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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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Dünyası Araştırmaları” 100. (Yüzüncü) cildini tamamlamış bulunuyor. 100 ciltlik, Türk 
Dünyası ile sınırlı bir konuda, bir külliyat, bütün dünya ilim âlemi için, değeri gelecekte de 
takdir edilen bir külliyattır. 

Bu derginin özelliği dünya standartlarına uygun olmasıdır. Hakemli bir dergidir. Her ya-
zının Türkçe ve İngilizce özetleri vardır. Bütün dergi dijital olarak toplanmıştır. İlk sayılarda 
standartlara özellikle Türkçe ve İngilizce özetleri olmayan sayılar, yeniden elden geçirilip 
özetler eklenmiştir. Hatalı özetler de düzeltilmiş, 100 ciltlik sağlam bir dijital koleksiyon 
herkesin istifadesine sunulmuştur. Bu çalışmada “National Geography” dergisi örnek alın-
mıştır. Meydana gelen külliyat artık metrelerce raf işgal etmeyecektir. Tabii işgal etmesini 
isteyenlere de ciltler hazır bulundurulacaktır. Her 20 sayıda bir, yeni sayıların dijitalleri eski-
lerine eklenecek, birlikte veya ayrı ayrı satışına devam edilecektir. 

100 ciltlik ve ortalama her biri 500 sahifelik bir koleksiyonun, tabii ki muhtevası çok 
önemlidir. Bu muhteva, Türk dünyasıyla ilgili araştırma yapmak isteyenlere, en kolay ulaşa-
bilecekleri ve konu ne olursa olsun takriben % 80 ihtimalle herkesi tatmin edecek bir muhte-
vadır. Bundan dolayı özellikle genç araştırmacılar, Türk ilim dünyasına son yıllarda neler 
ilave edildiğini, nelerin el sürülmemiş sahalar olarak kaldığını görecekler ve kendilerine, 
istifadenin dışında vazife de yükleyeceklerdir. Bu vazife tez konuları seçmek, eksik çalışmala-
rı tamamlamak, hataları düzeltmek gibi herkese yol ve yön gösterecektir. Bu gençler için çok 
faydalı olacaktır. 

100 cildin fihristi incelendiği zaman, Türk kültürünün her dalında, hakkın rahmetine ka-
vuşanlar, yaşına rağmen hâlâ Türk kültürü için gece-gündüz çalışan gerçek aksakallar, çıktığı 
günden beri hemen her sayıda araştırmaları yayınlananlar, nice orijinal konuları bulup bun-
ları okuyucularımıza aktarmak için her türlü fedakârlığa katlanarak çırpınmış olanlar ve Türk 
kültür deryasının içine yeni yeni dalmış ve dalmakta olup gerçekten takdire değer çalışmaları 
başarmış olanlar ve ilim âlemi içinde kendilerine bir yer edinmiş olanlar görülecektir. Bunları 
incelemek bile başlı başına büyük hizmettir. Böyle bir hazinenin, âlimlerimizi tarihe geçirip 
gençlerimize tanıtması da başlı başına yararlıdır. 

Burada bize düşen, bu muhteşem eseri meydana getiren araştırmacılarımıza teşekkür 
etmek, hakkın rahmetine kavuşanlar içinde Allah’tan kendilerine rahmet dilemektir. Bu borç 
bizim olduğu kadar bu eserden istifade etmiş ve edecek herkesindir. 
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Bu eser, ilk yıllarında kurşun harflerle dizilmiştir. Bunların prova baskıları üzerinde tas-
hihlerini yapmak çok çetin bir iştir. Çünkü bir harfin tashihi için bir satırın yeniden dizilmesi 
gerekirdi. Bu da, pek çok kimseye büyük zorluklar yüklemekteydi. Kâğıt üzerinde alta üste 
doğru çekilmiş çizgilerin ucuna doğrusunu yazmak yazarın büyük emeğini gerektiriyordu. 
Sonra dizgideki insanın bunları bulup eskisinin yerlerine cımbızla yerleştirmek matbaacının 
gerçekten başının belasıydı. Defalarca bu tashihin tekrar etmesi, ilgili herkesi çıldırtırdı. Şim-
di bilgisayar üzerinde kolaylıkla silinip yenisi yazılmaktadır. 

Matbaacı kurşunun zehirinden; dizen o girintiler, çıkıntılar arasında doğruyu bulup yaz-
maktan kurtulmuşlardır. Bu külliyat matbaacılık tarihi bakımından da çok kıymetlidir. 

Bu dergi külliyatı, matbaacılığın en iptidai (ilkel) şeklinden en gelişmiş şekline kadar her 
safhayı görmüştür. Bu gün artık, film kullanmıyoruz. Kurşun kullanmıyoruz. Tashihlerin zor-
luklarını yaşamıyoruz. Montaj yapmıyoruz. Programlar bir vuruşla dizilen yazıyı sayfa düze-
nimize uygun hale getiriyor ve doğrudan bir CD ile bu metin matbaaya gönderiliyor ve bir 
gün içinde basılıp ciltlenip geliyor. 

Dergiyi, internetten veya CD’lerden tarayanlar aradıkları her şeyi bir iki kelime yazarak 
bulma ve istediklerine ulaşma imkânına sahiptirler. Dergimiz Türkiye’de ULAKBİM-ASOS, 
ABD’de EBSCO veri tabanlarında mevcuttur. Daha pek çok kurum da dergimizi taramaktadır. 
Üniversite akademik kademeleri geçilirken, dünyanın en üst standartlarına uygun olduğu 
için, araştırmacılara puan kazandırmaktadır. 

32 yıllık bir sürenin sonunda meydana gelen bu eser, yakında dijital olarak, özel arama ter-
cihiyle, güzel bir ambalaj içinde toplu olarak satışa sunulacaktır. 100 ciltlik bir külliyatın ağırlı-
ğından ve yüksek maliyetinden kurtulmak isteyenler, külliyatı tek bir kutu içinde CD’lere geçir-
miş olarak bulacaklardır. 

Bu dergideki bütün eksikliklerimizi ve konularımızı bize hatırlatanlara müteşekkir kalırız. 
Dijital olarak satışa sunumu ile ilgili de her türlü tavsiyeye açığız. 

Külliyat Allah’ın rahmetine kavuşmuş, hala yaşına rağmen çırpınan pek çok âlimimizle 
birlikte yetişen, yetişme arzusuyla çırpınan yüzlerce gencimizin eseridir. Bizim teşekkürümüz 
onlaradır. Ne mutlu kendilerine ki, böyle bir külliyatın emektarıdırlar. 

 

Tanrı Türk’ü Korusun! 

Prof. Dr. Turan YAZGAN 
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE 
CEMAATLEŞME VE TOPLUMSAL BOYUTLARI 

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN* 

Öz 

Toplumsal açıdan cemaatler; sadece dayanışma ve birlikteliğin sim-

gesi değil, aynı zamanda değişimler karşısında koruyucu kimliği sürdü-

ren temel yapılardır. Tarihsel süreçte Türk Toplumu’ndaki cemaatlerin 

söz konusu koruyucu özelliği din çerçevesinde gelişmiş ve milletleşme, 

ümmetleşmenin gerisinde kalmıştır. Bu farklılaşma sonucunda birbirini 

desteklemesi gereken bu iki kavram birbirinden ayrılmış, birbiriyle yarışır 

hale gelmiştir. 

Bu araştırmada, cemaatleşme olgusunun -tarihsel perspektifte olmak 

kaydıyla- çevreden merkeze yönelik eğilimleri incelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Cemaat, Ümmetçilik, Milliyetçilik, Toplumsal Yapı. 

Abstract 

Gemeinschafts and Their Social Dimensions in Turkish Culture 

In sociological perspective gemeinschafts are not only the symbol of 

solidarity and togetherness but also the main structure against the social 

changings. In historical process the protective feature of the gemein-

schafts in Turkish Society developed around religion and nationalism lost 

prestige against ummah ideology. This differentiation separates ideology 

of nationalism and ummah, what should be support each other. 

In this research phenomenon of gemeinschaft will be analyzing by 

chronological and radially. 

Key words: Gemeinschaft, Ideology of Ummah, Ideology of Nationa-

lism, Social Structure. 
                                                           
* Emekli Öğretim Üyesi. 
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Tarihsel süreç içinde birer varlık alanı olan Cemaatleşme ve Milletleş-
me, Türk toplumunun bir diyalektiğidir.** Her iki kavram da, yaklaşık 
yüzyıldan beri birbirini destekleyen güçler olacağı yerde, ne yazık ki bir 
ayrışımın odak noktaları haline getirilmişlerdir. Oysa, ümmet-millet bir 
bütünün temel unsurlarıdır. Ümmet milletsiz, millet de ümmetsiz yaşa-
yamaz. Osmanlı da ümmet var, millet yoktu. Devleti kuran bir impara-
torluk, kendi kimliğini ümmet denizinde boğmuş, yerine yabancı soylu-
ların egemenliğini getirmişti. Böylece, ‘kul’ olmayan halkını kul yapmış, 
‘kulları’ da başının üzerine çıkarmış, ‘Efendi’ yapmıştır. 

Cumhuriyetin kuruluşu ile bu tür içeriği boşaltılmış bir ‘ümmet’ anla-
yışı, 1900’lerde İslamcı Cephe’nin doruktaki temsilcisi Mehmet Âkif Er-
soy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımızla da artık devreden çıka-
rılıyordu. Kültür tarihimizde bu önemli bir atılımdır: İstiklal Marşımız, 
bir anlamda ulus-devlet oluşumunun gerçek bir simgesidir. 

Cumhuriyetle, yeni merkez güçlerin, Kemalist sistemin yarıda bırakıl-
mış ulus-devlet teorisinin mimarisini tamamlamaları, ülkenin Doğu ve 
Güneydoğu yörelerini aşiret-kabile kuruluşları diyebileceğimiz alt grup-
ların sultasından kurtarmaları ve Standart Kültür’de bütünleşerek bir 
ulus-devlet inşasına gitmeleri beklenirdi. İzlenim odur ki, hiç de alışık 
olunmayan bir tarzda Osmanlı türü bir ümmet ideolojisinin içine giril-
mesi, ‘Türklük’ olgusunun ‘Türkiyeliyim’ kavramı ile karşılanmaya çalı-
şılması, İstiklal Marşımızın o ulvî armonisini de bozmaktadır. Olaylar 
zinciri bizlere birçok hatırlatmalar yapıyor: Acaba, tarihî millet-ümmet 
ikiliği yeniden gündeme mi geliyor? Yoksa uzun süre çevre, eğitim-öğre-
tim sisteminden ötürü baskı altında kaldı da, ‘ümmet’ olgusuna bir tah-
lisiye simidi olarak sarılma kararı mı alındı? 

Hiç şüphesiz İslam, evrensel bir din olarak “kavmini tanıma ve sevme” 
olgusunu inanırlara-müminlere müjdeliyor. Nitekim Peygamberimiz: ‘Va-
tan sevgisi imandandır’ buyuruyor. Ayrıca ‘Kavminin efendisi kavmine 
hizmet edendir’ diyor. Görülüyor ki, dinimizin ileri sürdüğü ‘Kavmini ta-
nıma, kavmine hizmet etme ve vatan sevgisi’ gibi evrensel kavramlar, salt 
bir ümmet ideolojisi uğruna feda edilecek nitelikte olmazsa gerek. Hem 
Kur’an, hem de Hadis gerçeklerini dışlayarak, beş yüzyıl halkını yöne-
timden yoksun bırakan ve tüm yetkileri yabancı soylulara terk eden Os-
                                                           
** Nitekim, modernizm karşıtı fundamentalizm (köktendincilik) kavramı da Hıristiyanlıktan 
alınmıştır. Hıristiyan dini çevrelerde ve özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde fundamenta-
lizm, İncil’in daha dar anlamda liberalist bir yorumu ve geleneksel Hıristiyan ahlâkı üzerin-
de güçlü bir varlığı ile birlikte Protestanlığın muhafazakâr, genellikle de anti-modernist bi-
çimlerine atıfta bulunur. Bu özellikleriyle, bugün İslâm’da fundamentalizm, tasnif edilen 
olayların çoğu ile pek az ilgisi vardır. Fransızcada, fundamentalizmin kapsadığı anlamda dile 
getirdiği “integrisme” terimi, “hayatın tamamını dinleriyle bütünleştirmek, dinlerini de hayatın 
tüm yönlerine” yansıtmak isteyen Gelenekçi Katoliklerin görüşlerine atıfta bulunmasından 
ötürü, daha uygun bir terim olarak görülebilinir. Bu açıdan bakıldığında, Geleneksel İs-
lam’ın da yaşantımızı bu tür ikili etkileşiminden dolayı integrist bir yaklaşımı olduğu ileri 
sürülebilinir. 
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manlı zihniyetinin ümmet anlayışını yeniden gündeme taşımanın bir an-
lamı olmasa gerek. Çünkü, yukarıda da belirttiğimiz üzere, devleti kuran 
Asyatik kökenli bir kavim, yani Türklerdir. Aynı zamanda, coğrafyası 
üzerinde büyük çoğunluğu, temsil etmelerinden ötürü, antropolojik an-
lamda da standart kültürün taşıyıcısıdırlar. Bu, inkâr kabul edilemez bir 
gerçektir. 

Ulus-Devlet sürecinde en önemli oluşum millet-inşasıdır (nation-buil-
ding). Osmanlı, ‘millet’ çağında artık kendi kimliği ile sürüp gidemezdi. 
Bu tür bir anlayışta, Özal’ın ‘Yeni Osmanlılık’ tezinin de sosyolojik bir 
anlamı olmasa gerek. Bilindiği üzere, Kemalist Sistem, ‘Türklük’ olgu-
sunda tüm yan-grupları katılıma davet ediyor, ulus-devlet oluşumunun 
sosyolojik temellerini kurmaya çalışıyordu. Bir başka yol yoktu. Çünkü 
çağımız ‘millet-olma’ çağı idi. Bu gerçeği dışlayarak yeniden ümmet ideo-
lojisine dönmek mümkün değildi. Bu nedenle, ülkemizin etnik haritası-
na bakarak çok uluslu veya çok kültürlü feodal türü yapılaşmalar, Ku-
rucu Kültürü öteki konumuna getirebilir. Türklük olgusu, çok kültürlü 
günümüz Türk toplumunda çoktabirdir (pluribus unum). Bunun gibi, 
“çoktabir” kimliğinden ötürü bir egemenliği vardır. Bu nedenle dili de 
çoktatek olma niteliğini korur (cuius regio, eius lingua). Tüm Batı top-
lumlarında, özellikle ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde bu 
sürecin nasıl başladığının tipik birkaç örneğine değinmek istiyorum. Bi-
lindiği üzere, Tanzimat’tan beri gündeme gelen ve Fransız Pozitivizmi ile 
Katolikliğin oluşturduğu bir laiklik sistemi -Batıya açılan penceremiz- 
Fransa ile temasa gelmemizi sağlamış ve din karşıtı bir laiklik anlayışı, 
Jön-Türk ve İttihat Terakki sisteminden Cumhuriyete kadar devam et-
miştir. Laikliğin, din karşıtı (anti-laisizm) anlamında bir saplantıya dö-
nüşmesi, İslam’ın devreden çıkarılmasına, tüm değerler sisteminin dış-
lanmasına yol açmıştır. Oysa yeryüzünde hiçbir toplum inançsız yaşaya-
mamıştır. Cumhuriyet aydınları, geçmişin medrese-tekke dejenerasyo-
nunu önleme ve İslam’ı soylulaştırma anlamında ilahiyat fakülteleri ve 
dinî okullar açmak suretiyle, toplumu layık olduğu zemine oturtacağı 
yerde, tam tersine okullaşma sürecinin önünün tıkanmasına gidilmiştir. 
Bu durum doğal olarak, hiç beklenmedik bir anda inanç sisteminin yer 
altına itilmesine ve kendinden olanla benzeşim kurmak suretiyle temsil-
cilerini fetiş haline getirmek anlamında, cemaatleşme gerçeğinin ortaya 
çıkmasına yol açmıştır. Cemaatleşme, toplumsal bir mobilizasyon unsu-
ru olarak kültür tarihimizdeki yerini almıştır. Bu tür bir yapılaşmanın 
ülkemiz açısından meydana getireceği hususlara değinerek -S. Freud’un 
deyimi ile- üzerinde bir alt bilinç analizi yapmak istiyorum. Sigmund 
Freud; ‘Bir insanın Rum, Ermeni veya Yahudi doğması onun günahı değil-
dir, kaderidir’ diyordu. Bu inkâr edilmez bir gerçektir. Ancak, büyük ço-
ğunluğu farklı bir etnik gruptan ise, azınlık gruplarının onun kimliği ve-
ya şemsiyesi altında birliktelik mesajı vermesi, sosyolojik anlamda ulus-
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devlet denilen ‘millet’ oluşumunun bir gereğidir. Millet-olma yolunda yü-
rüyen ve yönetimi elinde bulunduran hiçbir devlet, ülkesini aşiret-kabile 
gibi alt gruplara veya çok halklı bir mozaik kültürünün içine atamazdı, 
buna hakkı da yoktu. Artık, Cumhuriyetle başlayan süreci yarıda bıra-
karak, nostaljik doğrultuda bir yeniden Osmanlı modeline dönülemezdi. 

