördün Beyimizi? diye sormuş kadın. 

- Hac yolunda, Mekke şehrinde. 

- Yarım günde nasıl gidip geldin oraya? 

- İnanmamazlık etme günahkâr kadın, diye azarlamış çoban. 

Yarım kalan işlerine devam etmiş; sürüyü toplamış, koyunları say-

mış. Günler geçmiş ve haftalar, aylar, yıllar birbirini kovalamış. Gül-

ler her sene açmışlar çobanın bahçesinde, etraftaki tepelerde. 

Bir iki hafta, birkaç ay geçmiş; çıkıp gelmiş hac yolundan çobanla 

karısının iyi kalpli efendisi. Pilav tasını onlara geri vermiş, çobanın 

geri dönüş hikâyesini başını yine şaşkın şaşkın sallayarak dinlemiş. 

- Allah’ın gözü, eli üzerinde! demiş çobanın karısı, inanmış artık mu-

cizeye. 

Fakir çoban işine bakmış, koyunları otlatmış, Budin’in camisinde 

günde beş kez namaz kılmış, dualar etmiş. Günlerden bir gün, bayır-

larda sürüleri otlatırken çok yorulmuş, olduğu yere yığılmış. Çoban-

sız kalmış sürü; koyunların hepsi dağılmış. Koyunlar ve kuzular taş-

tan taşa atlamış, bayırdan bayıra geçmiş; düşmüşler hızla akan, de-

rin Tuna’nın soğuk sularına. Bunu görenler koşmuşlar sipahiye; ko-

yunları, kuzuları Tuna’da, onun derin sularında boğulmak üzere diye 

haber vermişler. Sipahi atına atlamış korkuyla, hızla boğulmakta 

olan hayvancıklarının yanına sürmüş atını dörtnala. Çoban da bu 

arada her şeyden habersiz, derin uykudaymış. Beyi onu uyandırmış, 

kızgınlıkla sürüyü göstermiş. Çoban ayağa kalkmış; tek kelime etme-

den Tuna’nın suyuna atlamış. Ama sanki su değil de toprakmış, öyle 

gidip gelmiş suyun üzerinde. Gözleriniyse masmavi gökyüzüne dik-

miş. Koyunlar derin suyun içinde çırpınıyormuş. Çoban tek tek yaka-

layıp kurtarmış bütün sürüyü. Bir teki bile kaybolmamış; hiç birisi 

boğulmamış. 

“Allah korudu onları!” demiş çoban beyine. 

Efendi çobana hayranlıkla bakmış, Allah tarafından seçilmiş biri ola-

rak görmüş onu. Bahçesinin gülleri arasında durmuş çoban, efendisi-

ne bakıp şöyle demiş: 

- Allah bana emrediyor, toprağını, koyunlarını bırakıp gitmem gerek 

uzaklara; dualarla, duaların, dervişlerin diyarına. Ağlamışlar, yal-

varmışlar, söz dinlememiş; tutamamışlar. Yalvaran yakaran karısı-

nın sesini bile duymamış, yalnız Allah’ın sesini, rüzgârların fısıltısını 

dinlemiş. Yolu dervişlik yoluymuş, Allah’ın sözü ve emri buymuş. 

Günler geçmiş ve haftalar olmuş, haftalar olmuş aylar, aylar olmuş 
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yıllar. Çoban derviş olmuş; düşmüş uzun yollara, bazen üzerinde hi-

lâl olan kalelerin etrafında, ormanlarda ve dağlarda, bazen hiç ayak 

basılmamış yollarda dolaşmış... İnsanların olduğu yerlerde sadece 

onlara yardım gerektiğinde kendini gösterirmiş. Kimse bilmezmiş evi 

var mı, bu derviş hiç dinlenir mi? Aniden bir yerlerde görünürse, etra-

fında gül kokarmış. Ona artık derviş değil Gülbaba demişler, Budin 

Kalesi’nin Güllerinin Babası diye anmışlar. 

Gülbaba bir gün Budin Kalesi’nin ünlü camisine gitmiş; iki büklüm ol-

muş sırtıyla titreyen dudaklarıyla, dökülmüş ağzından şu sözler: 

- Uzun yaşamım boyunca birçok savaş gördüm ama huzurumu bul-

dum Peygamber yolunda. Azrail almaya gelirse beni, sağımda Mün-

kir, solumda Nekir, ölümün bu iki meleği duracaklar yanımda. Ben 

sizden, Budinli Müslümanlardan şunu isterim, güzel kokan kırmızı ve 

beyaz güller örtün benim naaşıma, bedenimden çıkan ruhuma. Beni 

bahçeme, benim bin bir renkli güllerimin ortasına gömün. Mezarım ol-

sun taştan bir türbe, etrafına gül ağaçları dikilsin. 

Ertesi gün Cuma imiş. Budin Kalesi’nin camilerinin kristal kubbeleri, 

onca minaresi parlarmış güneşte. Renkli zarif minareler, altından pa-

rıldarmış hilaller... Müezzin seslenmiş camiden, Budin Kalesi’nin der-

vişinin bu dünyadan sessizce göç ettiğini söylemiş. Güllerinin önce 

solup sonra tekrar açtığını duyurmuş. Dervişin yüzü gülüyormuş öl-

düğünde. Güllerinin baş döndüren kokusu uzaklardan duyuluyormuş. 

Kış akşamlarında, korkunç fırtınalarda, sıcak sobanın yanında anla-

tılır Budin Kalesi’nin dervişinin ve de onun güzel kokulu bin bir gülü-

nün hikâyesi.23 Amin.” 

6. Efsanenin Çözümlenmesi 

Birbirinden uzak coğrafyalarda anlatılan bu efsanelerdeki ortak özel-
lik; efendisine sâdık olan hizmetkâr/çoban görünümündeki velinin hac-
ca giden efendisine yörenin yemek ya da tatlılarından birini üzerinde bu-
ğusu tüterken hacdaki efendisine götürmesi, yani tayy-i mekân hadisesi-
dir. Tayy-i mekân ve tayy-i zaman hadisesi; zamanı, mesafeyi ve mekânı 
atlarcasına geçme; çıkarma, kaldırma, yok etme manalarına gelmekte-
dir.24 

Tayy-i mekân hadisesi sonucu hacca giden hizmetkâr/çoban, yiyeceği 
götürdüğü kabı da genellikle orda bırakır. Hacdan dönen efendi, kendisi-
ni görmeye gelenlere eli öpülmesi gereken asıl kişinin hizmetkâr/çoban 
olduğunu söyler. Sırrı ortaya çıkan veli ya ortadan kaybolur, ya da bir 
süre sonra ruhunu teslim eder. 
                                                           
23 Saral, “a.g.m.”, s. 189-197. 
24 Ferit Devellioğlu, Büyük Osmanlıca-Türkçe Sözlük, s. 1247, Feryal Matbaacılık, Ankara, 
1990. 
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Bir efsanedeki motif / motiflerin başka efsanelerde de görülüyor ol-
ması efsanelerin temel özelliklerinden birisidir. Hatta bir efsanenin ben-
zerinin, başka bir yörede başka bir şahsa bağlanarak anlatıldığı da bilin-
mektedir. Derviş Baba’nın Gülleri ile Anadolu ve Türkiye dışında anlatı-
lan yukarıda adı geçen efsanelerdeki benzerlikler, efsanelerin bu temel 
özelliğiyle açıklanabilir. 

Derviş Baba’nın Gülleri efsanesiyle benzer motifler taşıyan efsanelerde 
geçen konular şu şekilde sıralanabilir: 

- Pişirilen yiyecek, 
- Pişiren kişi, 
- Hac dönücü hizmetkârın durumu.25 
Efsaneler yukarıdaki sırasıyla değerlendirildiğinde: 

6.1. Pişirilen Yiyecekler 

6.1.1. Helva 

Makedonya’nın Bahçeova Köyü’ndeki Ömer Baba efsanesinde Ömer 
Baba, hacdaki ağasına helva götürmüştür. Karslı Keloğlan, Hacı Kağız-
man, Ahmet Baba, Munzur Baba, Bilal Dede, Ali Baz efsanelerinde de pi-
şirilen yiyecek helvadır. 

Efsanelerdeki olay örgüsü benzer olmasına karşın farklı yiyecekler de 
vardır. 

6.1.2. Pilav 

Gül Baba ile ilgili efsanede yer alan yiyecek pilavdır. Bu motifin ben-
zeri St. John efsanesinde de görülmektedir. 

6.1.3. Mantı 

Mantı yalnızca Yuanis adlı efsanede geçmektedir. 

6.1.4. Bişi 

Hacı Bektaş Veli’nin Hocası Hacı Parende hacdayken, Hacı Bektaş 
hocasına bişi götürür. Bilecen ve Güzelbey efsanelerinde de hacca götü-
rülen yiyecek bişidir. 

Gül Baba’nın Bektaşi şeyhi olması ve Gül Baba ile ilgili efsaneyle ben-
zerlikler göstermesi sebebiyle, Hacı Bektaş Veli ile ilgili menkıbenin ta-
mamına yer vermek yerinde olacaktır.  

Menkıbeye göre Hacı Bektaş’ın “Hacı” unvanını alması kerameti son-
rasında olmuştur: 

“Hocası Lokman Perende hacca gider. Kâbe’yi tavâfdan sonra, Ara-

fâta çıkar. Orada, yanındakilere “Bugün arife günü, şimdi bizim Tür-

kistan’da herkes bişi pişirir” der. Bu söz Hünkâr’a malum olur. Lok-
                                                           
25 Sakaoğlu, “a.g.m.”, s. 188-189. 
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man Perende’nin evinde de, gerçekten bişi pişirilmektedir. Hünkâr, 

Lokman Perende’nin evine giderek, şeyhin hanımından, bir tepsiye 

bişi koyup kendisine verilmesini ister. Hünkâr, tepsiye konulup, ken-

disine takdim edilen bişiyi göz yumup açıncaya kadar Lokman Pe-

rende’ye götürüp sunar. Bundaki hikmeti anlayan Şeyh Lokman Pe-

rende, arkadaşları ile beraber bu bişiyi yerler. Hac dönemi bitip Hi-

caz’dan dönülünce, Nişabur halkı Lokman Perende’yi karşılamaya 

çıkar. “Haccın kabul olsun” diyerek tebrik ederler. Lokman Perende, 

gelen halka Bektaş’ın kerametini anlattıktan sonra, “Esas hacı olan 

Bektaş’tır” diyerek, onu tebrik eder. Bunun üzerine adı Hacı Bektaş 

olur”.26 

6.1.5. İçli Köfte 

Şeyh Bilecen, Memik Dede, Kıyan, Hafız Ali efsanelerinde hacdaki 
efendiye götürülen yiyecek içli köftedir. 

6.1.6. Dolma 

Erbil’de anlatılan Hacı Baba efsanesinde ise hacdaki efendisinin canı-
nın dolma çektiği uşağa ayan olur. 

6.2. Adı Verilmeyen Yemekler 

Hacı İbrahim Devletlü efsanesinde yemeğin adı verilmez. Polonya 
Türkleri arasında anlatılan Evliya Kontuş efsanesinde hacca götürülen 
herhangi bir yiyecek yoktur. Ancak bu efsanede, diğer efsanelerdeki gibi 
tayy-i zaman ve tayy-i mekân durumu söz konusudur. 

Derviş Baba’nın Gülleri adlı efsaneyle benzer motifler içeren St. John 
efsanesi de W. Hasluk’un kaydettiği bilgilere göre şu şekilde anlatılır: 

“St. John, Türklerin, Büyük Petro ile yaptığı savaşta esir düşmüş ve 
Ürgüp’te bir beyin yanında sığırtmaç olarak çalışmıştır. 27 Mayıs 1738’de 
ölen Aziz John’un türbesinden ışıklar yayılırmış. Aziz John’un, Hac’daki 
ağasına götürdüğü yemek pilavdır.” Efsanenin diğer varyantı ise şöyledir: 
“Rus Savaşı’na giden Yahya Ağa Yuhanis’i getirir ve hizmetinde çalıştırır. 
Ağası hacca gidince, kendi eşinin pişirdiği, ağasının çok sevdiği mantıyı 
hacdaki ağasına götürür. Yuanis ölünce, Hıristiyanlar onu aziz olarak ka-
bul ederler ve adına bir de kilise yaparlar”.27 

Benzer motifler içeren bu efsanelerden yalnızca St. John efsanesinde-
ki yemek -pilav- Derviş Baba’nın Gülleri adlı efsanedeki yemekle ortaklık 
göstermektedir. Türkiye’de ve Türkiye dışında anlatılan bu efsanelerdeki 
yemeklerdeki çeşitlilik yöresellikle açıklanabilir. Pişirilen yiyecek, Antep’-
te çiğ köfte, yöredeki bir diğer efsanede bişi; Yuanis efsanesinde mantı, 
diğer efsanelerin tamamında helvadır. Helvanın Türk kültüründeki yeri 
                                                           
26 hacibektas.com 
27 Sakaoğlu, a.g.e., s. 184. 
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göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’de anlatılan efsanelerde daha 
çok helva motifinin kullanılması dikkate değerdir. Bilindiği üzere helva; 
Türklerin mutluluk ve yas yemeğidir. Bozkır medeniyetinin yapımı kolay, 
malzemesi az olan kadim yiyeceği helvanın, inanç boyutundan gelen ma-
nevî bir anlam taşıması da önemli bir diğer özelliğidir. Tengricilik’te ruh-
lara kansız kurban sunmanın bir yolu da helva yapmaktı.28 Bu sebepler 
göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de anlatılan efsanelerdeki helva 
motifinin daha fazla kullanılmasının sebebi olabileceği düşünülebilir. 

Türkiye dışındaki Türkler arasında anlatılan Derviş Baba’nın Gülleri 
ve St. John efsanesindeki yemeğin pilav olması ise pilavın yöresel bir ye-
mek olmayışı açısından dikkat çeken bir unsurdur. Bu iki efsanedeki ye-
meğin kültürlerarası ortaklık taşıması da önemli bir başka özelliktir. Pi-
rinç pilavı, asırlar öncesine dayanan geçmişiyle pek çok kültürün ana 
besin maddelerinden birisi olmuştur. 

6.3. Pişiren Kişi 

Gül Baba ile ilgili efsanede pilavı pişiren kişi, çobanın eşidir. Kahra-
manmaraş’ta anlatılan efsanede yemeği yapan kişi velinin (Hafız Ali’nin), 
Yuanis efsanesinde de mantıyı pişiren Yuanis’in eşidir. 

Diğer efsanelerde çoğunlukla yiyeceği pişiren kişi hacının eşidir. 

6.4. Hac Dönüşü Hizmetkârın Durumu 

Efsanelerin bir kısmında sırrı açığa çıkan hizmetkâr ölür: Karslı Kel-
oğlan, Hacı Kağızman, Ahmet Baba, Munzur Baba, Hacı İbrahim Devlet-
lü efsanelerinde sırları açığa çıkan evliyalar ölürler. 

Efsanelerdeki çoban/hizmetkâr kisvesindeki velilerin sırları ortaya 
çıktığında ortadan kaybolmaları ya da vefat etmelerinin sebebi “Allah’ın 
velileri gelinler gibidir. Onları, suçlular ve günahkârlar göremez” inancın-
dan kaynaklandığı söylenebilir. 

Ali Baz, Şıh Bilecen, Memik Dede ve Kıyan efsanelerinde ise sırrı orta-
ya çıkan veli ortadan kaybolur. 