Günümüz Türk toplumunda bunalımlar ve kültürel gerginlikler oluş-
turarak, ülkeyi kaosa sürüklemek yerine, bilimsel çözüm getiren yön-
temlerle yeniden kalkınmanın yolunu açmamız gerekmektedir. Önemli 
olan, olayları kutuplaştırmak ve toplumu kaosa götürmek değil, aksine 
akılcı çözüm yolları ile, ülke gerçekleri doğrultusunda iyileştirici kararlar 
almaktır. Görüşlerimizi bu doğrultuda sıralayarak, ülke sorunlarına de-
ğinmek, yeni metodolojik yaklaşımları açıklamamız yararlı olacaktır: 

a. Son yıllarda toplum yapımızda gözlenen cemaatleşme olgusu, sos-
yolojik anlamda Ferdinand Tönnies’in ileri sürdüğü cemaat-cemiyet (ge-
meinschaft-gesselschaft) türünden farklılık arz eden bir kavram değildir. 
Biraz açıklık getirmek gerekirse, aynı görüşü paylaşma, aynı yolun yol-
cusu olma anlamında cemaatleşme (gemeinschaft), yasal çizgide dinsel 
inanışlara bir varlık alanı tanınmayan eğilimlerin de ötesindedir. Bu ne-
denle, günümüz sosyolojisi açısından biçimsel olmayan topluluklardır. 
Bu gruplar arasında, milliyet-Türklük gibi aidiyet (community feeling) 
duygusu arka plana itilmekte, ümmet ideolojisi ilk hareket ettirici (pri-
ma-mobila) olarak öne çıkarılmaktadır. Bunun gibi, kuşatıcı bir kimlik 
olmasından ötürü ‘Türklük’ olgusu nasıl bir gerçekse, “Ötekiler de”, ken-
di doğal kimliklerinin öylesine tanınması görüşündedirler. Gözleneceği 
üzere, etnik farklılaşma eğilimleri, grupları ‘çoğulcu’ toplum biçimine ön-
celik tanınmasında rol düzenleyicidir. Bu tür bir cemaatleşme modeli, 
gelenekli İslamlaşma akımının ötesinde batıya açık, Avrupa Birliği dahil, 
hemen her hususta batıyla koalisyona şartlanmış, yerlilik (nativistic) de-
ğerlerini dışlayan bir tutum ve zihniyet içindedirler. Bu oluşumda, yakın 
tarihimizin Batılılaşma-İslamlaşma akımlarının çarpıklığına yeni bir bi-
çim ve düzen verme felsefesi ağır basmaktadır. Hatta çoğu kez, ‘inanç 
sistemlerinin baskı altında tutulması ve kuşaktan kuşağa tutsaklığın sür-
dürülmesi’ zihniyeti, yetişen nesillerde bilinçaltı tepkilerin ortaya çıkma-
sına ve huzur bozucu eylemlerin gündeme gelmesine neden olabilmekte-
dir. Dikkat edilirse, bir vakitler Sovyetlerde, din yasağı nedeniyle Alexan-
der Bennigsen’in eserine konu olan ‘Sofi ve Komiser’ tipleri, bu tür yansı-
manın tarihsel bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Öyle ki, Türk kökenli 
Müslüman inançlı bir kimse, görevi başında komünist sistemin Komiseri 
olarak eylemlerini sürdürürken, akşam evine döndüğünde -tehdidin or-
tadan kalkması nedeniyle- yumuşak ipekten dokunmuş kaftanını giye-
rek, Sûfi kimliği ile aile efradını ibadete yönlendirebilmektedir. 

Rusya ve Afganistan arasındaki on yıl süren uzun savaş, bu ikili kim-
liğin gerçekliğini ortaya koymuş, Kızılordu’da hizmet gören Müslüman 
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askerler, hiç silah kullanmadan Afganistan güçlerine sığınmışlardır. Ale-
xandre Bennigsen’in, geniş kaynaklara dayanarak kaleme aldığı Sûfi ve 
Komiser isimli eseri, Komünizm’in yetmiş yıl içinde temsil ettiği insanla-
rın dinsel inanç ve etikal değerlerini ne tür bir nihilizme sürüklediğini en 
canlı örnekleriyle gözlerimiz önüne sermiş bulunmaktadır. 

Türk cemaatleşme biçimi, inanç sisteminin devreden çıkarılması kar-
şısında, gelenekli unsurlarının yer altına çekilmesine, oradan ibadetleri-
ni sürdürmelerine yol açmıştır. Bu oluşum, çoğu kez bir tarikat temsilci-
sinin manevî önderliğinde sürdürülmüştür. Bir kısmı, Osmanlı dönemi 
merkeze egemen olan yabancı soylulara çevrenin tepkisi biçiminde orta-
ya çıkarken, bir kesimi de çağın dinamiklerini yansıtan yeni görüşler 
doğrultusunda doktrinleşiyordu. 

b. Cemaatleşme, doğal olarak, yasal çizgide saflaştırılmadığı, pürine 
edilmediği için, ulus-devlet oluşumunun ana motifini belirleyen ‘milletini 
sevme’ veya ‘dil-düşünce ve kültürde ortak bir paydada birleşme’ anla-
mında milliyetçilik duygusuna karşıt bir yapılaşmanın içine sürüklen-
miştir. Yakın tarihimizde, bir kısım yöneticilerin: ‘Ben Türk değil, Türki-
yeliyim’ veya ‘Babam Kürt, anam Türk, ben neyim?’ türü irade beyanları, 
cemaatleşme biçimi bir yapılaşmanın tipik bir yansımasıdır. Çünkü, ül-
kemizde cemaatleşme, yanlış uygulanan ümmet ideolojisinden ötürü, 
‘Standart Kültürü’ temsil eden büyük çoğunlukla bütünleşme (entegras-
yon) yerine, ayrışmayı ve kendi münferit kimliğinde özdeşleşmeyi yeğle-
miştir. Bir anlamda Akif’in ‘İstiklal Marşı’ esprisinden ayrılmıştır. Oysa 
İran ve Arap halkları, tarihsel süreç içinde, bir yanda dinsel bağlılıklarını 
(ümmet) sürdürürken, öte yanda kavim bilinçlerini (asabiyet) “Araplık” 
veya “İranlılık” kimliklerini, hiçbir dini sakınca görmeksizin yürütmüşler-
dir. Hatta, ünlü Pakistan düşünürü Hafızul Rahman’a göre: “Araplar, İs-
lam dinini, kavim asabiyelerinden ötürü, Araplaştırmışladır.” Osmanlı ise, 
ne yazık ki “kavim bilincini” silerek, “ümmet” idealine yönelmiş; kendi 
halkını “kul”, başına geçirdikleri yabancı soyluları da “Efendi” yapmak 
suretiyle ikili bir yapılaşmayı ortaya koymuştur. Hatta Halil İnalcık’a gö-
re, 1520’lerden itibaren Osmanlı’nın “artık Türklüğü kalmamıştır.” Hiç 
gerek yok iken, “Hanedan-i Osmani’nin” (Patrimonial Yönetim) devamı 
için imparatorluğun kaderi, Hıristiyan ve Yahudi kökenli “Yabancı Soylu-
lara” bırakılmış, “kavim asabiyesi” devreden çıkarılmıştır. Tüm bu dav-
ranışına, hoşgörü anlayışına rağmen, Osmanlı, Balkan ve I. Dünya Sa-
vaşı’nda hem Hıristiyan hem de ümmeti konumundaki Müslüman halk-
lar tarafından arkadan vurulmuş ve layık olduğu dersi almıştır. Bu ta-
rihsel olgu, bize dinsel kavramların anlamlı bir tarzda yerine getirilmedi-
ği takdirde, çoğu kez büyük felaketlere yola açabileceğini göstermesi açı-
sından ibret verici olsa gerek. 

Görülüyor ki, “İslam ve millet”, birbirini tamamlayan evrensel bir kav-
ram çiftidir. İslam, ne ümmeti ne de millet (kavim) gerçeğini reddetmek-
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te, aksine her ikisini de -deyim yerinde ise- birbirinin “cüz-i tamı” olarak 
kabul etmektedir. Bu anlamda, salt ümmet veya salt milliyet duygusu 
İslam’a karşıdır. İslam, psikolojik bir dindir, insan sevgisine dayanan ev-
rensel bir dindir. Milliyet duygusu da milletini tanıma ve sevme bilinci-
dir, başka bir şey değildir. Milliyet duygusu veya milliyetçilik, bir ideoloji 
de olsa, kökenini millet oluşumundan alması nedeniyle, kültür değerleri 
ve inanç sistemleriyle yüklüdür. Kırmızı çizgi olarak dışlanması büyük 
bir yanılgıdır. Günümüzde, ne ümmetçiler ne de milliyetçiler el ele ver-
medikleri, aksine birbirine karşıt kutuplaşmalar meydana getirdikçe, İs-
lam’ın düşünce sisteminde birçok tepkilerin ve gerginliklerin sürekliliği 
önlenemeyecektir. Bir kutup dine sarılırken, öteki kutup milliyeti fetiş 
haline getireceğinden, toplum kutuplar çatışması anlamında bir gerili-
min içine itilmiş olacaktır. 

c. Bir dini sistemde, kutsal alanı (sacred) dışlayarak, dünyevi değerle-
re yönelik kutsal dışı (profane) bir alana yönelik laiklik anlayışı, tek bo-
yutlu bir zihniyeti ortaya koyar. Oysa, dinsel inançlar hem kutsal (sac-
red), hem de kutsal dışı alanları (profane) temsil etmelerinden ötürü iki 
boyutludur. Cumhuriyetin laiklik modeli, kutsalı (sacred) devreden çıka-
rarak, kutsal dışı (profane) alana yönelik bir eğilimi izlemesinden ötürü, 
sözcüğün tam anlamıyla, sekülarist (dünyevileşen) bir görüşü ortaya 
koymaktadır. David Kushner’ın yerinde tespiti ile ‘Türkiye Cumhuriyetin-
de, İslam dini resmen Türk kişiliğinin ve Türk kültürünün bir parçası ol-
maktan çıkarılmıştır.’ Bu eksik yapılaşma, yüzyıllarca kutsal alana (sac-
red) saygı duyan bir topluluğu “Cemaatleşme” diyebileceğimiz sürecin 
içine itmiştir. Dini hayatın bu tür bir baskı altında toplumsal dinamiğin-
den yoksun bırakılması, sonuçta birbirine kapalı kalmış yoz bir Cemaat-
leşme (communitism) oluşumunu meydana getirmiştir. Bu nedenle, Ce-
maatleşme Türk toplum yapısının bir yansımasıdır ve dinsel yaşamın kut-
sal kimliğinden yoksun bırakılması sonucu, sisteme kültürel bir tepkidir. 

Ülkemizde, şu anda Cemaatleşme olgusu, doğal karakterinden ötürü, 
birbirine kapalı, nevi şahsına münhasır (sui generis) bir örgütlenme sis-
temi içinde varlık alanlarını sürdürmektedir. Kapalılık veya homonym 
yapılaşmalar oluşturmak, bir nokta da sistemin eleştiriye açık yönünü 
ve gelişimini engelleyerek, katı nas’ların hüküm sürebileceği bir dogma-
tizme yol açabilmektedir. Ne yazık ki Endülüs, El Hikem Bağdat, Şatt-ül 
Arap, Sicilya, Padua ve İskenderiye gibi dünyaca ünlü bilim merkezleriy-
le batının karanlık çağını (Orta Çağ) aydınlatan İslamiyet, tarihsel bir ya-
nılgı sonucu devreden çıkarılıyor, karanlıklar alanına itiliyordu. 

d. Bu tür tarihsel bir yapılaşma ve baskı altında itilip-kakılma, üm-
met ideolojisinde yanlış bir algılama ve yorum tarzı, Cemaatte ‘kavmini 
tanıma-sevme’ duygusunu geri plana itmekte, adeta ‘ırkçılık’ zihniyeti ile 
‘milliyet’ gerçeğini suçlamaktadır. Bu nedenle, ülkemizde Cemaatlerin 
atıf sistemleri (frame of reference), milliyet duygusuna karşıdır. Milliyet 

16



ORHAN TÜRKDOĞAN / TÜRK KÜLTÜRÜNDE CEMAATLEŞME VE TOPLUMSAL BOYUTLARI 7 

duygusu (milliyetçilik), bu grupların adeta kırmızı çizgileri gibidir. Böyle 
olunca -kavim asabiyesi ortadan kalkınca- ünlü İngiliz tarih felsefecisi 
Arnold Toynbee’nin deyimi ile, bir ulusun değerler sistemini eleştiren, 
gözden düşüren bir İç Proletarya ortaya çıkmakta, bu durum ise zaman-
la fırsat kollayan dış güçlerin tarihsel düşmanlarına -Dış Proletarya’ya- 
ülkeyi bölme ve parçalamada arzulanan zemini hazırlamış olmaktadır. 