“Derviş Baba’nın Gülleri” adlı efsanede velî olduğu anlaşılan Gül Ba-
ba, diğer efsanelerdeki gibi hemen ortadan kaybolmaz ya da vefat etmez. 

Efsanenin sonu, âdeta “Budin’in Gözcüsü” Gül Baba’nın vefatını an-
latmaktadır. 

Bu efsanede ve yukarıda adı geçen benzer motifler içeren efsanelerde-
ki (Hacı İbrahim Devletlü, Ali Baz,) evliya/çoban ilişkisi üzerinde durmak 
gerekmektedir. Derviş Baba’nın Gülleri ve diğer pek çok efsanede “çoban” 
kimliğinde tanınan kişilerin daha sonra “evliya” oldukları dikkati çeken 
bir husustur. Çoban arketipi, halk anlatılarında sıklıkla karşımıza çıkan 
önemli bir semboldür. Çoban; bu anlatılarda genellikle rehber, yardımcı, 
                                                           
28 yasarkalafat.info 
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iyi özellikleri kendinde barındıran bir karakterdir. Salih, İshak ve Musa 
peygamberler çoban olduklarından çobanlık, peygamber mesleği olarak 
bilinir. 

Hz. İsa şöyle söyler: “Ben iyi bir çobanım, koyunlarımı tanırım.”29 
Çobanlık, Anadolu inanç kültüründe mistik derinliğe ulaşmış iken es-

ki Türk inanç sisteminde de diğer mesleklerde olduğu gibi bir pirliğe 
bağlı idi veya çobanların da bir koruyucu pirleri vardı. Türkmenistan’da 
Çolpan Ata/Çulpan Ata bu mevkide ulu bir zattı. Anadolu’da çoban dede 
ve babaların çokluğu gibi Uluğ Türkistan’da da çok sayıda ulu çolpanlar 
vardır. 

Uluğ Türkistan’da Mir Haydar yelin, Baba Dehkan ekincilerin, Pir 
Musa koyuncuların piri olarak bilinir. 

Çoban etrafında toplanan anlatılardaki tanımlar bir “Çoban Kültü” 
oluşturmuştur. Bu kültün yansımalarını yer ve aile isimlerinde ve sözlü 
edebiyat bütün örnek türlerinde görebiliyoruz. Çoban tiplemesi halk te-
fekküründe sabrın, azmin, kanaatkârlığın, özverinin, mutiliğin, hamdın, 
güvenilir olmanın simgesidir. 

Bu kültü sadece tasavvufî verilerle izah etmek çok kolay değildir. Kül-
tün mitolojik boyutu da vardır. Başka bir ifade ile çoban kültü de göster-
mektedir ki Türk halk tasavvufu Türkler Hz. Muhammed’e ümmet olma-
dan evvelki ve bölgede geçmişte var olmuş diğer dinlerin de izlerini taşı-
mıştır.30 

Efsane kahramanlarının arındığı, aşama geçirdiği mekânların da dağ-
lar olması hiç şüphesiz tesadüfî değildir. Ruhlar sessizlikte, yükseklerde, 
uzaklarda içe döner ve kendini keşfe dalar. Dağlar hem maddî, hem ma-
nevî yüksekliğin simgesidir. İnsanoğlunun olgunlaşma serüvenindeki 
yükselişi dikey doğrultudadır. Birçok âlimin tefekkür için yüksek yerleri 
seçerek inzivaya çekilmesi bundandır. Tûr ve Hira Dağları bu manevî 
yükselişin şahidi olmuşlardır. 

Hz. Muhammed’e, Allah tarafından peygamberlik görevi verilmeden 
önce kendisi çeşitli zamanlarda Mekke’de bulunan Hira Dağı’nda (Cebel-
i Nur) bulunan Hira Mağarası’na çıkar ve orada tefekkürde bulunurmuş. 
Kendisine ilk vahiy bu dağdayken gelmiş ve Cebrâil isimli vahiy meleği 
ilk defa bu dağda gerçek hâliyle görünmüş. 

Hz. Musa’nın peygamberliğe mazhar olduğu yer de bir dağdır (Tur Dağı).31 
                                                           
29 Yuhanna-10/11. 
30 yasarkalafat.info 
31 Hz. Musa kavminden ayrılıp tayin edilen sürede Tur Dağı’na ulaştı. Allah, orada onunla 
bir kez daha konuştuğunu Kuran’da şöyle haber verir: 

Musa, tayin edilen sürede gelince ve Rabbi o’nunla konuşunca: “Rabbim, bana göster, se-
ni göreyim” dedi. (Allah) “Beni asla göremezsin, ama şu dağa bak; eğer o yerinde karar kılabi-
lirse, sen de beni göreceksin.” Rabbi dağa tecelli edince, onu paramparça etti. Musa bayıla-
rak yere düştü. Kendine geldiğinde: “Sen ne yücesin (Rabbim). Sana tevbe ettim ve ben iman 
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Gül Baba’nın Gülleri adlı efsanede de, çoban/ermiş Allah yoluna ken-
dini adarken şöyle söyler: “Allah bana emrediyor, toprağını, koyunlarını 
bırakıp gitmem gerek uzaklara; dualarla, duaların, dervişlerin diyarına...” 
der ve dağlara, ormanlara, kimsenin ayak basmadığı ıssız yerlere gider. 
Artık çobanlıktan ermişliğe giden bu sonsuz yolculukta olgun bir insanın 
Allah yoluna adanmış gönlünün tezahürü görülür. 

Gül Baba artık yalnızca bir gönül ehli olarak hayat sürer ve “İnsanla-
rın olduğu yerlerde sadece onlara yardım gerektiğinde kendini gösterir...” 
Gerçek bir ermiş gibi. 

Derviş Baba’nın Gülleri ve Hacı Bektaş Veli’nin “Hacı” unvanı alması 
ile ilgili anlatılan menkıbenin ortak özellikler taşıyor olması üzerinde du-
rulması gereken bir konudur. Bektaşî dervişi olan Gül Baba, Hacı Bek-
taş Veli’nin Hakka yürümesinden sonra onun düşünce sisteminin birinci 
kuşak temsilcilerinden birisi olmuştur. 

Bektaşilik, hoşgörülü ve yumuşak hayat anlayışı ile gayrimüslimleri 
en çok etkileyen İslam tarikatlarından başta gelenlerinden birisidir. Sa-
dece Balkanlarda değil, Anadolu’da da Türk kültürünün Hıristiyan top-
lulukları etkilemesinde Bektaşilik de büyük bir rol oynamıştır. Kökü Or-
ta Asya’daki Ahmed Yesevi’ye kadar uzanan bu “derviş” geleneği, Anado-
lu’da, başta Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre olmak üzere Sarı Saltuk, 
Hacı Bayram, Somuncu Baba, Geyikli Baba, Kılıç Baba gibi tasavvuf er-
lerini yetiştirmiş ve Balkanlara uzanmıştır. Çoğu Bektaşi olan bu şeyh ve 
dervişler, Balkan fetihlerinde askerî harekattan önce veya sonra burala-
ra yerleşerek zaviye ve tekkeler açmışlar, buraları kültürel ve sosyal mer-
kezler hâline getirmişlerdir. 

Ahmed Yesevi ve Hacı Bektaş Veli hazretlerinin Balkanlardaki “çerağ”-
ları olan şeyh ve dervişlerin temsil ettiği bu manevi ve sosyal değerler sa-
yesinde Bektaşilik, Türk kültürünün yayılmasında çok önemli bir rol oy-
namış, Osmanlı tarafından da korunup desteklenmiştir. Budin’de (Buda-
peşte) vefat eden Gül Baba’nın cenaze namazını Ebussuud Efendi’nin kıl-
dırması, namaza bizzat Kanuni’nin katılması bunun bir göstergesidir.32 

Bektaşiliğin Macaristan’daki temsilcisi olan Gül Baba’yla ilgili efsane-
nin, Hacı Bektaş’ın menkıbevî kimliğiyle ilgili efsaneyle ortak motifler 
içermesi şüphesiz tesadüfî değildir. 

7. Sonuç 

Türkiye’de, Macaristan’da olduğu kadar tanınmayan Bektaşi şeyhi 
Gül Baba, bizim Budapeşte’deki manevî sembolümüzdür. Öyle ki Maca-
                                                                                                                                        
edenlerin ilkiyim” dedi. (Allah) “Ey Musa” dedi. “Sana verdiğim risaletimle ve seninle konuş-
mamla seni insanlar üzerinde seçkin kıldım. Sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol.” Biz 
ona Levhalar’da her şeyden bir öğüt ve her şeyin yeterli bir açıklamasını yazdık. (Ve:) “Şimdi 
bunlara sıkıca sarıl ve kavmine de emret ki en güzeliyle sarılsınlar. Size fasıkların yurdunu 
pek yakında göstereceğim” (dedik) (A’râf Suresi, 143-145). 
32 Taha Akyol, Bektaşilik ve Osmanlı Şemsiyesi, milliyet.com. 
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ristan’da operalara, filmlere, ressamların tablolarına konu olmuş, bu sa-
yede ünü pek çok ülkeye yayılmıştır. Macarların gözünde sevginin sem-
bolü olan bu Türk şeyhinin Macarların bakışıyla filmlere konu edilmiş 
olması ve bu filmlerin birçok ülkede gösterime girmesiyle Gül Baba adı 
gündemde kalabilmiştir. 

Ülkemizde Gül Baba adıyla bilinen pek çok velinin yaşamış olması, 
bu velilerle ilgili az sayıda yazılı kaydın günümüze ulaşması ve de “Gül 
Baba”larla ilgili anlatıların halk muhayyilesinde yaşayanlardan ibaret 
kalması nedeniyle bu durum “Gül Baba” ile ilgili anlatılanların birbirine 
karışmasına da sebep olmuştur. Bundan dolayı ülkemizde Gül Baba ile 
ilgili bilgiler daha çok sözlü kültür ürünleridir denilebilir. Gül Baba etra-
fında efsaneler anlatılmış, Gül Baba adı halk arasında inanmalarda ya-
şatılmıştır. Bu ünlü Türk şeyhi şiirlere ve edebî eserlere de konu olmuş-
tur. Bu anlatıların bir ucu Kırklareli’de, bir ucu Adakale’de, öbür ucu da 
Kosova’ya kadar uzanmıştır. 

Gül Baba ile ilgili efsanenin motiflerine benzer motifler içeren çok sa-
yıda efsane metni tespit edilmiştir. Bir efsanedeki motif/motiflerin başka 
efsanelerde de görülüyor olması efsanelerin temel özelliklerinden birisi-
dir. Hatta bir efsanenin benzerinin, başka bir yörede başka bir şahsa 
bağlanarak anlatıldığı da bilinmektedir. Derviş Baba’nın Gülleri ile Ana-
dolu ve Türkiye dışında anlatılan yukarıda adı geçen efsanelerdeki ben-
zerlikler, efsanelerin bu temel özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bektaşi-
liğin Macaristan’daki temsilcisi olan Gül Baba’yla ilgili efsanenin, Hacı 
Bektaş’ın menkıbevî kimliğiyle ilgili efsaneyle ortak motifler içermesi de 
ayrıca dikkati çeken bir başka husustur. 

Macaristan’daki manevî sembolümüz Gül Baba, o topraklarda yatan 
önemli bir kültür elçimizdir. Gül Baba’nın Budapeşte’deki Türbesi ül-
kemizden giden ziyaretçiler tarafından ziyaret edilmesine karşın, Maca-
ristan’ın Törökkopany beldesindeki Gül Baba Heykeli’nin yer aldığı 
“Gül Baba Alanı” pek fazla bilinmemektedir. Bu önemli kültür mirası 
Gül Baba, gelecek nesillere hak ettiği değeriyle aktarılması gerekmekte-
dir. 
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9. Ekler 

  
 

Resim: 1 
Gül Baba Opereti’nin Afişi 

 
Resim: 2 

“Gül Baba I harem En Natt” 

  
Resim: 3 

Agoston Gabor ve Sudar Balazs’ın Gül Baba 
adlı eserinin kapağı 

Resim: 4 
Macaristan’da, Törökkopàny (Türk Kaplanı) Köyü’ndeki  

Gül Baba Heykeli 

 
Resim: 5 – Macar Ressam French Eisenhut’un “Gül Baba’nın Şehadeti” Adlı Tablosu 
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Resim: 6 
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki 

Gül Baba türbesi önündeki heykeli 

Resim: 7 
2011 Yılında Gül Baba Türbesi 

 
Resim: 8 

Neşe Işık, Gül Baba türbesinin avlusunda 
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“MOĞOLLARIN GİZLİ TARİHİ”NDE 
GEÇEN ANT İÇMEKLE İLGİLİ BAZI GELENEKLER 

Ganbat LKHUNDEV* 

Öz 

“Ant içme” tarih boyunca insanlar veya devletler arasındaki dürüst-

lük ve güvenirlilik için son derece önem taşımaktadır. Türkistan  halkları-

nın ant ve ant içme geleneği Hunlardan bugüne kadar gelen bir kültür un-

suru olup kısmî değişikliğe uğrayarak günümüze ulaşmıştır.. Şahıslar ve 

devletler arasında gerçekleştirilen bu törenler, tarafların temsilcilerinin 

katılımıyla görkemli bir şekilde yapılırdı. Türklerde “ant içme” üzerine bir-

kaç makale yazılmıştır. Burada biz Türkler ve Moğolların “ant içme” gele-

neği konusunda birbirinden ne kadar etkilediğini ortaya koymaya çalıştık 

ise de, Moğollardaki bu uygulamaları konu edinen fazla araştırma yok-

tur. Hun, Kök Türk, Uygur ve Kıtan gibi konar-göçer devletlerdeki “ant iç-

me” geleneği, XIII. asırda özel bir tören haline gelmiştir. O zamanlar arka-

daşlar veya devletlerarası ilişkilerin belirlemesinde “ant içme” büyük bir 

önem taşıyordu. Bütün Orta Asya halkları arasında rastlanan bu gele-

nek, Moğol kültüründe derin izler bırakmıştır. XIII. asır Moğolların temel 

kaynağı durumundaki “Moğolların Gizli Tarihi”nde bu ant içme ile ilgili 

bilgilere rastlanmaktadır. Biz de bu yazıda bu özellikle eser üzerine yo-

ğunlaşarak ant içmede Türkler ile Moğollar arasındaki benzerliklere dik-

kat çekmeye çalıştık. 

Anahtar kelimeler: Ant İçmek, Kan Kardeşliği, Moğolların Gizli Tarihi. 

Abstract 

Some Cultures of Oath in “The Secret History of the Mongols” 

Throughout history, “the oath swearing” has been a matter of great 

importance for honesty and reliability between citizens or states. The 
                                                           
* Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Dok-
tora Öğrencisi. 
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oath swearing tradition of Central Asian peoples has descended to us, 

with some modifications, as a cultural element of the Huns. These oath 

taking ceremonies were being held in the presence of representatives 

from both sides between individuals and between states in a spectacular 

way. There are several articles on this practice among Turkish peoples. 

Though here we attempted to show the amount of interaction considering 

oath swearing between Turks and Mongols, not much has been done on 

this topic regarding Mongol peoples. The oath swearing tradition of noma-

dic states like Hsiung-nu, Turks Empire, Uighurs and Kitans developed 

into a special ceremony in 13th century. During this time, it was of prime 

importance in defining the relations between friends or states. This practi-

ce which is attested in all Central Asian peoples has had a profound ef-

fect on Mongol culture. There exists information about oath making in 

“The Secret History of the Mongols” as a basic resource of thirteenth cen-

tury Mongolian language. Focusing especially on this resource, this article 

intends to call attentions to the similarities between Turks and Mongols in 

practicing an oath. 