İslam’ı dışlayan, İbn Haldun’a ters düşen saplantı niteliğindeki bir 
‘ümmet’ ideolojisi, Cemaatlerde çok esnek ve yumuşak (soft) nitelikte di-
yebileceğimiz bir kavim bilincinin belirmesine yol açar. O vakit, tarihsel 
düşmanlar veya Dış Proletarya, yeni oyun teorileriyle hedeflerine yürü-
mekten alıkonulamaz. Tarihsel sürecin alın yazısını değiştirebilecek nite-
likteki kişiler veya Toynbee’nin deyimi ‘Yaratıcı Azınlık’ devreden çıkar, 
yerini ‘Tarihin Sonu’ süreci alır. 

e. Son dönemlerde ülkemizin, Avrupa Birliği’ne hızla yönelmesinde, 
hatta ileri sürülen bir kısım kriterleri yasal çizgide benimsemelerinde 
gözlendiği, üzere kendilerini ‘İslamcı’ olarak tanıtan grupların tutum ve 
zihniyetleri, tarihsel kimliğinden saparak yeni oluşumlara yol açmakta-
dır. Arkalarında güçlü Asyatik toplumları ve Müslüman kardeşlerini bı-
rakanların, hiç gerek yok iken 12 Yıldızlı sembolü ile bir Hıristiyan top-
luluğunun peşinden sürüklenmeleri, hiç de gıpta edilecek bir eğilim ol-
mazsa gerek. Türk insanı, tarihsel kimliğini oluşturan Yabancı Soylu ay-
dınlarının (İç Proletarya) dış kaynaklı odak noktalarıyla (Dış Proletarya) 
koalisyonları sonucu, Batı norm ve değerlerinin varlık alanlarını etkile-
mesine (Kargo Kültü) seyirci kalmaması gerekir. Avrupa Birliği’ne katıl-
mak, onun tüm kurallarını yerine getirmek, her şeyden önce bir kültür 
değişmesi olayıdır. Çünkü, iki kültür alanının karşılaşmasında, Avrupa 
Birliği verici (donner), ülkemiz ise alıcı unsur (receiver) konumundadır. 
Bir başka deyimle, İç Proletarya ve Dış Proletarya bir koalisyon duru-
munda olduğu sürece, Resmi Oryantalizmin elini-kolunu sallayarak ül-
kemize girmemesi, eşyanın doğasına zıttır. O vakit, egemen toplumun 
inanç sistemleri, yasaları, norm ve değerlerinin oluşturduğu bir kültür 
kompleksi ile Türk toplumu karşı karşıya gelmiş oluyor, demektir. Bu 
durum, yöneticilerin teslimiyetçi ve kabul edici (receiver) konumundan 
ötürü, batı norm ve değerlerinin bir kargo-kültü marifetiyle içimize itha-
line yol açmaktadır.*** 

AB’nin standartlarına uymak için; günlük yiyeceklerimizden, taksici-
lerin yabancı dil konuşmalarından, sakal ve bıyıklarından tutunuz da 
hanımlarımızın kullanacakları kozmetik türüne ve sokaklardaki kaldırım 
                                                           
*** Avrupa Birliği’nin, son 10 Doğu Avrupa ülkesinin katılımı ile üye sayısının 25’e ulaşmış 
bulunmasına rağmen, hâlâ Birlik bayrağında 12 yıldızın kimliğini sürdürmesi Hz. İsa’nın 
öğüt ve inançlarını yaymak işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısını (Havarileri) temsil anla-
mındadır. Avrupa Birliği, Hıristiyanlık sistemine dayalı bir örgütlenmedir. ABD karşısında, 
Avrupa topluluklarının ortak bir uygarlık ve ortak bir inanç felsefesi altında, bir güç birliği 
olarak tarihsel kimliklerini korumalarıdır. 
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taştanım eğri-büğrü durumuna varıncaya kadar, tüm yaşantımızı radi-
kal bir biçimde, inanç ve değerlerimizden soyutlayarak, bizleri taklitçi bir 
yapılaşmanın içine sürüklemeleri tarihimizin affetmeyeceği bir kültürel 
yozlaşma olsa gerek. Oysa, bizlere sunulan doğrudan değişme (direct 
change) paketlerini, kültürel geleneklerimiz doğrultusunda, hiçbir anali-
tik yaklaşımda bulunmadan Avrupa değerlerine uyum sağlamaya kalk-
mamız, kültür sistemimizde derin yaralar açabilir. Bu nedenle, toplumu-
muza empoze edilen yeniliklerin aydınlarımız ve akademisyenlerimiz ara-
sında enine-boyuna tartışılması gerekirken, hem İslamcıların, hem de 
milliyetçi kesimin bunlara uzun süreden beri sessiz kalmaları, kabul 
edilir bir davranış olmazsa gerek. Her iki inanç sistemli insanlarımız, 
“Büyük Felâket” karşısında bir araya gelerek, toplumsal uyumu sağla-
mak suretiyle koordineli bir biçimde iyileştirici önlemler alarak çözüm 
yolları üretmelidirler. 

f. İslamcı grup, kültür tarihimiz göz önüne alındığında, 1900’lerden 
beri Batılılaşma olgusuna farklı bir açıdan yaklaşıyordu: ‘Batının fennini-
teknolojisini ve maddi kültürlerini alalım, fakat manevi yönlerinden uzak 
duralım’ tarzında bir görüşü ileri sürüyordu. Yakın bir zamana kadar da 
bu görüşlerinden en ufak bir tavizde bulunduklarına rastlamıyoruz. Oy-
sa, bu son seçimden sonra iktidarı ellerinde bulunduran grup, bir Hıris-
tiyan kulübü olan AB’ye katılmak için adeta tüm değerler sistemini bir 
yana iterek, Batıyla kucaklaşma sürecini göz kırpmadan yürütmektedir. 
Bu yenilikçi yaklaşım veya Arnold Toynbee’nin deyimi ile Herodian tu-
tum, bize Cemaat unsurlarının nasıl kısa bir süre içinde -sosyolojik ve 
antropolojik doğrultuda- kozmopolitleştiklerini açıklaması bakımından 
anlamlı olsa gerek. Bir zamanların Batı karşıtçıları, şimdi Avrupa yönlü 
bir şartlandırmanın vazgeçilmez etkisi altındadırlar. Avrupa Birliği yan-
daşları, hâlâ Avrupa tarzı bir yaşam biçiminin (Eurocracy) idraki içinde 
olduklarını bilmiyorlar mı? 

Batı toplumları, özellikle İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya Röne-
sans ve Reform süreçleri sonucu, ulus-devlet temeline dayalı bir millet 
olma (nation-building) sürecini gerçekleştirmiş, aynı zamanda, 19. yüz-
yılda ABD’de gözlediğimiz gibi, ülkelerinin kaderlerine el koyan bir seç-
kinci yönetici sınıfı da yetiştirmişlerdir. Avrupa Birliği toplulukları, en az 
iki yüzyıl önce milletleşme olgusunu gerçekleştirmiş, dil-kültür ve inanç 
sisteminde birleşmişlerdir. Avrupa Birliği olgusu, ulus-üstü bir oluşum 
değil, tümünün ortak paydasını oluşturan ve ana ekseni inanç sistemine 
dayalı bir yapılaşmadır. Bu nedenle, farklı din ve kültür gruplarına bilinç 
-altı yoğun tepkileri vardır. Sonra Avrupa Birliği felsefesi açısından alı-
nan ortak kararların ulus-üstü olarak algılanması bir yanılgıdır. Aynı 
coğrafyada yaşamak, aynı inanç sistemlerini paylaşmak ve bunları tarihî 
bir perspektif içinde kurumlaştırmış olmak, dışarıdan katılan yabancı 
unsurlara nazaran çok daha birliktelik bilincini yansıtmaktadır. Bu ezeli 
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uyum, Batı toplumlarının yaşam biçimleri ve dünya görüşlerini etkileyen 
bir kök paradigma konumundadır. 

g- İster ilkel isterse modern olsun, yeryüzünde hemen her toplum tıp-
kı bir organizma gibi kendisini kemiren dış güçlere karşı bir reaksiyon 
göstererek, seferber (mobilize) olurlar. 2000’li yıllara uzanan iktidarlar 
kadar Cemaatleşme gruplarının da Avrupa Birliği ve Büyük Ortadoğu 
Projesiyle (BOP) uyum sağlayabilmeleri, hatta ulus-devlet teorisine daya-
lı milliyetçi yaklaşımları ve siyasal İslam’ı da kırmızı çizgileri olarak ka-
bul etmeleri, ne denli Kargo-Kültüne açık olduklarını göstermesi bakı-
mından dikkat çekici olsa gerek.**** 

Son yıllarda, milliyetçi grubun Kuva-yi Milliye ve Ulusalcı unsurlar ile 
oluşturdukları Kızıl Elma koalisyonu yanında, bir de kültür yaşantımız-
da, bir zamanların sol grupları ile Dinler Arası Diyalog adı altında Rum, 
Ermeni ve Yahudi din temsilcilerini de yanlarına alarak, yürüttükleri      
-deyim yerinde ise- Yeşil Elma ittifakının yer aldığını gözlemekteyiz. Hem 
Yeşil Elma hem de Kızıl Elma -toplumsal aktörlerin oyun kuralları nede-
niyle- giderek ülkemizin alın yazısına damgalarını vurmaktadır. Aslında, 
her iki grubun da arkalarında bıraktıkları tarihsel zenginlikler vardır. 
Asya topraklarında bıraktığımız 200 milyona yaklaşan bir Türk nüfusu, 
öncülüğümüzü, ayrıca Pakistan-İran-Hindistan ve Endonezya gibi öteki 
İslam ülkeleri de, potansiyel olarak derlenip-toplanmamızı beklemektedir. 

Günümüzde, ABD’nin arkasına Avrupa Birliğini de alarak, dönemin 
otokton düşünürü Samuel Huntigton’un dinler arası (Hıristiyanlık-İsla-
miyet) savaşına hazırlık niteliğindeki Büyük Orta Doğu Projesi karşısın-
da, Türkiye’nin bir sosyal aktör olarak tarihsel rolünü oynaması gerek-
mektedir. Hatta Asyatik şemayı temsil eden Rusya-Çin ve Japonya da bu 
türlü ittifaklara hazır olabilirler. Önemli olan girişimlerdir. Asya Ülkeleri 
Projesi (AÜP) günümüzde potansiyel bir beklenti olarak yerini korumak-
tadır. Çünkü, NEO-CON’lar veya Siyonist-Hıristiyanların (Judeo-Hristian) 
ittifakı bir güç olarak, Asyatik ülkeleri baskı altında tutmak suretiyle 
Evanjelist ideolojiyi dünyaya hâkim kılmalarının engellenmesi hususun-
da bir başka yol ve girişim de yoktur. Ancak, atıf sistemlerimizin (frame 
of referances) Batı değerleriyle şartlandırılmış olması nedeniyle, Batıya 
kulluk da bir tutum ve zihniyet biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Hatta 
bir İslam Ortak Pazarı’nı düşünmek, Türk Birliğine sahip çıkmak bile 
kırmızı çizgilerini oluşturmasından ötürü dışlanmaktadır.***** AB, her ve-
                                                           
**** Kargo kültü, sömürgeci bir zihniyetin kendine tabi toplulukları teslim almak için şırınga 
ettikleri kültür değerleri ve inanç sistemleri anlamında antropolojide kullanılan bir deyimdir. 
***** Eski Yunan Başbakanı Simîtis, 1 Mayıs 2004 kararlarından sonra, bir beyanatında ay-
nen şöyle diyordu: “Kıbrıs adası üzerindeki emellerimizi Avrupa Birliği müktesebatını kullan-
mak suretiyle halledeceğiz.” AB, gözlendiği üzere, Helenizm ütopyası için bir sıçrama taşı ko-
numundadır. Güney Kıbrıs’ın referanduma “hayır” demesi, Kuzey Kıbrıs’ı tanımaması, ku-
rullarda olumsuz oy kullanması bu ütopyaya yönelik eğilimlerin bir parçasıdır. “Çözümsüz-
lük çözüm değildir” diyen bir Cemaatlilik yaklaşımı karşısında Helenizm’in bu tarihsel yürü-
yüşü ders olmalıdır. 
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sile ile kendini Hıristiyan Birliği olarak takdim ettiği bir dönemde, İs-
lam’ın ahlakî norm ve inançlarımızı, kültürümüzü ve davranışlarımızı 
yönlendirmedeki etikal değerlerini dışlamamızın bir anlamı olmazsa ge-
rek. 

Olaylar gösteriyor ki, hem İslamcı hem de Milliyetçi kesimin batıya 
bakış açılarında yeni bir kültürel restorasyona gerek vardır. Milliyetçiler, 
batılılaşma olgusunu modernleşme ile eşdeğer tutmuşlardır. Nitekim, 
hem Gökalp sosyolojisine, hem de Resmi Teoriye göre, modernleşme aynı 
zamanda Batılılaşma olgusu ile eşdeğer görülmüştür. Böyle bir anlayış, 
tüm yenilikleri ve değerler sistemini devreden çıkararak, Batıya mal et-
mek demektir. Oysa uygarlık, doğu ve batı dünyasının ortak bir ürünü 
ve sentezidir. Ünlü bilim tarihçisi George Sarton, Endülüs Okulu’nu be-
lirterek ‘İslam olmasaydı Batıda Rönesans gerçekleşemezdi’ diyordu. O 
halde, modernleşmeyi Batılılaşma ile eşdeğer görmek sosyolojik bir ya-
nılgıdır. İslamcılar da, Batılılaşmayı Avrupa’nın teknik ve bilimsel yaratı-
cılığına bağlamış, çağdaşlaşmayı devreden çıkarmışlardır. Oysa, bilimsel 
çözümün, ‘Batıda olalım, fakat Batılı olmayalım’ tarzında formüle edilme-
sinde yarar vardır. Günümüzde, artık Batıya sırtımızı dönerek yaşama-
mız mümkün değildir. Seyit Hüseyin Nasr’ın da belirttiği gibi, ‘Bir ecza-
neye girdiğimizde İslam’a ait hiçbir ilaç adına rastlamamız mümkün değil-
dir.’ Günümüzde büyük değişmenin kaynağı Batı’dır. Bu durum, Batıya 
olan eğilimimizi pekiştirir. Bu nedenle, çağdaşlaşmayı, kültür değerleri-
mizi ve inanç sistemlerimizi bir kenara iterek, taklitçi bir gözle algılama-
mız ve Batı ile özdeşleştirmemiz büyük tarihsel bir yanılgıdır. Nitekim, 
hatırlanacağı üzere Cemaat gruplarının, Avrupa Birliğine yönelik günde-
me taşıdığı Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı, ülkenin hayatî ihti-
yaçlarını karşılamaktan ziyade, küresel güçlerin dünyadaki ‘ulus-devlet-
leri kent devletlerine dönüştürmeleri’ çabasına ayak uydurmaları sürecin-
den başka bir şey değildir. Burada, genel yetki merkezî yönetime aittir. 
Yerel yönetimlerin yetkileri ise, görevlerin sayılıp sınırlandırılmasıyla be-
lirlenir. Buna karşın, subsidiarite ya da yerellik ilkesinde genel yetki ye-
rel yönetimlere aittir. Kısacası, KYTK taslağında merkezi yönetim ile ye-
rel yönetimler arasında yetkiler değil görevler paylaştırılmakta ve bu hu-
sus, federal devlet anayasalarında yönteme paralel bir biçimde ele alın-
maktadır. Bu tür bir yaklaşım, üniter devlet yapısını bozarak, Prens Sa-
bahattin’den beri ileri sürülen Adem-i Merkeziyetçi bir eğilime yol açabi-
lir, merkeziyetçi sistem görevini yerinden yönetim veya federalizme bıra-
kabilir. Bilindiği üzere, Prens Sabahattin’in 1900’lü yıllarda bir İngiliz 
modeli olarak, yerinden yönetime veya federalizme yönelik tezine Türk-
çüler, özellikle Gökalp sosyolojisi karşı çıkıyordu. Türkçüler, ülkenin bö-
lünmesine yol açabileceği endişesiyle, 1900’lerde Prens Sabahattin’e kar-
şı çıkıyorlardı. Abdülhamit’in kız kardeşi Seniha Sultan’ın oğlu olan Sa-
bahattin, dayısının mutlak yönetimine son vermenin yolunun ancak, in-

20



ORHAN TÜRKDOĞAN / TÜRK KÜLTÜRÜNDE CEMAATLEŞME VE TOPLUMSAL BOYUTLARI 11 

firatçı ve adem-i merkeziyetçi bir yönetim biçimiyle gerçekleşebileceği 
düşüncesinde idi. Gökalpçı sosyoloji, cemaatçi (gemeinschaft) bir eğilimi 
temsil etmesi nedeniyle –Abdülhamit’e rağmen- Sabahattinci görüşler-
den ayrılıyordu. Dönemin olayları, Balkanlar ve Orta Doğu’da ortaya çı-
kan ayaklanmalar nedeniyle, merkeziyetçi sistemi savunan görüşlere 
hak vermiş, tüm bu dayanışmacı (solidarist) yapılaşmaya rağmen yine de 
Osmanlı’nın tarih sahnesinden silinmesi önlenememiştir. 