Key words: Oath, Blood Brotherhood, The Secret History of the Mongols. 

Türk ve Moğol halklarının kültür tarihinde görülen “ant içme” töreni 
Orta Çağ’da yaygın bir gelenekti. Ant içme insanların veya devletlerin 
arasındaki dürüstlük ve güvenirlilik için son derece önemliydi. Bu maka-
lede, Moğolların Gizli Tarihi’nde görülen “ant içme” törenin Türk ve Mo-
ğollarda nasıl uygulandığını ortaya koymaya çalışacağız. 

Türk ve Moğollar tarih sahnesinde yer aldıkları andan itibaren aynı 
coğrafyayı paylaşıp komşu olarak yaşadıkları için birbirinden etkileşim 
sonucu kültür ve geleneklerinde birçok ortak noktaları bulunmaktadır. 
Bu iki kültür arasındaki benzerliklerin sebeplerini şöyle sıralayabiliriz: 

a. Coğrafi sebepler: Milattan önceki çağlardan beri aynı coğrafyayı 
paylaşan Türk-Moğol konar-göçebeleri buna bağlı olarak ortak bir kültür 
meydana getirmişlerdir. 

b. Siyasi sebepler: M.Ö. 209 yılında devlet teşkilatını yeniden düzen-
leyen Börü Tonga (Mo-tun), Tung-huların kendisinden devamlı toprak is-
temeleri üzerine, onları büyük bir bozguna uğrattı.1 Böylece Hunlar 
(Türkler), doğularındaki Moğolların ataları kabul edilen Thung-hu’ları 
bünyelerine aldılar. Aynı devlet çatısı altında yaşamaları aradaki farkları 
daha da azalttı. 

c. Kültürel sebepler: Orta Asya’nın bu konar-göçer halkları ortaya 
çıktıklarında yaşam tarzlarının benzerliklerinden dolayı ne kadar farklı 
kavimler olsa da kültürel yönden birbirilerine benzemişlerdir. 
                                                           
1 Saadettin Gömeç, Kök Türk Tarihi, 4. baskı, s. 5, Ankara, 2011; Saadettin Gömeç, Kırgız 
Türkleri Tarihi, 3. baskı, s. 15, Ankara, 2011; Saadettin Gömeç, “İslâm Öncesi Türk Tarihinin 
Kaynakları Üzerine”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: XX, Sayı: 31, s. 51-92, Ankara, 2000. 
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Böylece coğrafi, siyasi ve kültürel sebepler konar-göçebelerin arasın-
da merhamet, cesaret, dostluk, iyi ve kötü, güzel ve çirkin vb. gibi dünya 
görüşlerinde etkileşimlere neden olmuştur. 

Konar-göçer toplumların güçlü olabilmesi, sadık ve cesur savaşçıların 
sayısıyla belirlenirdi. Ancak sadakatsizlik yüzünden durumun kötüleşti-
ği de olmuştur. Çünkü kimse yabancı bir efendi için can-ı gönülden iste-
yerek hayatını ortaya koymaz. Buna zorlanması halinde de ihanet edip, 
kaçar gider.2 Hüseyin Namık Orkun, Abdülkadir İnan, Bahaeddin Ögel, 
İlhami Durmuş,  B. Renchin vb. gibi âlimler ant hususu üzerine çalış-
mıştır. Zaman zaman Çin’de yayımlanan kültürle ilgili ansiklopedilerde 
de bu konudan bahsedilmektedir. 

Türk kavimlerindeki and ve and müesseseleriyle, bunlara bağlı gele-
neklerin milattan önceki V.-IV. yüzyıllarda Yunan tarihçileri tarafından 
anlatılan İskit and müessesesiyle aynı olduğu malûmdur.3 Konar-göçer-
lerdeki bu gelenek büyük devletler kurulmadan önceki zamana kadar 
dayanıyordu ve ant içme töreni sadece iki kişi arasında da yapılmıyordu. 

And veya andlaşmaların eskiden beri devletler arasında yapıldığı görül-
müştür. 484’te Amu Derya kıyılarında Sasani hükümdarı Firuz’u yenen, 
yabgu unvanını da taşıyan Ak Hun kağanının adı, Bizanslı tarihçi Theop-
hane’te “Ephthalanos” şeklinde geçmektedir ki, onlara bazen tarihi belge-
lerde Eftalitler denmesinin sebebi de bununla bağlantılıdır. Ama yine de 
Eftalit adının manası henüz açıklığa kavuşturulmamıştır ki, bizim bu ko-
nudaki düşüncemiz “Apa Tölös”ten gelebileceği yolundadır. Kaynaklardan 
anlaşıldığına göre; Türklerin kendisine yardımına karşılık, Firuz kız karde-
şini ve bir miktar haracı Ak Hun hükümdarına ödemeye and içmişti.4 

“Ant” kelimesi bütün Türk kabilelerinde müşterektir. Eski Türk dini 
inancını hala sürdüren Türklerden Saha (Yakut) ve Çuvaşlar “and iç-
mek” yerine “antah”, Orta Asya kavimlerinden Kalmuklar, Sahalar (Ya-
kut) gibi “andagar” derler.5 Büyük Türkolog Mahmut Kâşgarî ise “and” 
kelimesini Arapça half (حلف) ile izah ediyor.6 

Türklerin meşhur Oğuz Destan’ında Kurı Han’ın arkadaşı Antalık Sa-
rıkulbaş’tır. Destan’da Kurı Han, “benimle dostluk andı içen arkadaş…” 
der ve Zeki Velidi Togan da; Antalık, anda yâni yeminli dost demektir ki, 
Cengiz tarihinde de görülür7 diye açıklar. 
                                                           
2 L.N. Gumilev, Hunlar, Çev: D.A. Batur, 4. baskı, s. 452, İstanbul, 2005. 
3 W. Radloff, Türklük ve Şamanlık, Ek. II, Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, 2. 
baskı, s. 185-186, İstanbul, 2009; İlhami Durmuş, “Türk Kültür Çevresinde Ant”, Milli Folk-
lor, Yıl: 21, Sayı: 84, s. 98, Ankara, 2009. 
4 Saadettin Gömeç, Kök Türk Tarihi, 4. baskı, s. 50-51, Ankara, 2011. 
5 Abdülkadir İnan, “Eski Türklerde ve Folklorda Ant”, D.T.C.F. Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 4, s. 
279, Ankara, 1948; Pekarsky, Yakut Sözlüğü, 107. 
6 DLT, I, 45, 206; tercüme, 42, 243. 
7 Zeki Velidi Togan, Oğuz Destanı (Reşideddin Oğuznamesi, Tercüme ve Tahlili), s. 66-68, 
106, İstanbul, 1972. 
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Türk dilinde yemin etmek manasında kullanılan “ant içmek” sözün-
den de anlaşıldığı gibi, yemin bir şeyin içilişiyle olurdu. Taraflar, mesela 
parmaklarını keserek kımıza veya bir başka içeceğe katıp içtikten sonra 
bir tür sözleşme yapmış oluyorlardı. Bu aynı zamanda kan kardeşliğinin 
de bir göstergesiydi. Ayrıca “demir” eski Türklerce kutsal sayıldığından 
bundan yapılan kılıç üzerine yemin etmek de bütün Türklerde umumi 
bir gelenek haline gelmişti. Kök Türklerden bahseden kaynaklarda, ant 
merasimlerinde kılıç ve kımızın da yer aldığı anlaşılıyor. Tabi ki bu kımız 
bir hâkimiyet sembolü olan kadehle içiliyordu ki, Türk coğrafyasındaki 
bütün heykellerin elinde bir de kadeh vardır. Buna bağlı olarak taraflar 
kılıcı ellerine alıp, “sözümden dönersek, kök girsin, kızıl çıksın” diyorlar-
dı. Avar kağanı Bayan da, Bizans ile yaptığı anlaşma sırasında, bunu 
bozduğu takdirde, “gök üstüme yıkılsın, cennet ve cehennemin sahibi 
Tanrı’nın şimşekleri beni mahvetsin, Sava Nehri’nin sularında boğulayım” 
diye söz vermişti. Herhalde bu gelenek Türk İskitlerden beridir geliyor-
du.8 Hunlar, Kök Türkler, Uygurlar ve Kıtanlarda devam eden “ant içme” 
geleneği, XIII. asırda özel bir tören haline gelmiş ve eskisi gibi arkadaşlar 
arasında veya devletlerarası ilişkilerde görülmüştür. Bütün Orta Asya 
halkları arasında rastlanan bu gelenek, Moğolların kültüründe de izini 
bırakmıştı. 

Moğolların en eski yazılı kaynaklarından biri “Moğolların Gizli Tarihi”-
dir. XIII. asırda 1240 yılında yazıldığı tahmin edilen bu kaynak, Moğolla-
rın “ant içme ve yemin etme” geleneklerinin eskiden nasıl olduğunu öğre-
nebileceğimiz bir başvuru eseridir. 

Ant içmenin nedeni, İskit soyundan gelen Togaris’in (Toxaris) ağzın-
dan şu sözlerle verilmektedir: 

“Bizim memleketimizde savaş hiç eksik olmaz, ya biz bir ülkeye sal-

dırırız, ya bizim yurdumuza bir saldıran olur. Otlak ve talan için sila-

ha sarılırız. İnsana dost da işte öyle zamanlarda lâzım olur. Bunun 

içindir ki, biz dostluklarımızı sağlamca perçinleriz. Onun karşı konul-

maz, yenilmez bir silah olduğuna inanırız”.9 

Buradan da anlaşılacağı üzere gerçek dostluk bilhassa harp zamanla-
rında daha da fazla aranmaktadır. 

Şunu söyleyebiliriz ki; en çok ant içmeyi siyasi sebepler tetiklemekte-
dir. “Moğolların Gizli Tarihi”nde, “bütün uluslar kavga ve yağma ederek 
                                                           
8 Saadettin Gömeç, Kök Türk Tarihi, 4. baskı, s. 58, Ankara, 2011; Ali Rıza Seyfi, İskitler ve 
İskitler Hakkında Herodot’un Verdiği Bilgiler, s. 64, İstanbul, 1934; Hüseyin Namık Orkun, 
“Eski Türkler Nasıl Yemin Ederlerdi”, Resimli Tarih Mecmuası, 1/9, s. 349-350, İstanbul, 
1950; E. Esin, “Eurasia Göçebelerinin San’atının ve İslamiyet’ten Evvelki Türkistan San’atı-
nın Türk Plastik ve Tersimi San’atları Üzerinde Bazı Tesirleri”, Milletlerarası I. Türk Sanatları 
Kongresi, s. 172, Ankara, 1960. 
9 İlhami Durmuş, “Türk Kültür Çevresinde Ant”, Milli Folklor, Yıl: 21, Sayı: 84, s. 99, Anka-
ra, 2009; Lucianos, Seçme Yazılar II, Çev. Nurullah Ataç, s. 211, İstanbul, 1944. 
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her gün savaşıyordu”10 sözü ant içmenin XIII. asırda yaygınca görülmesi-
ni açıklamaya yeter. Ama böyle zamanlarda bugünün arkadaşı, yarın 
düşman tarafını tutabilirdi. Diğer yönden barış vakitlerinde dostların ol-
ması güvenilir bir hayat sürdürülmesini sağlıyordu. Cengiz Han’ın genç-
lik döneminde ant içme geleneğinin sık sık tekrarlanması bu nedendendir. 

Moğolca’da “ant/and/and boloh-arkadaş olmak”, “andagar ant içen, 
güvenilir arkadaş”11 tanımlaması, herhangi bir akrabalık bağı bulunma-
yan, birbirine güvenen arkadaşlar arasındaki dostluğu ifade etmektedir. 
Moğol dilinde “andagar” ant içme fiilini karşılar.12 Esasında bu kelimeler 
ne sadece Türk, ne de Moğol kaynaklarında geçer. Her iki milletin de ne-
redeyse ortak kültürel terimi olduğundan yalnızca birine mal etmek ha-
talı olur. 

Bu “andagar” kelimesi Moğolların Gizli Tarihi’nde13 şöyle geçer: Bilin-
diği üzere Cengiz Han, Merkitlerin14 ani baskınında eşi Börte’yi kaybet-
mişti. Bundan sonra o, Tuğrul Han (Ong Han) ve arkadaşı Camuha ile 
birlikte Merkitlere saldırıp, karısını kurtarmaya karar verdi. Üç arkada-
şın anlaştıkları yere Cengiz ve Tuğrul Han üç gün geç gittiler. Bu yüzden 
Camuha onlara; “fırtına ve yağmur dahi olsa toplantı yerine geç gelinme-
yeceği hususunda anlaşmadık mı, Moğolların evet sözü, yemin sayılmıyor 
mu?” diye sordu. 

Buradaki “Moğollar, ‘Evet!’ dedikten sonra bunu yemin saymıyorlar 
mı?” cümlesi MGT’nin transkripsiyonun da “Monol že andaartan busu-

tu že-dece qožida-an-i kegeldülegei kegebe”15, “bida Mongqol ǰe andaqar-
tan busut-ū”16 diye şeklinde geçer. 

Cengiz Han dönemindeki Moğollarda ant içme töreninin mevcut olması bu 
geleneğin Orta Çağ Türk ve Moğollarında ne kadar etkili olduğunu gösterir. 

MGT’ye göre Cengiz Han’ın babası Yesugey Bagatur ile Ong Han’lar 
and içerek arkadaş olmuşlardı ki, bu vaka da şöyle cereyan etmişti:  

“Ong Han, kendi babası Hurcahus Buyiruh Han’ın küçük kardeşleri-

ni yok etmek istediği için, onlar amcaları Gur-han ile birlikte (Ong 

Han’a) karşı isyan etmiş, onu Hara’un geçidine kaçmaya mecbur et-

mişlerdi. Ong Han oradan ancak yüz kişi ile çıkabildi ve Yesugey Ba-

gatur’a sığındı. Yesugey Bagatur onun ricası üzerine, kendi askerle-
                                                           
10 Moğolların Gizli Tarihi, Çev. A. Temir, s. 254, Ankara, 1948. 
11 F.D. Lessing, Mongolian-English Dictionary, s. 43, Berkeley & Los-Angeles, 1960. 
12 Ya. Tsevel, Mongol Helnii Tovch Tailbar Toli (Moğolca Açıklamalı Sözlük), s. 44, Ulaanbaa-
tar, 1966. 
13 Bundan sonra MGT diye kısaltmalı yazılacaktır. 
14 Merkitler hakkında bkz.: Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, C. II, 4. Baskı, s. 287-288, An-
kara, 2010. 
15 The Secret History of the Mongols, Transcription. B. Sumyabaatar, s. 162-163, Ulaanbaa-
tar, 1990. 
16 İ.D. Rachewiltz, Index to the Secret History of the Mongolia, s. 44, New York, 1972. 
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riyle Gur Han’ı Haşin taraflarına kovalamış ve Ong Han’ın halkını 

tekrar kendisine vermişti. Onların dostluğu böylesine sağlamdı”.17 

Ant içmek geleneği ne kadar insanlar arasındaki dostluk, dürüstlük 
ve arkadaşlıkları simgelemiş olsa da siyasi amaçları da içermekte idi. 
Cengiz Han, Türk-Moğol devleti kurulduğu zamanlarda babasının yaptığı 
ant içme törenini referans göstererek Ong Han ile bir sözleşme yapmış ve 
ondan yardım alarak ilk başarısını elde etmişti. 