j. Günümüz Türkiye koşulları, jeo-stratejik açıdan o günlerden farklı 
değildir. Irak-Afganistan işgal edilmekte, ABD’nin Neo-Con’ları (Yeni Mu-
hafazakârları) Büyük Ortadoğu Projesi adı altında, yörenin tablosunu 
değiştirmeye çalışmaktadırlar. Dünyamızın bir köye dönüştüğü günü-
müzde, bazıları için artık gelenekliği sürdürmek statükocu olarak yo-
rumlanmaktadır. Böylece, Herakleitos’un ünlü deyimi ile, ‘Her şey deği-
şir, değişme değişmez’ veya Yunus’un dile getirdiği gibi, “Her dem yeni 
doğarız / Bizden kim usanası” tarzındaki açık zihniyetli (open mind) bir 
yaklaşım tarzı, galiba kabuğuna çekilmiş ve olanla yetinen (zilotoist) bir 
eğilimin yerini almaktadır. Ancak, topluma mal olmuş inanç ve değerler 
sistemini yıkarak, temelleri oynatarak yeni koşulları -hiçbir eleştiri süz-
gecinden geçirmeden- kabullenme tarzı, bizleri Tanzimat döneminin or-
taya çıkardığı “Hayran Çelebiler” durumuna düşürmez mi? Köklerini 
kendi kaynaklarından, kendi inanç ve değerler sisteminden almayan, on-
ları yabancı kültür unsurları için dışlayan bir zihniyet, sözcüğün tam 
anlamıyla, yabancı hayranlığı (exotic) diyebileceğimiz bir davranış biçimi-
ni ortaya koyar. Hiç unutmamak gerekir ki, eğer statükocu bir yaklaşım 
geleneğe bağlılık, şimdiki durumun korunması anlamını taşıyorsa, bu 
oluşumun da bir zaruretten doğduğu ve toplumda işlevsel bir yeri oldu-
ğunun bilinmesi gerekir. Her toplumu ayakta tutan, onun çimentosunu 
meydana getiren birtakım standart değerler olduğunu, bunların bir sap-
lantı uğruna gelişi güzel feda edilmesinin yıkıma yol açabileceği hususu 
gözden uzak tutulmamalıdır. ‘Avrupa Birliğine gireceğim, onlarla birlikte-
lik sağlayacağım’ diye, toplum dinamiklerini meydana getiren temel taş-
ları, ‘benden sonra tufan olsun’ anlamında kimsenin harcamaya hakkı 
olmamalıdır. Gözlendiği üzere, cemaatleşme tutum ve zihniyeti, tüm kog-
nisyonları ile batılı norm ve değerlerin kabulüne yönelmiş, toplumu 
ayakta tutan ve yıkıcı unsurlara karşı seferberlik gücünü temsil eden 
değerlere karşı adeta savaş açmış gibidir. Kültür değişmesi olgusu ile uğ-
raşan antropologlar, bu denli hızlı değişmelerin toplumu kültürel bir 
yozlaşmaya sürükleyebileceği hususunda ittifak halindedirler. 

k. Kendi değerlerine savaş açarak, Batıya tapınmak eğer ‘Batıda ola-
lım, fakat Batılı olmayalım’ tarzında bir yaklaşımı dışlıyorsa -çevreden 
merkeze yerleşmiş bu insanlarımızın- yüzyılların kendilerine tanıdığı bu 
büyük şansı temkinli olarak kullanmaları gerekir. Aksi takdirde, bir za-
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manlar Türk toplumunun kaderini ellerinde tutan bu gelenekli güçler     
-şimdilerde kendilerini ‘Beyaz Türkler’ olarak algılıyorlar- çevreye itilmiş 
olmalarından ötürü oyun teorilerini nasıl kullanabileceklerinin tarihsel 
deneyimlerine sahiptirler. Kurtlukta düşeni yemenin bir erdemlilik oldu-
ğunu mükemmel bilirler. Uzun ömürlü olmalarının nedeni de, bu Kurt 
Kanunu yerinde ve zamanında kullanma sanatına gayet iyi vakıf olmala-
rından kaynaklanır. Merkezî cemaatlilik bilinci, eğer baskı altına alınır 
ve bazı yenilik kimliğini taşıyan güçler tarafından davranışları sınırlan-
dırmaya çalışılırsa -olaylar açıkça göstermektedir ki- çevre faktörleri ra-
hatlıkla arka çıkmak suretiyle, merkezle diyalog sağlayabilmektedirler. 
Şu anda, cemaatleşme dokusunun ‘ümmet’ duyarlığı, her an çevre ile 
uyuma hazır konumdadır. Nitekim üst düzey medya kuruluşları, sanayi 
ve iş çevreleri, benzeri örgütler adeta seferber olmuş gibidirler. Osmanlı-
dan beri bu mekanizma mükemmel işletilmiş, oyun kuralları yerli yerinde 
oynamıştır. Fetret döneminde, Torlak Kemal ve Bedrettin gibi yabancı soy-
lular, çevreden merkezi ele geçirmek için hareket etmişler, Celaliler döne-
minde ise, merkeze egemenliklerinden ötürü çevrenin üzerine yürümüşler-
dir. Şimdilerde ise, merkez-çevre diyalogu tarihsel rolünü oynamaktadır. 

l. Toplum yapısında, şu anda İç Proletarya, Çevre-Merkez bütünleş-
mesini sağlamış olması nedeniyle, Dış Proletaryanın mesajına hazırdır. 
Bir başka deyimle, Cemaatlilik, ABD ve AB ile sorun yaratacak her türlü 
anlaşmazlıkların ötesindedir. Ancak, ABD ve AB ne getirir, ne götürür, 
buna da hazır olmak gerekir. Bu hususların, oyun kuralları içinde kısa 
bir tartışmasının yapılması yararlı olacaktır kanısındayız. Yahudi köken-
li bir düşünür olarak Samuel Huntigton 1996 yılında yayınladığı ‘Mede-
niyetler Çatışması’ (The Clash of Civilizations and The Remarking of World 
Order) adlı eserinde, dünya düzeninin güvenirliği hususunu gündeme ta-
şımıştır. Bu nedenle, ‘toplumlar artık siyasal ideolojileriyle değil kültürle-
riyle hesaplaşmak durumundadırlar.’ Bir başka deyişle, Huntigton’a gö-
re; ‘Artık çatışmalar ideolojiler arasında değil, kültürler arasındadır.’ Bu 
çatışmalar da günümüzde Faşizm, Sosyalizm ve demokrasi gibi sistemle-
rin ötesinde, Batıcı-İslamcı-Konfüçyüs’çü-Japon-Hindu ve benzeri belli 
başlı dinsel-kültürel gruplar arasında patlak verebileceğine dikkatimizi 
çekmektedir. 

Huntigton’un, bu tezine ışık tutacak olan görüşleri de Türkiye açısın-
dan endişe vericidir: 

‘Atatürk’ün ve Türk seçkinlerinin üç çeyrek yüzyılda meydana getir-

dikleri laik miras şiddetli saldırıların hedefi olmaya başlamıştır. 

Türklerin yurt dışında geçirdikleri deneyimler yurt içinde İslamî du-

yarlılıkları tahrik etmek eğilimindeydi. Batı Almanya’dan geri dönen 

Türkler orada gördükleri düşmanlığa, aşina oldukları tek çareye el 

atarak karşılık verdiler. Bu çare İslam’dı. Yaygın kanılar ve uygula-

malar gitgide İslamcı bir özellik sergilemeye başladı. 1993’te hazırla-

22



ORHAN TÜRKDOĞAN / TÜRK KÜLTÜRÜNDE CEMAATLEŞME VE TOPLUMSAL BOYUTLARI 13 

nan bir raporda, İslamî tarzda sakal bırakanların ve türbanlı kadın-

ların sayısının Türkiye’de hızla arttığı, camilerin sayısı gitgide artan 

kalabalıkları topladığı, bazı kitapçıların İslam tarihini, kurallarını, ha-

yat tarzını yücelten ve Hazreti Muhammed’in değerlerini koruma ko-

nusunda, Osmanlı Devleti’nin oynadığı rolü göklere çıkaran kitaplar, 

dergiler, kasetler, kompakt diskler ve videolarla dolup taştığı bildirili-

yordu. Söylenenlere göre ‘290 kadar yayınevi ve basım evi, dört ga-

zete dahil olmak üzere 300 kadar yayın, yaklaşık 100 adet lisansız 

radyo istasyonu ve yine 30 adet lisansız televizyon kanalı İslamî ide-

olojinin propagandasını yapmaktadır (....) 1980 ve 1990’lı yıllarda 

güya laik olan Türk yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı’na bütçeden 

bazı bakanlıklara ayırdığından daha büyük bir pay ayırdı. Cami ya-

pımına destek oldu, bütün devlet okullarında din derslerini mecburî 

kıldı (....) Atatürk’ün fesi yasaklamasından yetmiş yıl sonra kız öğ-

rencilerin geleneksel Müslüman başörtüsünü kullanmalarına göz 

yumdu. Başka yerlerde olduğu gibi Türkiye’de de demokrasi, yerli-

leşmeyi ve dine dönüşü pekiştirdi.’ 

Huntigton’un bir dış proletarya olarak, belirli simgeleri kullanmak su-
retiyle oluşturduğu bu tablo, gelenekli İç Proletarya ile her noktada an-
lamlı bir uyum içindedir. Siyonist Hıristiyan olarak da algılanan Evanje-
list’ler, şu anda ABD’nin başkanlığında güçlü bir kadroyu oluşturmakta-
dırlar. Bilindiği üzere, Evanjelist’ler bugün ABD’de 40 milyonun üzerinde 
bir nüfusa sahiptirler. Muhafazakâr Protestan gruplar olarak da bilinen 
Evanjelist’ler, Eski Ahit’in, yani: Yahudilerin Tanrı’nın seçilmiş halkı ol-
duğunu, Kutsal Toprakların da Yahudilere ait bulunduğunu, Mesih’in 
gelişiyle birlikte bir dünya egemenliğine ulaşabileceklerini inanç sistemi 
olarak kabul ederler. Bu nedenle, Evanjelist’lerin apokaliptik (milenyum-
cu-kıyametçi) kültür gruplarla benzerlikleri söz konusudur. Bu tür Kıya-
metçi beklentiler, Evanjelik düşüncenin özünü oluşturur, İncil ve Tevrat 
bu doğrultuda ortak mesajı taşırlar. Alevi topluluklarda gözlediğimiz tür-
de Mehdi’nin gelişi inancı Evanjelistlerde de vardır. Onlar da, Mesih’in 
(Hz. İsa) muhakkak geleceğine, şayet gelmezse kendilerinin getireceğine 
olan bir inanca sahiptirler. Bir zamanların, Kennedy sonrası ABD Baş-
kanları W.G. Bush ve sülalesi aynı görüşleri paylaşmaktadırlar. Bu aile, 
kendilerini ‘seçilmiş kimseler’ olarak kabul ederler, bu görüşlerini de he-
men her vesile ile açıklamaktan çekinmezler. Baba Bush, hatta dede 
Bush, aynı zamanda dinsel görüşleri ortadan kaldıran, yerine insanların 
ortak bilincini bir güç unsuru olarak kabul eden ve gizli kardeşlik ilkesi-
ne eğilimli bir çeşit ego-centric inanç kalıplarında sahiptirler... Nitekim, 
Baba Bush bir konuşmasında gizli kardeşlik inancını (occultisme) şöyle 
dile getiriyordu: ‘Ben hayatı tanımlanan ve tamamlayan misyonlar bağla-
mında gören bir adamım. (….) Hayatımın en önemli işi, 1980’lerde başlat-
tığımız misyonu tamamlamak. Size bu misyondan biraz bahsetmeme izin 
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verin. Bir ulusun lideri, bir misyon belirlemeli ve kitleleri bu misyona doğru 
sürüklemelidir.’ “Bu yaklaşım, Çeşitlilikten Birliğe, Tek Dünya Hükümeti-
ne Yönelmek” eğilimini simgeleyen Bush Ailesi’nin bakış açısını gündeme 
taşıyan en önemli önermedir. Yorumcular, bu tür tek bir dünya hükü-
metinin temelinde Tapınak Şövalyeleri’nin bir devamı olan Farmasonları, 
Malta Şövalyeleri ve Rosiccrucianimm gibi görüşlerin etkileri olduğu ka-
naatindedirler. O halde tarihin akışını değiştiren bu tapınakçılar kimdir? 
Düşünce sistemleri nedir? Nasıl meydana gelmişlerdir? Bu hususta, 
Umberto Eco’nun konuya yaklaşımı şöyledir: 

“1118’de, 2. Baudouin’ın saltanatı sırasında, Kudüs’e, Payns’lı Hu-

gues diye birinin başkanlığında dokuz kişi gelir. İsa’nın Yoksul Şö-

valyeleri Tarikatı adı altında bir tarikatın çekirdeğini oluştururlar. Bir 

manastır tarikatı, ama kılıçlı-kalkanlı. Üç temel unsuru temsil eden 

yoksulluk, erdemlik ve boyun eğme andı içerler; ayrıca Hacıları da 

koruyacaklarına antiçerler. Kral, piskopos ve Kudüs’te yaşayan her-

kes onlara yardım eder, barındırırlar ve eski Süleyman’ın Tapınağı’-

na yerleştirirler. Bundan böyle de, bu kimseler Tapınak Şövalyeleri 

diye bilinirler.” 

Gözlendiği üzere Tapınak Şövalyeleri çevrelerini aydınlatan, mecusi ve 
hikmetli, usta Farmason, simyacı, gizli-batınî üstatlar olarak ün salmış-
lardır. Aynı zamanda dehşetengiz bir güç ve bilgi hazinesine sahip gerçek 
süpermenler olarak biliniyorlardı. 

Batı kültüründe ilk kez Farmasonlar, 1717 yılında Tapınak Şövalyele-
rinden çıkmış, İngiltere’de gözlenmişlerdir. Bu tarihten yaklaşık 60 yıl 
sonra da ilk tarikatlarını kurmuşlardır. Farmasonların, 1952 yılında Ar-
giny Şatosu’nda toplanmaları bize Tarikat Şövalyelerinin geleneğini ha-
tırlatmaktadır. Bilindiği gibi, Arginy Şatosu, Tapınak Şövalyelerinin ilk 
efendisi Hugues de Payns ve arkadaşlarının 1118’de ilk kez yemin ede-
rek bir araya geldikleri mekândan başka bir yer değildir. Texe Marrs’a 
göre, ABD başkanlarından George Bush da Aydınlanmış Masonlardan 
biridir ve Güneş Tanrısı’nın mükemmelliğine ulaşmış insandır. 