Cengiz Han’ın gençlik döneminde ilgi çeken bir olay da Camuha ile 
arasında geçen bazen dostluk bazen de düşmanlık ilişkileridir. Kan kar-
deşi, “anda” olan Temuçin ile Camuha bozuşmakta gecikmemişlerdi. 
Her biri eski Moğol krallığına sahip çıkmak, Han olarak ilân edilmek sev-
dasına düşmüştü.18 Aslında onlar üç defa ant içmişlerdi. 

MGT’nde ilk dostluklarının kurulduğu sırada Temuçin’in on bir ya-
şında olduğunu öğreniyoruz. O zaman Camuha, Temuçin’e karaca baca-
ğından elde edilmiş bir oyun kemiği vermiş ve o da, Temuçin’den içine 
kurşun dökülmüş başka bir oyun kemiği almış, bu suretle dost olmuş-
lardı. Anlaşıldığı üzere bu dostluğu onlar, Onan Nehri’nin buzları üzerin-
de aşık oynarken kurmuşlardı. Bundan sonra bahar gelince, ağaçtan ya-
pılmış yaylarıyla ok atıştılar. O zaman Camuha, iki yaşlı bir öküzün iki 
boynuzunu kesip ok uçları yaptı ve bunları delip yapıştırmak suretiyle 
ıslık çalan ok hazırladı. Camuha onları Temuçin’e hediye etti, buna kar-
şılık Temuçin’den, ucu selvi ağacından yapılmış bir ok hediye almak su-
retiyle dostluğunu pekiştirdi. Dostluklarını ikinci defa tazelemeleri böyle 
gerçekleşmişti.19 Aşık kemikleri gibi kehanet araçları olan okların ise ki-
şilerle çok yakın ilişkisi bulunmaktaydı. Avda ya da savaşta kişileri yara-
lamak ya da öldürmek amacıyla atılan bir okun üzerinde bulunan ayırt 
edici işaretler, o oku atan kişinin belirlenmesinde önemli bir rol oynu-
yordu. O zaman okun kime ait olduğu yani “okundukları” ortaya çıkıyor-
du ki Türkçede “okumak” herhalde “ok”tan geliyordu. 

Bütün bunlar Temuçin ile Camuha’nın çok yakın arkadaş oldukları-
nın bir göstergesidir. Temuçin’in bu çocukluk arkadaşlıkları onun ileride 
tanınmasına araçtırlar.20 Yine MGT’inde Cengiz Han küçükken Ong 
Han’ın yanında bir süreliğine kaldığını kendi ağzıyla söyler. 

Zaferlerini kutlarken Temuçin, Merkit Tohto’a’lar yaymaladığı altın 
kuşağı dostu Camuha’nın beline bağladı ve onu, Tohto’a’nın birkaç yıl-
dan beri doğurmayan kara yeleli ve kara kuyruklu kısrağına bindirdi. 
                                                           
17 Moğolların Gizli Tarihi, Çev. A. Temir, 1. Baskı, s. 79-80, Ankara, 1948. 
18 R. Grousset, Bozkır İmparatorluğu (Attila, Cengiz Han ve Timur), Çev: R. Uzmen, 1. baskı, 
s. 197, İstanbul, 1980. 
19 Moğolların Gizli Tarihi, s. 52-53. 
20 J.P. Roux, Moğol İmparatorluğu Tarihi, Çeviren: Aykut Kazancıgil ve Ayşe Bereket, 1. bas-
kı, s. 88-89, İstanbul, 2001. 
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Camuha da Uvas Merkitli Dayir-usun’dan aldığı altın kuşağı dostu Te-
muçin’in beline bağladı ve onu, Dayir-usun’un boynuzlu kuzuya benze-
yen kır atına bindirdi.21 Anlaşılıyor ki, Cengiz Han ve Camuha savaşlar 
bittiğinde kazandıkları ganimetlerden birbirilerine karşılıklı olarak veri-
yorlardı. Bu ganimetlerden birbirlerine hediye edilen altın kemer, hem 
Türkler hem de Moğollarda hâkimiyet, yani beylik alameti sayılmaktaydı. 
XVI. asırda Budizm Moğolistan’a yayılınca bir adamın şapkası ve kemeri 
onun “Hiymori” olarak görülmeye başladı. “Hiymori” demek ise o adamın 
gururlu ve şanlı olduğuna delaletti. 

Bunlar bir yana Moğol kavimlerinde, and içme törenleri, “akarsudan 
su içme”, yolu ile de yapılmaktaydı. MGT’ndeki bilgiye göre, 1203 yılında 
Cengiz Han, Ong Han’la savaşıp yenildikten sonra askerlerini yeniden 
toparladı ve Ong Han, To’orila, Camuha ve Senggum’e elçilerini yolladı. 
Cengiz Han ile arkadaşları da, Balcun Irmağının kıyısında and içmişler-
di. Cengiz Han ile birlikte, Balcun Irmağında su içip yemin edenler, 17 
kişi idiler.22 “Balcun (nüür)” adı ve bazı Moğol kaynaklarında “Balgun nu-
ur” olarak da geçer. Kh. Perlee bunu Balz Bulag Nehri23 olarak düşün-
mektedir. Türkler ve Moğollarda su ile ant içme “ariun” şeklinde adlandı-
rılıyordu. Türklerin Dede Korkut’ta “arı sudan abdest aldı” dendiği za-
man, buradaki suyun manası daha da derinleşmekte ve genişlemektedir. 
En eski Türk edebiyatında, “arıklık, süzüklük”, yani “arılmışlık ve süzül-
müşlük”ün manası, gönül temizliğinden imana kadar, çeşitli anlayışları 
içinde topluyordu.24 Moğolcada “ariun” saf, temiz25 manasına gelir. 

MGT’e baktığımız da Camuha’nın “Gür Han” Temuçin’in, Cengiz un-
vanı alarak han olması ve Ögedey’in han seçilmesi gibi siyasi hadiselerde 
de ant içildiği görülür. MGT’nde Altan, Huçar ve Saça-beki kendi arala-
rında konuştuktan sonra Temuçin’e şunları söylediler: 

“Biz seni han yapmak istiyoruz. Temuçin, sen han olursan, biz düş-

manlara karşı öncü olarak yürürüz, savaş zamanlarında emirlerini 

uymazsak ailelerimizden ayırıp sahipsiz memleketlere gönderin. 

Bundan sonra Temuçin için ant içtiler (aman aldaju)26 ve onu Çinggis 

Hahan (kağan) unvanıyla hükümdar ilân ettiler.”27 
                                                           
21 Moğolların Gizli Tarihi, s. 53; “At” kültür Türkler ve Moğollarda eskiden beri çok yaygın 
görülmüştür. Bkz. Mustafa Aksoy, “Kaya Resimlerinden Alfabeye Avrasya’da Türk Damgala-
rı”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Cilt: 50, Sayı: 300, s. 70-76, İstanbul, 2011. 
22 B. Ögel, Türk Mitolojisi, C. II, 4. baskı, s. 315-316, Ankara, 2010. 
23 Kh. Perlee, “On Some Place Names in the Secret History”, Mongolian Studies, Journal of 
the Mongolia Society, Volume: IX, s. 86, Bloomington, 1985-1986; Severnaya Mongoliya, Vo-
lume 2, s. 38, 1926. 
24 B. Ögel, Türk Mitolojisi, Cilt: II, 4. baskı, s. 316, Ankara, 2010. 
25 Ya. Tsevel, Mongol Helnii Tovch Tailbar Toli (Moğolca Açıklamalı Sözlük), s. 32, Ulaanbaa-
tar, 1966; F.D. Lessing, Mongolian-English Dictionary, s. 53, Berkeley & Los-Angeles, 1960. 
26 İ.D. Rachewiltz, Index to the Secret History of the Mongolia, s. 52, New York, 1972. 
27 Moğolların Gizli Tarihi, s. 57-58. 
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Bu han seçme ve ant içme töreni 1189 yılında gerçekleşmişti. Fakat 
yemin eden veya daha doğrusu söz veren kişiler sonradan sözünü tut-
madılar ve ceza olarak idam edildiler. 

Ant içmekle ilgili dost edinmek, su, kan ve kımız gibi sözlerin yanı sıra 
kaselerden de bahsedilir. Kase kaldırıp “ant içerek” arkadaş olunması eski 
Türklerde görüldüğü gibi XIII. asırdaki Moğollar arasında da yaygın idi. 

1201 yılında “bütün halklar Olhui kaynağı bölgesinde toplandılar ve 
Cacirat’lardan Camuha’yı Han seçmeye karar verdiler. Bir aygır ve bir 
kısrak keserek karşılıklı yemin ettiler”.28 Kaynaklarda bahsettiği gibi Mo-
ğolların çoğu o zaman Camuha’nın yanında olduğundan büyük bir tören 
düzenlenmiş olmalı. Camuha’nın han seçilmesi töreninin benzeri Moğol-
larda XVII. asra kadar devam etmiştir. Belgeleri incelediğimizde 1760 yı-
lında Kırgız-Kazaklarla, Kalmuk-Torgavutlar arasındaki barış antlaşma-
sı, Bulanık denilen su kıyısında gök kaşka (alnında bir işaret bulunan) 
boz aygır ile karabaşlı bir koç kurban kesilip, taraflar ellerini kana batır-
mak suretiyle yapılmıştı.29 

Bilindiği gibi Cengiz Han, Tangutlara sefere çıkmadan önce Esui Ha-
tun’un tavsiyesine uyarak kendisinden sonra han olacak kişiyi seçmeye 
karar vermişti. Fakat oğulları arasında anlaşmazlık çıktı. Bunun sebebi 
Cengiz Han gençken Merkitlerin ani saldırısına uğramış ve Börte Hatun 
kaçırılmıştı. Ong Han ve Camuha’yla beraber, Merkitlerin üstüne yürü-
düler ve Börte Hatun’u geri aldılar. Bundan kısa bir süre sonra da Cuci 
dünyaya gelmişti. 

Bu yüzden Cuci’nin babasının bir Merkit olduğu yolunda şüpheler 
vardı. Dolayısıyla Cengiz Han toplantıda Cuci’ye ilk sözü söyleme hakkı-
nı verse de, ikinci oğlu Çağatay söz alarak: 

“Cuci ile ben ikimiz de kardeşlerin en büyükleri değil miyiz? Babamı-

za ikimiz de hizmet edelim! Vazifede ihmal edeni, diğeri hemen yok 

etsin, işlerinde geri kalanın, ayakları hemen kesilsin! Ogedey sakin 

bir adamdır. Ogedey’i seç. Ogedey, han babamızın yanında kalsın ve 

babamız onu devlet teşkilatı ve askerlik konularında eğitsin” 

dedi. Cengiz Han tekrar Cuci’ye döndü ve, “Cuci, sen ne dersin” diye sor-
du. Cuci, “Söylenecek şeyleri Çağatay söylemiştir. Çağatay ile aynı anda 
hizmet edelim ve Ogedey’i seçelim” şeklinde cevap verdi.30 Cengizli Devleti-
nin geleceğinde önemli olan bu karar gibi Cengiz Han ve Ong Han arasın-
daki görüşmeyi de belli bir sözleşme veya ant içme şeklinde düşünebiliriz. 
                                                           
28 Moğolların Gizli Tarihi, s. 70; Rachewiltz, a.g.e., s. 61: edün qarin algui-bul’a ci’ulju jajira-
dai jamuqa-yi qa ergüye ke’en ajirga ge’ün ke’üs cabcilalduju andaqalduju. 
29 Abdulkadir İnan, “Eski Türklerde ve Folklorda Ant”, D.T.C.F. Dergisi, C. 6, S. 4, s. 281, 
Ankara, 1948; İlhami Durmuş, “Türk Kültür Çevresinde Ant”, Milli Folklor, Yıl: 21, Sayı: 84, 
s. 105, Ankara, 2009. 
30 Moğolların Gizli Tarihi, Çev. A. Temir, 1. Baskı, s. 178-179, Ankara, 1948. 
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MGT’deki bilgileri incelediğimiz de “ant içme” geleneği, XIII. asırda ko-
nar-göçerler arasında oldukça yaygın bir durumu idi. Eski Türklerde de 
her vesile ile yapılan andlaşma, şöyle olurdu: “İki yabancı kardeş veya 
dost olmağa karar verirse, soydaşlarının huzurunda kollarını keserek bir 
kaba, ki buna ant ayağı veya tası denir, aralarına kılıç, ok veya başka bir 
silâh koyarak kımız, süt veya şarap karıştırarak beraber içerlerdi”.31 Ant 
içme töreninde kişilerin birbirilerine verdikleri hediyeler, unutulmamak 
ve hatırlanmak içindi. Verilen sözü tutmamak kötü karşılandığı gibi, bu 
kişiyi Tanrı da sevmez ve mutlaka cezalandırırdı. Yemin Tanrı huzurun-
da yapıldığına göre, onlara her şeyi; adı, soyadı, canı-veren, Tanrı’ya kar-
şı sorumluydular ve sözünü tutmayan bu insanların Tanrı tarafından öl-
dürüldüğüne inanırlardı. 

Mesela, tarihi kaynaklara baktığımızda Yesugey Bagatur ile Ong 
Han’ın andalaştığını, ilk başlarda Ong Han’ın Yesugey’in oğluna yardım 
ettiğini, fakat daha sonra bunu unutup, Cengiz Han’la düşman olduğu-
nu biliyoruz. Nedendir ki Ong Han bu dostluğu hatırlamış ve yaptığına 
pişman olmuştur. Bunun üzerine; “Eğer oğlum yerindeki Cengiz’e kötü 
niyet besleyecek olursam kanım aksın” diyerek, bıçağı ile serçe parmağını 
kesmiş ve kanını koyun ağacından yapılmış bir kaba akıtmış ve “bunu 
oğluma gönderin” diye buyurmuştur. Yine de iki dost savaşmaktan geri 
durmadı. Cengiz, Ong Han’a yenilince Balcun Irmağı’nın kenarına gitti 
ve burada su içip, arkadaşlarıyla antlaştılar ki, bu hadise onun gelece-
ğinde son derece önemlidir. 

Sonuç 

Eskiden beri bir coğrafyayı paylaşması aynı devletin teşkilatı altına 
girmesi gibi siyasi olaylar Türk ve Moğolların kültürlerinde birçok ortak 
noktaların doğmasına sebep olmuştur. Ayrıca onların “ant içme, yemin 
etme” gibi gelenekleri de aynıdır. 

Ant içme geleneği Hun Devleti (M.Ö. 209 - M.S. 93) döneminde belli 
bir tören ve gelenek haline gelmiş bulunuyordu. Biz bunu Eftalit ve Sa-
sani devletleri arasındaki antlaşmadan görebilmekteyiz. 

Türklerin Dede Korkut, Oğuz Destanı gibi Moğolların Geser, Jangar 
ve Ubashi Huntaijiin Tuuj’larda ant içme törenlerinde bahsedilir. Dolayı-
sıyla “Moğolların Gizli Tarihi”nde ant içme töreni devlet kurulması ve ha-
nın tahta geçmesi gibi önemli olaylarda sıkça tekrarlanmaktadır. 

Dünya değişse, zaman geçse de çok eski zamanlardan beri var olan 
and içme veya yemin etme hadisesi şu ya da bu şekilde hala geçerliliğini 
korumaktadır. Sosyal hayatta her anlamda ister resmi, ister gayr-i resmi 
olsun insanlar bir şekilde yemin etmektedir. 
                                                           
31 Abdülkadir İnan, “Eski Türklerde ve Folklorda Ant”, D.T.C.F. Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 4, s. 
285, Ankara, 1948. 
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