Günümüzde, büyük dünya komplosunu yürüten kuruluşların çıkış 
noktası Kuru Kafa ve Kemikler kuruluşudur. Sion Locası, Tapınak Şö-
valyeleri, Grant Orient Locası, Maita merkezli Vatikan Bağımsız Askerî 
Düzeni (SMOM), Garter Kraliyet Düzeni, Bilderberg, CFR, Bohemya Bah-
çesi, Roma Kulübü, Aspen Enstitüsü, World Good Will ve Rotary gibi 
tüm örgütlenmeler Gizli Kardeşlik olarak bilinen devasa, küresel ağın bir 
parçasıdırlar. Bu ağın hareket ettirici unsuru, gözlendiği üzere Tapınak 
Şövalyeleri’nden itibaren yürütülen ve Gül-Haç’ları da içine alan, arkala-
rında önemli Yahudi kültürünün egemen gizli örgütlenmelerdir. Evanje-
listler ve onların büyük izleyicileri Bush ailesi, Katolik ve Protestanlıktan 
farklı olarak Yahudi sempatizanlığını ileri sürmüşler ve muhafazakâr 
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Protestanlık anlamında Evanjelizmin günümüzdeki en önemli temsilcile-
ri olmuşlardır. Siyonizmi ırkçılık sayan Birleşmiş Milletlerin 1975 kararı-
nın değişmesine de yine baba Bush ön ayak olmuştur. Hatırlanacağı 
üzere, baba Bush, Birleşmiş Milletlerdeki o konuşmasında İsrail’i şu söz-
lerle savunuyordu: ‘Siyonizmi ırkçılıkla birleştiren Birleşmiş Milletler kara-
rı bir an önce geri alınmalıdır. Her milletin doğal hakkı olan milliyetçilik İs-
rail’den esirgenmemelidir.’ Başkan Bush da, Filistin-Gazze meselesinde, 
Şaron’u desteklemiş ve babasının izinde yürümekte olduğunu tüm dün-
yaya beyan etmiştir. Böylece, Ortadoğu stratejisinde, Evanjelist-İsrail di-
yalogu gücünden hiçbir şey kaybetmeden tarihsel rolünü oynamaktadır. 
Hatta Evangelist’ler, İsrail’in Ortadoğu coğrafyasında sürdürdüğü -Nil’-
den Fırat’a kadar uzanan- vaat edilmiş topraklar ütopyasını da açıkça 
desteklemektedirler. Onlar, Tanrı’nın bir uhrevî, bir de dünyevî olmak 
üzere iki planı bulunduğunu; dünyevî planının Yahudiler, uhrevî planı-
nın ise doğrudan kendileri yani Evanjelistler olduğu görüşüne inanırlar. 
Bu tür bir yaklaşım, muhafazakâr Protestanlar olarak anılan Evanjelist-
leri, Hıristiyan Siyonistler kategorisine dâhil etmekte, aynı ortak noktada 
birleşmektedirler. Bazı araştırmacılar da, Batıda Kapitalist sistemin 
doğması ve gelişmesinde Protestan-Siyonizm ittifakının etkisi olduğu 
kanısındadırlar. Nitekim Protestan inancının yayımcısı Martin Luther de 
aynı şekilde Zionismden etkilenmiştir, İspanya’dan Amsterdam’a göç 
eden Yahudiler, bu kenti Yeni Kudüs olarak kabul etmişlerdir.****** Kapi-
talist sistemin büyük teorisyeni Werner Sombart: ‘The Jews and Modern 
Capitalism’ adlı eserinde; ‘Yahudilerin kapitalizmin gelişiminde hayatî bir 
rol oynadıklarını’ vurgulamıştır. Gerçekte, kendi rızaları ile İspanya’dan 
ayrılarak Hollanda’ya yerleşen Yahudi kolonilerinin para ve kredi siste-
mini kullandıkları, deniz aşırı ticareti ve sömürgeci girişimleri etkiledik-
leri ve yine Hollanda kanalıyla İngiltere’ye de kapitalizmin bütün teknik-
lerini ulaştırdıkları bilinmektedir. Werner Sombart, aynı zamanda Batıda 
reformasyon sürecinin ardından doğmaya başlayan ulus-devletlerin te-
mellerini de, yine Yahudi’lerin attıkları hususunu belirtmektedir. Böyle-
ce, Sombart da benzeri görüşleri Max Weber’le paylaşmış olmaktadır. 

Kısacası bütün bu oluşumlar, Hıristiyanlık-Zionism yaklaşımının bir 
yansıması olan Evanjelist inancının niteliklerini belirtmesi açısından 
önemlidir. Bu nedenle, günümüzde İsrail-ABD birlikteliği artık bir hayal 
değil, gerçeklere dayalı tarihsel bir gelişimin sonucudur. Baba Bush’da 
sık sık rastlanan, gizli kardeşliğin küresel vizyonunu belirleyen; binlerce 
ışık huzmesi (points of light) türü esoteric yaklaşımlar yanında, Tapınak-
çı geleneğin bir devamını oluşturan ve 1614’de Almanya’da adını ilk kez 
duyduğumuz Gül-Haç’lar da (Rosecroix), aydınlanma sürecinde önemli 
                                                           
****** Bilindiği üzere, 16. yüzyıldan itibaren Martin Luther tarafından ileri sürülen Protes-
tanlık inancı daha ziyade Yahudilikten etkilenmiştir. Bu nedenle, onlar bir tür Hıristiyan Si-
yonistler olarak adlandırılır. 
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rol oynayan Yahudi etkisinin bir sonucudur. Tapınakçı gelenek ve Gül-
Haç’ların her ikisi de Kabalacılarla ilişkilidir. Nitekim Gül-Haç sembolü 
Tapınakçılara aittir. Haçların arasındaki güller ve İbranice YHVA harfle-
rinin bulunması –YEHOVA’yı temsil etmesinden ötürü- Yahudi bağlantı-
sının ne denli güçlü olduğunu bize göstermektedir. Bu nedenle, Judai-
zer-Yahudi sempatizanı kimlikleri vardır. Nitekim, Tapınakçıların büyük 
üstadı kabalacı John Dee idi. Bu yapılaşmalar, ABD’nin gelenekli Tapı-
nakçılar ile Gül-Haçlar arasındaki ilişkileri yanında, aynı zamanda gü-
nümüz Mason kuruluşlarıyla da olan bağlantılarını bize açıklamaktadır. 
CFR’nin güçlü bir Mason örgütlenmesi olduğu göz önüne alınırsa, ABD’-
nin can damarını ellerinde tutan ve yaklaşık 50 milyon bir nüfusa sahip 
bulundukları ileri sürülen Evanjelistlerin, İsrail’le olan diyaloglarının gi-
derek Ortadoğu haritasında yeni oluşumlara yol açabileceği gözlenen bir 
gerçektir. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP), bu tarihsel çizgiyi izlemektedir. 
Bu nedenle, belirli bir dönemde ortaya çıkmış bir saplantı değildir; II. 
Dünya Savaşı sonrası, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 17 ülkenin 
entegrasyonu amacıyla ABD’nin gündeme taşıdığı Marshall Planına atfen 
ileri sürülen Yeni Marshall Planı da bu oluşumun ilk belirtileridir. Savaş 
dönemi sonrası ABD Cumhurbaşkanı W. Vilkie’nin yayınlanan ‘Tek Bir 
Dünya’ adlı eseri de benzeri izleri taşıyordu. 

Bilindiği üzere, Kapitalizm-Komünizm kutuplaşmasından kaynakla-
nan dünyaya ikili bakış açıları, komünizmin tarih sahnesinden çekilmesi 
sonucu, hem kapitalizmin hem de Hıristiyanlığın biriciklik ilkesini ortaya 
koyuyordu. ABD’nin Yahudi kökenli otokton düşünürü Samuel Huntig-
ton ‘Medeniyetler Çatışması’ ve ‘Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması’ ad-
lı eserleriyle gerçekleri ortaya koyuyordu. Bu küresel medeniyet savaşı-
nın doğrudan sonucu ne olursa olsun, karşılıklı nükleer tahribat, karşı-
lıklı yıpranma sonucu, müzakereye dayalı bir duraklama veya Rus ve 
Batılı askerî güçlerin sonunda Tiananmen Meydanı’na girmesi, uzun va-
deli daha büyük sonucu, savaşa katılan tüm büyük tarafların ekonomik, 
demografik ve askerî gücünde, neredeyse kaçınılmaz olarak, esaslı bir 
azalma yaşanması olacaktır. Sonuçta, yüzyıllar boyunca doğudan batıya 
geçmiş ve tekrar batıdan doğuya geçmeye başlayan küresel güç, artık 
kuzeyden güneye geçecektir. Böylece, Huntigton tarihsel odak noktaları 
ve strateji merkezlerinin artık yer değiştirdikleri gerçeğini vurguluyordu. 
Bu güç Ortadoğu idi. Ortadoğu, bu Büyük Bölge, bir coğrafi bölge olma-
nın ötesinde, aynı zamanda Kudüs’ü taşıyan Kutsal Topraklar ve Evren-
sel Dinlerin (İbrahimî) döl yatağını da meydana getirmektedir. Öyle ki, 22 
Şubat 2003 günlü ‘Avrasya’da barış ve istikrar’ konulu konferansta İs-
rael Shamir de benzeri görüşleri ileri sürüyor ve şu ürkütücü beyanda 
bulunuyordu: ‘Afganistan ve Irak operasyonları uzun yıllardır hazırlanan 
bir planın parçasıdır. Amerika’daki güçlü “Yahudi Lobisi”, ABD ile işbirliği 
yapmak suretiyle, Pakistan’dan Arabistan’a kadar uzanan bölgede gü-

26



ORHAN TÜRKDOĞAN / TÜRK KÜLTÜRÜNDE CEMAATLEŞME VE TOPLUMSAL BOYUTLARI 17 

venli bir alan oluşturmanın peşindedir. Bu kuşağın hegemonyası da İsra-
il’e verilecektir.’ Benzeri görüşleri yine Jero-Salem Üniversitesi’nden İsra-
il Shahak da, Açık Sırlar adlı eserinde dikkatleri çekecek tarzda dile ge-
tirmiştir. Bilindiği üzere, Rus Bilimler Akademisi’nde matematik eğitimi 
almış olan İsrael Shamir de, 1969 yılında da İsrail’e gelip yerleşmiş, Fi-
listin ve İsrailliler için gündemde bulunan: ‘Tek halk, tek oy ve tek devlet’ 
politikasının teorisyeni olmuştur. O da, ötekileri gibi İsrail’in hegemonya 
kurma, yayılma ve güç oluşturma stratejisine katıldığı İstanbul toplantı-
sında, gözler önüne sermiş ve herkese İsrail’in Kutsal Evrensel mesajı 
vermiştir. Yeni Con’lar veya Evanjelistler de, İsrail’i -Ortadoğu halklarına 
meydan okuyan bu emperyalist politikalarından ötürü -yalnız bırakma-
mışlar; Mesih’in gelişinin ardından İsrail Oğulları ile düşmanları arasın-
da geçeceğine inanılan büyük savaşta (Armageddon), dostlarının yanla-
rında olacakları mesajını vermişlerdir. Bu inanca göre, hiçbir güç bu ta-
rihsel tablonun oluşumunu engelleyemez. Büyük Ortadoğu Projesi, İsra-
el’in adına atfen ‘(İ)rak-(S)uriye-(R-A=Ürdün)-(E)gypt ve (L)übnan’ önceden 
verilmiş bir ilahî mesajın habercisidir. ABD ve AB içinde yer alan tüm ör-
gütlenme ve kuruluşlar -AİPAC- Tapınak Şövalyeleri-Gül-Haçlar gelene-
ğini temsil eden Mason Locaları, yandaşları ve CFR tümü ile Büyük Or-
tadoğu Projesi’nin mimarlarıdırlar. Eğer bilinçli ve duyarlı bir bakış açısı 
çizgisinde izlenimler sürdürülürse, Avrupa Birliği de, ilk bakışta ABD’nin 
tek dünya ve tek gücü temsil eden hegemonyasına gizli bir direnişi temsil 
eder gibi görünmesine rağmen, içlerindeki lobiler AB’nin esprisini değiştir-
mekte ve ABD ile ortak paydada birleşmelerine destek vermektedirler. AB, 
yeni oluşumu ile Balkanlardan Türk sınırlarına ulaşmıştır. Ülkemizin de 
katılımı ile ABD ve AB Ortadoğu’da birleşecek ve tek güç haline dönüşe-
ceklerdir. Irak-Afganistan bu stratejik çizgide yeni sıçrama alanlarıdır. 

Günümüzde Evanjelistlerin önemli teorisyeni Françis Fukuyama’nın, 
özellikle, Huntigton’un Medeniyetler Çatışması’na atfen bizlere naklettiği 
şu satırların üzerinde önemle durmamız gerekmektedir: 

‘Küresel düzende kültürün dikkati çekecek bir şekilde yükselişi, Sa-

muel Huntigton’un dünyanın sivil bir çatışma dönemine doğru kaydı-

ğını öne süren yaklaşımında görülebiliriz. Huntigton bu tanımlama-

sıyla, insanların temel kimlik özelliklerinin soğuk savaş döneminde 

olduğu gibi ideolojiler ile değil kültürleriyle ayrıştığını anlatmak isti-

yordu. Dolayısıyla, günümüzdeki çatışmaların Faşizm, Sosyalizm ve 

Demokrasi gibi sistemler arasından olmayıp, Batılı, İslamcı, Konfüç-

yüsçü, Japon ve Hindu gibi belli başlı kültürel gruplar arasında pat-

lak vermesi muhtemeldir.’ 

ABD’de şu anda yönetimin otokton düşünürü Françis Fukuyama’nın 
Huntigton’a atfen ileri sürdüğü bu görüşler, ortak beyanlar olarak kabul 
görmektedir. Nitekim, Kennedy’lerin dışlanmasından sonra, E.Regan’dan 
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itibaren başlayan Evanjelistlerin egemenliği altındaki ABD başkanlığı ve 
onun yürürlükte bulunan temsilcileri, özellikle Bush ailesi, Huntigton’un 
ileri sürdüğü ideolojiler arası değil, kültürler arası savaşı başlatmışlar-
dır. Afganistan ve Irak çeşitli bahanelerle işgal edilmiş, insanlar dünyada 
bir benzeri görülmeyen işkence ve despotizmle karşı karşıya bırakılmış-
lardır. Orta Doğu’dan Pakistan-Hindistan ve Kafkaslara kadar uzanan 
bir coğrafyada, İslam ülkelerine karşı kültürler arası bu savaş devam 
edecektir. İsrail ise Nil’den Fırat’a kadar olan ilahî mesajı şu anda Van’a 
kadar uzatmıştır. Oradan da kuzeye olan tarihsel mesajını sürdürmekte-
dir. Cemaatçilerimiz, “sakın bu ütopya nasıl gerçekleşebilir” demesinler. 
İsrail, kutsal topraklarına 1400 yıl süren uzun bir bekleyişten sonra ka-
vuşabilmiştir. Büyük Ortadoğu Projesi, inanç sistemi ve tarihsel ideolojik 
kimliğinden ötürü, günümüz kültürler arası bu savaşta, İslam ve İslam 
ülkelerini döl yatağında kuşatacak ve sindirecekleri tarihsel bir beklenti-
nin içindedirler. Unutmamak gerekir ki, bu oluşum, Neo-Conların hayat 
hamlelerinin de bir parçasıdır. Çünkü inanç sistemleri bunu istiyor. Bu 
reel anlamda bir Argemeddon’dur. ABD-İsrail dayanışması ve Türkiye’-
nin bir sıçrama tahtası olarak AB yedeğinde yeni güçlere geçit vermesi, 
Büyük Ortadoğu Projesi’nin hayal sınırlarını daha da pekiştirecektir. Bir 
kez daha vurgulamak gerekirse, Ermenistan-Gürcistan-Azerbaycan ku-
şağı da bu projenin bir diğer önemli halkasıdır. 

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın ABD başkenti Washington’da başlat-
tığı Abant Platformu’na (Nisan 2004) özel konuk olarak katılan ve top-
lantının sunuş konuşmasını yapan John Hopkins Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Françis Fukuyama, 29 Nisan 2004 günlü Le Mond gaze-
tesinde bizim cemaatçileri de şaşırtacak tarzda görüşler ileri sürebiliyor-
du: ‘Ben, Türkiye’yi Avrupa Birliği’nin bir üyesi olarak görmüyorum. Böyle 
bir şey, ABD’nin bir gün Meksika ile açık bir sınırı olacağına inanmak ka-
dar gerçekçi olabilir.’ Cemaatçilerimiz -ümmet ideolojisinin alt bilinçler-
deki yansıması sonucu- AB’yi desteklerken, birliktelik sağladıkları ABD’li 
düşünürlerin bu gizemli ve şaşırtıcı beyanları üzerinde de durmaları ge-
rekir. Günümüzde hiçbir kutsal gizliliğin ebediliği artık söz konusu de-
ğildir. Olaylara Tanrı bildirisi olarak da bakılamaz. 

Büyük Ortadoğu Projesi, gözlendiği üzere, evrensel dinlerin odak nok-
tasında İsrail ve ABD’nin hegemonyası için yeni oyun kurallarına yönelik 
stratejilerin üretildiği bir coğrafya parçasıdır. Kuzey-lrak Kürt Devletçik-
leri (Talabani-Barzani) yanında, İsrail’de yaşayan 250 bin kadar Kürt Ya-
hudi nüfusunun bölgeye yerleştirilmesi de gündemdedir. Bu oluşum, gü-
nümüzde Ermenistan, İran ve Suriye’de yaşayan Kürtlerin de bir çatı al-
tında toplanmalarına zemin hazırlayacak konuma getirilmiştir. Türkiye’-
nin Doğu ve Güneydoğu yöreleri de, zaten Dünya Kürt elitistleri ve siya-
sal Kürtçülerimizin ileri sürdükleri Mezopotamya ütopyasının sınırları 
içinde kabul görmektedir. 
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Yukarıdan beri ileri sürülen evrensel olaylar dizisi karşısında, ülke-
miz yetkili kişilerinin, bu kritik dönemde, artık cemaatleşme zihniyetinin 
ötesinde, bu dehşet verici tarihî-güncel gerçekleri idrak etmeleri ve ilkel 
nitelikteki etnisiti bölünmeleri ve millî kimlik yırtılmaları türü -kırmızı 
çizgiler- fikr-i sabitesinden kurtulmaları gerekir. Anadolu bozkırında bin 
yıllık bir ömür süren Türk insanı, bu tarihî rolü oynama fırsatını, günü-
müzde çevreden-merkeze yerleşmiş, merkezi dışlamış ve yerlilik (nativis-
tic) kimliğini kazanmış, cemaatçi gruplardan beklemektedir. O zaman, 
Türk milleti kendine dönüş yaparak, hem merkez hem de çevreden bek-
lenen kimliğini bir uyum içinde ebedileştirebilir. Böyle bir girişim, ümit 
edilebilir ki, ülkemiz açısından Fukuyama’nın deyimi ile artık ‘tarihin so-
nu olmalıdır.’ Cemaatleşme, yukarıda belirttiğimiz üzere, Türk toplumu-
nun bir oluşumudur. Kendiliğinden meydana gelmiş bir kültürel başka-
laşma değildir. Bir zamanlar, dinî sistemde ortaya çıkan boşluklar ve ka-
ra deliklere tepkidir. Ünlü antropolog B. Malinovvsky, yüzlerce toplumla-
rı dolaşmış, inançsız hiçbir toplumun bulunmadığını ortaya koymuştur. 
Bir toplumu inançsız bıraktığınız takdirde -yakın dönemde Sovyetler ve 
peyklerinde bunun en elim örneklerine tanık olduk- ahlakî değerlerin 
nasıl çöktüğünü ve ABD’ye kadar uzanan Nataşaların nasıl ihraç edildi-
ğini gözlememiz mümkün olmuştur. 

Değerlendirme ve Sonuç 

Türk toplumunda, her türlü kişisel ve siyasal yaklaşımların ötesinde, 
“Cemaatler” olgusuna yönelik bugüne kadar sosyolojik ve antropolojik 
nitelikte alan araştırmaları yapılmış değildir. Cemaatler nedir? Neye ina-
nırlar? Dünya görüşleri ve kognisyonları hakkında ne biliyoruz? Temsil-
cileri kimdir? Birbirlerine bakış açıları nedir? İleriye dönük görüşleri var 
mıdır? Varsa ne yapmak istiyorlar? Bütün bu hususlar hakkında meto-
dolojik veriler ortaya konulmadan kişisel yargılarda bulunmanın bir an-
lamı olmazsa gerek. Kanımca, münferit de olsa, C. Spuler’in Nurculuk’u 
ve Şerif Mardin’in Bediüzzaman Said-i Nursi Olayı (1992) adlı sadece 
Nurculuk olgusu üzerinde yürütülen bilimsel çalışmalar, bu alanda 
önemli boşlukları dolduracak nitelikteki yayınlar sıralamasının ilk kate-
gorisini oluşturur. Daha önceleri biz de bir araştırmamızda, cemaatlerin 
Alevi-Bektaşi’lerdeki Mehdi anlayışına ait bakış açılarını ele almış, ancak 
ayrıntılara girmemiştik. Bu incelememizde; “Millî Görüşçüler, Nurcu gru-
bun Yeni Asyacı kolu, Menzil Dergâhı, Resmî İslam temsilcileri, Emekli 
müftüler topluluğu, Işıkçılar ve Süleymancılar olmak üzere önemli resmi 
kimliği olmayan Cemaatçi gruplar üzerinde gözlem ve görüşme teknikleri 
kullanılarak geniş çaplı bir alan araştırmasını yürütmüştük.” İslamî siste-
min ön gördüğü Allah’a giden yolda inanıra (mümin kişiye) kalp yolunu 
açan en güçlü tarikat da Nakşîlikti. Martin Van Bruinessen ve benzeri 
bazı dış kaynaklı araştırmacıların ileri sürdükleri görüşlere itibar edilir-
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se, Kürt gruplarının Anadolu’dan Endonezya’ya kadar Nakşîlik tarikatını 
izledikleri iddia edilmektedir. Böylece, dış kökenli kaynakların önemli bir 
grubu, Nakşilîğin Kürtlere özgü bir tarikat olduğu görüşünü ileri süre-
rek, Türk kültür alanından uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar. Oysa, Türk 
kültürünün büyük düşünürü Fuat Köprülü, aksine tarikat olgusunun 
tamamen, Tarikat-ı Yeseviye’den doğduğu görüşündedir. Cemaatlerde, 
kutsal alanı ön plana alan görüşler yanında, kutsal dışı alanın da bugü-
ne kadar Mardin ve Spuler dışında yapılmış araştırmaların parmak sayı-
sından az oluşu, kültür ve Türk düşünce hayatımızda adeta bir başıboş-
luluğun meydana gelmesine neden olmuştur. Bu araştırmamızda, cema-
atleşme olgusunun -tarihsel perspektifte olmak kaydıyla- çevreden mer-
keze yönelik eğilimlerine değinmiş bulunuyoruz. Şu anda, yönetici elitin 
merkeze egemen olan belirgin çizgisi, cemaatleşme tutum ve zihniyetini 
temsil etmektedir. Bu süreç yakın tarihimizin olaylar zincirinin bir bileş-
kenidir. Kendiliğinden ortaya çıkmış rastlantılar zincirinin de son halka-
sı değildir. 

Kısacası, cemaatlerin, günümüzde iç ve dış olaylara yönelik algı alan-
ları, bakış açıları ve değerler sistemi bilimsel açıdan ele alınmalı ve stan-
dart kültürle bütünleşmeleri akılcı yöntemlerle çözümlenmelidir. Onları 
küçümseyerek, dışlayarak hiçbir yere varmamız mümkün değildir. Artık 
çağımız, kültürümüzü ve değerler sistemimizi bir kök paradigma olarak 
besleyen dinsel kurumu, çarpık bir laiklik anlayışı uğruna dışlayan yö-
nelimlere izin vermemelidir. Bir kez yaratılmış olan insanımızın, hem 
kutsal hem de kutsal dışı iki boyutlu varlık alanları olduğu gerçeği kabul 
edilmelidir. 

Bilimin amacı, sağlıklı ve uyumlu, her türlü gerginlikten uzak, püri-
tan nitelikli bir toplum oluşturmaktır. Bugün, ülkemiz sorunları böyle 
bir yaklaşımın beklentisi içindedir. Artık, yüzyıllarca süren gerginlikler, 
kutuplaşmalar ortadan kalkmalıdır. Bir söz vardır: ‘İşleyen demir ışıl-
dar.’ Cemaat grupları üzerinde incelemeler yapılmalı, sorunları tartışıl-
malıdır. Aksi takdirde -sosyolojik ve psikolojik anlamda- sağlıklı bir top-
lum imajına ulaşmamız güçleşebilir; toplum düzeni kaostan kurtulamaz. 

Unutulmamalıdır ki, Türk laiklik sistemi ne yazık ki İslâm’ı dışlamış-
tır. Bu süreç, Tevhidi Tedrisat (1924) oluşumundan, Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nin kuruluşuna (1947) kadar, yaklaşık 25 yıl İslam 
inanç sisteminin eğitim-öğretim kurumlarından dışlanmasına yol açmış-
tır. Toplumlar inançsız yaşayamazlardı. Ünlü antropolog B. Malinowski 
ve arkadaşlarının ortaklaşa yürüttükleri bir araştırmaya göre, yüze ya-
kın ilkel toplumlarda bile inançsız hiçbir gruba rastlanmamıştır. İnanç 
sistemi, yeryüzünde tüm toplumların bir alın yazısıdır.******* 

                                                           
******* Orhan Türkdoğan, Türk Toplumunun Tarihsel Kimliği ve Günümüz Sorunları, s. 55-59, 
İ.Q. Yayınları, İstanbul, 2009. 
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1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ 
ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK EKONOMİSİ 

(1923-1929) 

Yrd. Doç. Dr. Feyzullah EZER* 

Öz 

Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde ekonomik 

alanda yapılmak istenen düzenlemeler ele alınmıştır. 

1923 yılından itibaren Türkiye’de liberal ekonomi sistemi benimsene-

rek iç ve dış ticaretin geliştirilmesi amaçlanmıştır. İzmir’de toplanan Tür-

kiye İktisat Kongresi’nde alınan kararlar çerçevesinde Türkiye’nin ekono-

mik faktörlerinin batılı ülkeler seviyesine çıkabilmesi amacıyla yapılan 

çalışmalar üzerinde durulmuştur. 

Yine 1923-1929 yılları arasında Türkiye’de uygulanan ekonomi politi-

kaları ve 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin Türkiye ekonomisine olumsuz 

etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Atatürk, Türk Ekonomisi, Tarım, Sanayi ve Tica-

ret, Dünya Ekonomik Krizi. 

Abstract 

Before The World Economic Crisis 1929, Turkish Economy in 

Ataturk Period (1923-1929) 

In this study, the economic arrangements which were wanted to be 

applied in the first period of Turkish Republic are discussed. 

Since 1923, developing the internal and external trade has been 

aimed by accepting liberal economy in Turkey. In the view of the decisi-

ons of Turkish Economy Congress in Izmir, the economic factors of Turkey 

were aimed to reach the western countries level. 
                                                           
* Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, fezer@firat.edu.tr 
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At the same time, Turkish economic policies between the years of 

1923-1929 and the negative effects of 1929 World Economic Crisis were 

investigated. 

Key words: Ataturk, Turkish Economy, Agriculture, Industry and Tra-

de, The World Economic Crisis. 

Giriş 

Sanayi inkılâbı ile güçlenen batılı devletler sömürge olabilecek alan-
larda kıyasıya bir mücadele ortaya koymuşlardır. Osmanlı Devleti XIX. 
yüzyıldan itibaren kapitülasyonların da etkisiyle batılı devletlerin kontro-
lü altına girmeye başlamıştır. Bu dönemde başta İngiltere, Fransa ve 
Rusya olmak üzere batılı devletlere verilen siyasi ve ekonomik tavizler 
Osmanlı ekonomisine büyük darbeler vurmuştur.1 

Bu olumsuzluklar özellikle İngiltere ile 1838 Ticaret Antlaşması’nın 
imzalanmasıyla birlikte, XIX. yüzyılın ortalarından itibaren açıkça görül-
meye başlamıştır. Başta İngiliz malları olmak üzere yabancı mallar Os-
manlı pazarını istila etmiştir.2 

Bütün bunların yanında emperyalist ülkelerin kendi gereksinimlerini 
karşılamak amacıyla bazı ürünlerin üretilmesini teşvik etmeleri sonucu 
Osmanlı yalnız üretim sürecinde değil, bu ürünlerin pazarlanması aşa-
masında da Avrupa’ya bağlanmıştır.3 

Günümüzdeki milletlerarası siyasi ve ticari ilişkilerin yapısını ve nite-
liğini oluşturan gelişmelerin başlangıcı, 1914 yılında patlak veren I. 
Dünya Savaşı ve onun sonuçlarına kadar uzanmaktadır.4 

I. Dünya Savaşı ile birlikte gelişen olaylar neticesinde bu savaşa katı-
lan ve savaş sonunda İttifak Devletleri ile birlikte yenilmiş sayılan Os-
manlı Devleti, Mondros Mütarekesi’ni imzalamak zorunda kalacaktır. 
Mütareke ile birlikte işgal hareketleri de başlayacak, işgaller karşısında 
Türk Milleti’nin Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde başlatmış olduğu 
Millî Mücadele’nin başarıya ulaşması ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti’nin kurulması ile birlikte batı ile ilişkiler yavaş yavaş normale döne-
cektir.5 

1923 yılında İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi ile başlayan 
ekonomik kalkınma süreci, 1923-1929 döneminde liberal sayılabilecek 
bir ekonomi politikası ile devam etmiştir. Hatta özel teşebbüsü teşvik 
amacıyla 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmıştır. Fakat 1929 
                                                           
1 Rifat Önsoy, Osmanlı Borçları (1854-1914), s. 9, Ankara, 1999. 
2 İsmail Yıldırım, “Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme 
(1839-1918)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 11, S. 2, s. 317, Elazığ, 2001. 
3 Orhan Kurmuş, Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, s. 60, Ankara, 1982. 
4 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), s. 3, Ankara, 1987. 
5 Galip Vardar, İttihat ve Terakki İçinde Dönenler, (Hazırlayan: Semih Nazif Tansu), s. 271, 
İstanbul, 1960. 
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yılında ortaya çıkan Dünya Ekonomik Krizi sebebiyle özel sektör yatırım-
ları olumsuz etkilendiğinden Türkiye sanayi ve alt yapı yatırımlarının de-
vam edebilmesi amacıyla, liberal ekonomi politikasının yanında devletçi-
lik ilkesini de uygulamıştır.6 

1. 1923-1929 Döneminde Türk Ekonomisi 

Osmanlı’da sanayi sektörü genel olarak Ege ve Marmara bölgelerinde yo-
ğunlaşmış ve bu bölgelerdeki sanayi faaliyetlerini yürütenlerin çoğunluğunu 
azınlıklar oluşturmuştur.7 Osmanlı Devleti içerisinde faaliyet gösteren ya-
bancı şirketler ise, genellikle devlet güvencesinin bulunduğu, alt yapı yatı-
rımlarını tercih etmişlerdir. Bu nedenle Osmanlı’nın son dönemlerinde çıka-
rılan teşvik kanunları da sanayi sektörünü canlandırmaya yetmemiş ve ya-
tırımcılar daha çok rekabet gerektirmeyen, kârlı yatırımlara yönelmişlerdir.8 

Osmanlı Devleti’nin batılılaşma amacıyla yapmış olduğu önemli tica-
ret sözleşmeleri, Tanzimat ve Islahat hareketleriyle kapitülasyonların 
aleyhimize dönmesi sonucu azınlıkların rolleri daha da artmıştır. Bu 
maksatla yapılan bazı araştırmalarda yeni tespitler ortaya konmuştur. 
Nitekim Osmanlı Devleti’nde ilk kapsamlı sanayi sayımı 1915 yılında Ti-
caret ve Ziraat Nezareti tarafından yapılmıştır. Bu sayım İstanbul, İzmir 
ve bazı Anadolu şehirlerini içine almıştır.9 Daha sonra Millî Mücadele dö-
neminde Ankara Hükümeti tarafından yapılan sanayi sayımında, küçük 
sanayi işletmeleri ve esnaf dükkanları dahil olmak üzere 33.085 müesse-
sede, 76.216 işçi çalıştırıldığı tespit edilmiştir.10 Millî Mücadele sonunda 
imzalanan Lozan Antlaşması ile batılı devletlerin Türk ekonomisi üzerin-
deki kontrolleri de kaldırılmaya çalışılmıştır.11 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında ekonominin nasıl bir yapı içinde gelişece-
ği de 17 Şubat 1923’te bağımsız ekonomiye geçiş için alınacak iktisadi 
tedbirleri görüşmek ve tartışmak üzere İzmir’de toplanan Türkiye İktisat 
Kongresi’nde şekillenmeye başlamıştır. İzmir’de Mustafa Kemal Atatürk 
başkanlığında toplanan Kongre’ye, bütün illerden çiftçi, tüccar, sanayi 
temsilcileri ve çalışanları, şirket temsilcileri, banka, borsa ve diğer iktisa-
dî kurum temsilcilerinden oluşan toplam 1135 kişi katılmıştır.12 
                                                           
6 İlker Parasız, Türkiye Ekonomisi 1923’den Günümüze İktisat ve İstikrar Politikaları, s. 19-
21, Bursa, 1998. 
7 Ahmet Emin Yaman, Kurtuluş Savaşında Anadolu Ekonomisi 1919-1922, s. 59, Ankara, 1998. 
8 Doğu Ergil, Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi, s. 58, Ankara, 1981. 
9 Tevfik Çavdar, Milli Mücadele Başlarken Sayılarla Vaziyet ve Manzara-i Umumiye, s. 48, İs-
tanbul, 1971. 
10 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, C. III, s. 334, İstanbul, 1999. 
11 Yahya Sezai Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, s. 96-97, İstanbul, 1994; Fah-
rettin Tızlak, “Milli Mücadele’nin Sosyal, Ekonomik ve Askeri Kaynakları Üzerine Bir Değer-
lendirme”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 96, s. 51, Aralık, 1994. 
12 İsmail Yıldırım, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923-1950), s. 29, Ankara, 2001; A. 
Gündüz Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi (1923-İzmir), s. 1-2, Ankara, 1971; Erdinç Tokgöz, 
Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-2007), s. 43-45, Ankara, 2007. 
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Atatürk bu Kongre’yi açarken yapmış olduğu konuşmada; Osmanlı 
Devleti’ni çöküntüye götüren nedenler ve yabancılara tanınan ayrıcalık-
lar üzerinde durmuştur. Kongre’nin, uzun süren olumsuzlukların Türk 
ekonomisinde açtığı tahribatı iyileştirecek çareleri aramak için toplandı-
ğını belirtmiştir.13 

Konuşmasının devamında delegelerin halkın temsilcileri olduğunu, 
memleketi layık olduğu mertebeye yükseltmek için, iktisadî işlere birinci 
derecede ehemmiyet verilmesi gerektiğini belirtmiştir.14 Yine bu kongrede 
ulusal ekonomiden sıkça söz edilmiş ve ekonomik kalkınmada millîlik 
savunulmuştur.15 

Cumhuriyet’in ilanı ile ekonomi yeni bir anlayışla ele alınmış ve bu 
dönemin en belirgin özelliği “özel teşebbüsü” himaye etme politikası ol-
muştur. Nitekim 1927’de çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu ile özel ser-
mayenin ülke kalkınmasına katkıda bulunması için yatırım yapmak iste-
yen girişimcilere çeşitli teşvik ve vergi muafiyetleri getirilmiştir.16 Ancak, 
1929 yılına kadar uygulanılmaya çalışılan liberal ekonomi sistemi, zayıf 
bir özel sektörün, devlet teşvikiyle kalkınamayacağı gerçeği de ortaya 
çıkmıştır. Özellikle dünya pazarlarında tahıl ve hammadde fiyatlarının 
düşmesi Türkiye’nin ihracat gelirlerini azaltmış ve ülke ekonomisinde 
serbest piyasayı baltalamıştır. Neticede özel sektörde sermaye birikimi 
artırılamadığından önemli ekonomik yatırımlar devlet tarafından yapıl-
maya devam edilmiştir. Yine İnönü hükümetlerinin ön plana aldığı de-
miryolu siyaseti de, yatırımlarda ve işletmecilikte devletçiliğe ağırlık ve-
rilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.17 

Bütün bu olumsuzluklara rağmen gelişmiş Avrupa ülkeleri, Japonya 
ve ABD’de ise, kapitalizmin birinci aşaması olarak kabul edilen ve 1929 
Dünya Ekonomik Krizi’ne kadar devam eden süreçte, ülkeler arası tica-
rette ortaya çıkan sıkıntılar “liberal” sistemin hareketliliğinin doğal sonu-
cu olarak yorumlanmıştır.18 

2. Tarım ve Sanayinin Yapısı 

Ekonomik açıdan gelişmiş birçok Avrupa ülkesi, sanayi devriminden 
önce mutlaka bir tarım devrimi aşamasından geçmiştir.19 Osmanlı Dev-
                                                           
13 Afet İnan, Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi Plânı 1933, s. 45-46, 
Ankara, 1972; Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Yeni Türkiye’nin Oluşumu (1923-1938), 
s. 255, İstanbul, 1995. 
14 Afet İnan, a.g.e., s. 45-46; Şerafettin Turan, a.g.e., s. 255. 
15 M. Akif Tural, Atatürk Devrinde İktisâdi Yapılaşma ve Celâl Bayar (1920-1938), s. 68-69, 
Ankara, 1987. 
16 Halûk Cillov, Türkiye Ekonomisi, s. 129, İstanbul, 1962. 
17 Şerafettin Turan, a.g.e., s. 314. 
18 Enver Özcan, Ekonomik Bunalımlar, s. 17, Ankara, 1981; Giovanni Arrighi, Uzun Yirminci 
Yüzyıl, (Çeviren: Recep Boztemur), s. 434-435, Ankara, 2000. 
19 İsmail Türk, Maliye Politikası ve Çağdaş Bütçe Teorileri, s. 234-235, Ankara, 1969. 
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leti ise, iç ve dış sorunları nedeniyle diğer alanlarda olduğu gibi tarım 
alanında da Avrupa’daki teknolojik gelişmeleri yeterince takip edememiş-
tir. Osmanlı Devleti’nde tarım genellikle ilkel yöntemlerle yapılmış ve sa-
dece pazara açılabilme imkânı bulabilmiş işletmeler, modern tarım yön-
temlerini uygulamaya çalışmışlardır.20 

Avrupa ülkelerinde XIX. yüzyıl başlarından itibaren modern tarımla 
ilgili araştırma ve gelişmeler hız kazanırken, Osmanlı Devleti’nde ülke ta-
rımı ile ilgili bilimsel bir çalışma ortaya konulamamıştır. Osmanlı’da ta-
rım alanında ilk ayrıntılı bilgiler, Fransız Uzman Vital Cuinet tarafından, 
1890 yılında dört cilt olarak yayımlanan “La Turquie d’Asie” adlı eserde 
ayrıntılı olarak verilmiştir.21 

Bu konu ile ilgili olarak, Maliye Bakanı Hasan Fehmi Ataç, 4 Nisan 
1922’de TBMM’de yapmış olduğu konuşmada; “Memleketimiz, ziraat 
memleketi, bütün hayatı ziraiyesi, hayatı iktisadiyesi, ticariyesi, sınaiyesi, 
maliyesi hep zürraın (çiftçilerin) zahiresinin para etmeye başladığı devir-
den (ağustos’tan) başlar. Bütün hayatımız çiftçinin mesaisi üzerine kurul-
muştur” demiştir.22 

Üreticinin elde ettiği tarımsal ürünün, üretim maliyeti ne olursa ol-
sun, toplamın % 12’si aynî ve nakdî olarak alınmaktaydı. Bütçe gelirleri-
nin % 30’unu oluşturan aşarı devlet kendisi toplamamış, vergi toplama 
hakkını pazarlıkla belirlenen miktar üzerinden mültezimlere vermiş23, 
aşar gelirlerinin bir kısmı da devlet borçları karşılığı Düyun-u Umumiye 
idaresine bırakılmıştır.24 

Bu dönemde ülke tarımı açısından yapılan en önemli değişiklik, 17 
Şubat 1925 yılında çıkarılan bir kanunla aşar vergisinin kaldırılması ol-
muştur. 1925 yılında çıkarılan bir başka kanunla hükümet, köylüyü 
topraklandırmak amacıyla bedelini yirmi yılda ödemek üzere toprak da-
ğıtmıştır.  

Ziraat Bankası aracılığı ile de küçük çiftçilere kredi kullanma imkânı 
tanınmıştır.25 

Daha sonra Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk tarımı üzerinde incele-
meler yapan Zhukovsky Türkiye’de “vaha tipi ziraatın” hakim olduğunu 
kaydetmiştir. Nitekim 1927 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 
yapılan tarım sayımı sonuçları da bu tespiti doğrular nitelikte olmuştur. 
Buna göre; % 32’si ekilebilir nitelikte olan ülke arazisinin, ancak % 
4.86’sı ekilebilmiştir. Ekilebilecek toprak miktarı bakımından sınırlama-
                                                           
20 Ahmet Emin Yaman, a.g.e., s. 39. 
21 Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı’nın Malî Kaynakları, s. 68-69, Ankara, 1973. 
22 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. III, s. 201, Ankara, 1999. 
23 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 3, s. 540-541, Ankara, 1941; TBMM Zabıt Ceridesi, C. 4, s. 465-
476, Ankara, 1942. 
24 Uluğ İğdemir, Heyeti Temsiliye Tutanakları, TTK, s. 114, Ankara, 1989. 
25 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 5, s. 322-336, Ankara, 1981; Erdinç Tokgöz, a.g.e., s. 43-45. 
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nın söz konusu olmadığı bir dönemde, bu oranın küçüklüğü ulaşım ye-
tersizliği ve pazarın sınırlı olmasından kaynaklanmıştır.26 

Türkiye’de aile başı ortalama ekili alan 24.9 dönüm iken, büyük pa-
zarlara açılma imkanı olan Akdeniz bölgesinde bu oran 40 dönüme, hat-
ta Mersin’de 108 dönüme kadar çıkmıştır.27 Ayrıca Türkiye’nin yaşamış 
olduğu uzun süreli savaşlar ve işgaller sonucu ülke kaynakları ve alt ya-
pısının tahrip edilmesi neticesinde tarım alanlarından istenilen verim 
alınamamıştır.28 Buna rağmen Anadolu ekonomisi, tümüyle tarıma da-
yanmış; devlet, gelirlerinin büyük bölümü tarım ürünlerden alınan vergi-
lerden sağlanmıştır. 

Tarım sektörüne paralel olarak sanayi sektörü de, Osmanlı dönemin-
den itibaren Ege ve Marmara bölgelerinde yoğunlaşmıştır. 1919-1920 
döneminde, 10 kişiden fazla işçi çalıştıran 300 civarındaki tesisin 170’i 
İstanbul ve çevresinde, 60 kadarı İzmir ve çevresinde, geri kalanı ise, 
Bursa ve çevresinde faaliyette bulunmuştur. Ancak bu bölgelerdeki sa-
nayi faaliyetlerinin önemli bir kısmı yabancıların tekelinde kalmıştır.29 

Ülke ekonomisine yön vermek amacıyla, 1923 yılında toplanan Türki-
ye İktisat Kongresi’nde sanayi grubu, ticaret grubu, tarım grubu ve işçi 
grubu olmak üzere dört ana grup temsil edilmiştir. Kongre tarafından 12 
maddelik millî iktisat esasları kabul edilerek TBMM Başkanlığı’na ve hü-
kümete sunulmuştur. Bu kongrede özetle şu kararlar alınmıştır:30 

1. Üreticinin korunması, 
2. İhracatın korunması, 
3. Millî sanayinin ve işçinin korunması, 
4. Demiryollarının geliştirilmesi. 
Ayrıca özel sermayenin gelişmesi için, devlet tarafından sanayicilere 

kredi verilmesi ve devletin ancak özel sektörün yapamayacağı yatırım-
ları yapması karar altına alınmıştır. Aslında bu kongre, istişarî bir nite-
lik taşımasına rağmen 1923-1929 dönemindeki liberal iktisat politika-
sının temelini teşkil etmiştir. 1927 yılında yapılan tespitlere göre; Tür-
kiye’deki 65.245 işletmenin % 43.59’u tarım, evcil hayvanlar, balık ve 
av ürünleri sanayinde yoğunlaşmıştır. İkinci ana grubu % 22.61 ile 
maden sanayi, üçüncü ana grubu ise % 18.70 ile dokuma sanayi oluş-
turmuş ve bu işletmelerde çalışan toplam işçi sayısı 256.855 olarak 
tespit edilmiştir.31 
                                                           
26 İlhan Tekeli-Selim İlkin, a.g.e., s. 36. 
27 İlhan Tekeli-Selim İlkin, a.g.e., s. 38-39. 
28 Yahya Sezai Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, s. 103, İstanbul, 1994. 
29 Fahrettin Tızlak, “Milli Mücadele’nin Sosyal, Ekonomik ve Askeri Kaynakları Üzerine Bir 
Değerlendirme”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 96, s. 52. 
30 Afet İnan, a.g.e., s. 9. 
31 Türkiye’de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 50. Yılı, Başbakanlık Devlet İstatistik Ens-
titüsü, s. 151, Ankara, 1973. 
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Diğer taraftan ihracatımızın üçte birini oluşturan tütün üretiminin 
1926’dan sonra birçok ülkede artması ve rekabetin oluşması fiyatların 
gerilemesine sebep olmuştur. Tütünden elde edilen ihracat gelirlerinin 
azalması, yabancı bankaların tütünün teminat gösterilmesi karşılığında 
açtıkları kredi miktarlarında önemli düşüşler yaratmıştır. Yaşanan bu 
olumsuzluklar Türkiye’de “para bunalımı” olarak adlandırılan olayın en 
önemli etkenlerinden birini oluşturmuştur. Dış ticaret işlemlerinde kul-
lanılan krediye teminat olarak gösterilen tütün, dış piyasada aranan bir 
mal olmaktan çıkınca, bu işlevi artık yerine getiremez olmuştur.32 

3. Dış Borçlar 

Osmanlı Devleti Kırım Savaşı (1853-1856) sırasında içine düştüğü 
mali krizi aşmak için ilk kez dış borçlanmaya gitmek zorunda kalmıştır. 
Bu yıllarda Avrupa’da sermaye fazlalığı ve faizlerin düşük olması sebe-
biyle, Avrupa devletleri adeta borç verme yarışı içine girmişlerdir. Padi-
şah Abdülmecit 4 Ağustos 1854’te hükümete beş milyon İngiliz Lirası 
kadar borçlanma yetkisi vermiştir. Hükümet Mısır Eyaleti’nin vergi gelir-
lerini karşılık göstererek İngiliz ve Fransız piyasalarına tahvil ihraç et-
miştir. Böylece 1854’de başlayan dış borçlanma her yıl yeni borçlanma-
larla devam etmiş ve bu durum Nisan 1876’da “moratoryum (borç ertele-
me)” ilanına kadar devam etmiştir.33 

Alacaklı ülkelerin, özellikle İngiltere ve Fransa’nın baskıları sonucu 
Osmanlı Maliyesi 1881 yılında yürürlüğe giren “Muharrem Kararnamesi” 
ile Düyun-u Umumiye İdaresi’nin denetimine girmiştir. 1897 tarihli İsta-
tistik Yıllığı’na göre 1881-1897 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin borç-
ları faizi ile birlikte 184,8 milyon liraya ulaşmıştır. Bu miktar devletin 
yıllık gelirinin 10 katını aşmıştır. I. Dünya Savaşı öncesinde devletin bi-
rikmiş borç miktarı 180 milyon Osmanlı Lirası olarak tespit edilmiştir.34 

6 Ağustos 1924’te yürürlüğe giren Lozan Antlaşması ile toplam dış 
borç miktarı 161,3 milyon lira olarak belirlenmiştir.35 Lozan Antlaşması’-
nın 46. maddesine göre; Osmanlı Devleti’nden kalan borçların, Osmanlı’-
dan ayrılarak bağımsızlıklarını kazanan devletler arasında bölüştürül-
mesi ilkesi kabul edilmiştir. Bu borçların devletler arasındaki taksimi ve 
yıllık ödeme tutarları Düyun-u Umumiye tarafından yapılmıştır.36 Buna 
göre; Türkiye 1912 öncesindeki Osmanlı borçlarının % 62.54’ünü, daha 
                                                           
32 İlhan Tekeli-Selim İlkin, a.g.e., s. 42. 
33 Erdinç Tokgöz, Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-2007), s. 26, Ankara, 2007. 
34 Erdinç Tokgöz, a.g.e., s. 26-27; Mustafa Sıtkı Bilgin, “İkinci Dünya Savaşı Sonrası Uzak 
Şark Türkleri’nin Sovyet Esareti Altına Düşmesi ve Ayaz İshaki’nin Siyasi Mücadelesi”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 160, s. 121, Ocak-Şubat 2006. 
35 Erdinç Tokgöz, a.g.e., s. 28. 
36 Erdoğan Alkin, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, s. 15-16, İstanbul, 1978; Levent Aksu, 
“Atatürk Dönemi Para ve Kambiyo Politikası (1923-1938)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergi-
si, Sayı: 160, s. 120, Ocak-Şubat 2006. 
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sonra alınan borçların ise % 73.59’unu ödemeyi kabul etmiştir. Anlaşma 
sonunda kabul edilen borç miktarı 82.456.337 lirası anapara olmak üze-
re faizleriyle birlikte toplam 107.528.461 altın liraya ulaşmıştır.37 

Türkiye 1929-1936 döneminde her yıl 2.000.000, 1936-1942 döne-
minde 2.880.000, 1942-1947 döneminde 2.780.000, 1947-1952 döne-
minde 3.180.000, 1952’den sonra 3.400.000 altın lira ödemeyi kabul et-
miştir. Bu anlaşmaya göre eğer Türk parası kıymetini kaybederse Türki-
ye ödenecek taksitleri Osmanlı Bankası’na yatırmak koşuluyla ödemeleri 
durdurma hakkına sahip olacaktı. Ayrıca Türkiye ödemesi gereken borç-
larının teminatı olarak; İstanbul Galata ve Haydarpaşa gümrük gelirleri-
ni, 1929-1932 yılları arasında ise, Samsun gümrüğü gelirlerini göster-
miştir.38 

Türkiye ilk yıl ödemesi gereken 1.435.000 sterlini zamanında ödemiş-
tir. Fakat 1930 yılı bütçe giderleri içinde % 14’lere ulaşan dış borç öde-
melerini yapmakta zorlanmaya başlamıştır. Bu gelişmeler üzerine 25 Ka-
sım 1930’da Osmanlı Bankası’na 6.000.000 lira (kâğıt para) yatırarak 
ödemeleri durdurmak zorunda kalmıştır. Uzun müzakerelerden sonra 
1933 yılında yeniden anlaşma sağlanmış ve Türkiye bu tarihten itibaren 
borçlarını düzenli bir şekilde ödemeye başlamış ve ödemeler 1954 yılında 
sona ermiştir.39 

Sonuç 

I. Dünya Savaşı sonrası batıda genellikle hızlı bir ekonomik gelişme 
dönemi yaşanmıştır. Bu dönemde birçok ülke savaş sırasında eksilmiş 
veya yok olmuş olan dayanıklı tüketim malları ve sermaye stoklarını kar-
şılayıcı önlemler almıştır. Fakat stokların karşılanması ve talebin azal-
ması 1921 yılında fiyatlarda hızlı bir düşüş yaşanmasına sebep olmuş-
tur. 1922-1925 yılları arasında dünya ekonomisinde tekrar genel bir 
canlanma görülmüştür. 1926-1927 yıllarında dünya ekonomisinde üreti-
min artması ve rekabet sonucu fiyatların önemli ölçüde gerilemesi yeni 
bir durgunluk döneminin başlamasına sebep olmuştur. 

Aslında I. Dünya Savaşı sonrasında ABD ekonomik açıdan korumacı 
geleneğine tekrar dönmüş ve gümrüklerde büyük çapta tarife artışları 
uygulamıştır. Buna karşılık New York malî grupları serbest ticaretin ge-
rekliliğini savunmuş ve Amerikan Hükümeti’nin herhangi bir kriz ihti-
maline karşı tedbir ve sorumluluk almasını istemiştir. Konuyla ilgili ola-
rak, Wall Street Bankeri ve Eski Dışişleri Müşaviri Norman Davis vermiş 
                                                           
37 Levent Aksu, “Atatürk Dönemi Para ve Kambiyo Politikası (1923-1938)”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 160, s. 122; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, a.g.e., s. 
148. 
38 İlhan Tekeli-Selim İlkin, a.g.e., s. 43-45; Levent Aksu, “Atatürk Dönemi Para ve Kambiyo 
Politikası (1923-1938)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 160, s. 123. 
39 İlhan Tekeli-Selim İlkin, a.g.e., s. 44-45. 
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olduğu bir demeçte; “Uluslararası ekonomik ilişkiler karşılıklı olarak bir-
birlerine o denli bağımlı hale geldi ki, bir ulus tarafından kabul edilen ön-
lemler diğerlerinin refahını etkilemektedir” demiştir. 

Uluslararası ticarette söz sahibi ülkelerin, yeterince tedbir alamaması 
ve uluslararası ticaretin daha da gerilemesi 1929 sonlarında Dünya Eko-
nomik Krizi’ni ortaya çıkarmıştır. Krizi aşabilmek için Türkiye’nin göster-
miş olduğu çabalar diğer ülkelerden farklı olmamıştır. Hatta onlarla bir-
likte ve onlardan etkilenerek gelişmiştir. 

1929 Dünya Ekonomik Krizi birçok ülkede sadece iktisadî politika de-
ğişiklikleri ile çözümlenememiş, beraberinde birçok siyasal rejim değişik-
liğini de getirmiştir. 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin sebep olduğu eko-
nomik sorunlara, daha çok tarımsal yapı içerisinde çözüm arayan Türki-
ye, liberal ekonomi politikasının yanı sıra devletinde yatırımlara katılma-
sı ve kalkınmada etkili bir şekilde rol almasını benimsemiştir. Fakat alı-
nan bu önlemler krizi aşmak için yeterli olmamış ve ekonomik krizin et-
kileri 1932 yılına kadar artarak devam etmiştir. Türkiye 1933 yılından 
itibaren kendisini toparlayarak hem alt yapı ve sanayi yatırımlarını ger-
çekleştirmiş, hem de borçlarını düzenli bir şekilde ödemeye başlamıştır. 

Diğer taraftan Sümerbank, Etibank, Madencilik Bankası gibi yatırım 
yapmak amacıyla devlet tarafından kurulan bankalar, şeker, dokuma ve 
kâğıt sanayi işletmeleri, demiryolu, şose ve liman inşaatları, ağır sanayi 
tesisleri gibi önemli yatırımların gerçekleşmesini sağlamıştır. Sonuç ola-
rak sanayileşme hamlesi ve alt yapı yatırımlarının temelleri bu dönemde 
atılmıştır. 
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OSMANLILARA SIĞINMIŞ ÖNEMLİ BİR 
AK-KOYUNLU ŞAHZÂDESİ: UĞURLU MEHMED BEY 

Doç. Dr. Kazım PAYDAŞ* 

Öz 

Şehzâde Uğurlu Mehmed, Uzun Hasan Bey’in hemen hemen bütün sa-

vaşlarına katılmış ve ona en büyük yardımcı olarak vazife icra etmiştir. Bu 

bakımdan o asker ve emirler arasında büyük bir üne kavuşmuştur. Bun-

dan dolayı da Ak-Koyunlu hükümdarlığına namzet olarak gösterilmiştir. An-

cak onun bu konuda aceleci davranarak zamansız bir şekilde isyan etmesi 

ve üvey annesi Selçukşah Begüm’ün komploları buna engel olmuştur. Uğurlu 

Mehmed’in önemi sadece ülkesindeki emirler ve askerler tarafından takdir 

edilmemiş, zamanın en büyük hükümdarı olan Fatih Sultan Mehmed Han ta-

rafından da takdir edilerek kendisine bir hükümdar gibi davranılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Uğurlu Mehmed, Ak-Koyunlu, Uzun Hasan Bey. 

Abstract 

Ughurlu Mehmed Bey an Important Aq-Qoyunlu Prince 

Who Took Refuge In Ottomans 

Prince Ughurlu Mehmed participated in almost all wars of Uzun Ha-

san Bey and he carried out his duty as the biggest helper. In this respect, 

he had gained a great reputation among soldiers and gentlemen. Therefo-

re, he was shown as a candidate in the reign of Aq-Qoyunlu. But in that 

case he has been obstructed by the conspiracies of his stepmother Sel-

çukşah Begüm and the hasten movements of himself to rebellion. Not on-

ly the country gentlemen and soldiers but also Sultan Mehmed The Con-

queror who was the greatest ruler of the time appreciated his auspicious 

significance and Ughurlu Mehmed was treated as a monarch. 

Key words: Ughurlu Mehmed, Aq-Qoyunlu, Uzun Hasan Bey. 
                                                           
* Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Giriş 

Ak-Koyunlularda şahzâdelere “Mirza” denilmekte idi.1 Bunun yanında 
Ak-Koyunlular’ın şahzâde ve çocuklarına “Emirzade” de denilmekte idi.2 
Şahzâdeler, diğer Türk-İslâm devletlerinde olduğu gibi birer hükümdar 
adayı idiler. Hükümdarlar tahta geçip hâkimiyetlerini sağlamlaştırınca 
devletin önemli yerlerine oğullarını vâli olarak atamaktaydılar. Vâli ola-
rak atanan bu şahzâdeler, bir bakıma hükümdarın hâkimiyetinin temi-
natı da sayılmaktaydılar. Çünkü bu şahzâdeler merkeze bağlı kaldıkları 
sürece, bulundukları bölgeleri hükümdar adına yönetmekte idiler. Bu 
bakımdan hükümdara karşı meydana gelen tehlikeleri de önleyebilmek-
teydiler. Bu durumun önemini bilen Uzun Hasan Bey, hükümdarlığını 
sağlamlaştırınca her yere oğullarını vâli olarak atadı. Bu atamalara göre 
Yakub İsfehan’a, Uğurlu Mehmed Fars’a, Zeynel Mirza Kirman’a, Mak-
sud Bağdat’a gönderildi.3 Bu atamalarla şahzâdelerin fiili olarak devlet 
yönetiminde yer almaları sağlanmaktaydı. Bu vilayetlere atanan şahzâ-
deler, atandıkları bölgede adeta bir hükümdar gibi davranabilmekte idi-
ler. 

Uğurlu Mehmed Bey’in Babasına İsyan Ettiği Tarihe Kadar  
Yapmış Olduğu Faaliyetler: 

Uğurlu Mehmed Bey Uzun Hasan Bey’in Eğil Beyi Devletşah Buldu-
kani’nin kızı ile 1441 tarihinde yapmış olduğu evliliğinden doğmuş olan 
oğlu idi.4 Uğurlu Mehmed Bey’in çocukluk dönemi ile ilgili detaylı her-
hangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Ak-Koyunlu devletinde Şahzâ-
deler, diğer Türk-İslâm devletlerinde olduğu gibi birer hükümdar adayı 
oldukları için onun bu yaşlarda çok iyi bir eğitim aldığı anlaşılmaktadır. 
Uğurlu Mehmed Bey hakkındaki bilgiler daha çok Uzun Hasan Bey’in 
Ak-Koyunlu hükümdarı olmasından sonraki dönemlere ait bulunmakta-
dır. Uzun Hasan Bey hükümdarlığı ele geçirdikten sonra oğullarını 
önemli yerlere vali olarak atamaya başladı. Bu bağlamda Uğurlu Meh-
med Bey’i Fars’a atadı.5 Uğurlu Mehmed Bey kente gelir gelmez burada 
asayişi temin ederek, şehirde yeni görevliler tayin etti. Ardından da ordu-
                                                           
1 Ebu Bekr-i Tihranî, Kitâb-ı Diyarbekriyye, Neşr. Necati Lugal-Faruk Sümer, c. I, s. 166, 
Ankara, 1993; Ebu Bekr-i Tihranî, Kitab-ı Diyarbekriyye, Çev. Mürsel Öztürk, s. 109, Anka-
ra, 2001. 
2 Fadlullah b. Ruzbihan Khunji-i İsfehani, Tarikh-ı Alam-arayı Amini, Persian text edited by 
John E. Woods, s. 98, London, 1992. 
3 Yahyâ-yi Kazvinî, Lübbü’t-Tevârih, Yay. Seyyid Celâleddin-i Tahranî, s. 221, Tahran, 1315; 
H. Walther Hinz, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, Çev. Tevfik Bıyıklıoğlu, s. 47, Ankara, 1992; 
H.R. Roemer, “The Türkmen Dynasties”, The Cambridge History of Iran, Volume: VI, s. 180, 
Cambridge, 1993; Ahmed Ali Han Veziri, Tarih-i Kirman, c. II, s. 588, Tahran, 1991. 
4 John E. Woods, The Aqqoyunlu Clan, Confedaration, Empire, s. 135, Chicago, 1976; Türk-
çe Terc. Sibel Özbudun, Akkoyunlular, s. 201, İstanbul, 1993; İlhan Erdem, “Akkoyunlu 
Devletini Meydana Getiren Aşiretler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, VI, s. 248, İzmir, 1991. 
5 Yahya-i Kazvinî, a.g.e., s. 221; Hinz, a.g.e., s. 47; H.R. Roemer, “Dynasties”, s. 180. 
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sunun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve silah topladı.6 Uğurlu Meh-
med Bey bu dönemde gerek şahsi kabiliyet ve gerekse cesareti sayesinde 
Uzun Hasan Bey’in en yakın yardımcısı olmuş ve Hasan Bey’in bütün 
önemli işlerinde önemli bir role sahip olmuştur. Bu bakımdan Ak-Ko-
yunlu tarihinde diğer şahzâdelere nazaran daha önemli bir mevkiye sa-
hip olmuştur. Esasen Uğurlu Mehmed Bey bir şahzâdeden çok bir ku-
mandan olarak babasının yanında yer almıştır. O, 1459-60/863-64 yı-
lında Fatih Sultan Mehmed Han ile Uzun Hasan Bey arasında Trabzon 
konusunda meydana gelen anlaşmazlık sırasında yine faaliyete geçerek 
Koyulhisar’ı ele geçirdi ve burayı yönetmek üzere bir vekilini bıraktı. An-
cak aynı yılın kış mevsiminde bir Osmanlı ordusu saldırıya geçerek 
Uğurlu Mehmed’in Koyulhisar’daki vekilini kuşattı. Fakat baharda Uzun 
Hasan Bey harekete geçerek Osmanlı kuşatmasını dağıtmayı başardı.7 

Bu arada Hasan Bey Osmanlı Devleti ile olan anlaşmazlığına ara ve-
rip kadim düşmanları Kara-Koyunlular ile mücadeleye başladı. Bu mü-
cadele de Hasan Bey Cihanşah’ı yenilgiye uğratarak onu ortadan kaldır-
dı. Hasan Bey Cihanşah’a karşı kazandığı zaferden sonra 1467 yılı kışını 
Amid’de geçirip yorgunluk atarken bir taraftan da diplomatik faaliyetlere 
hız verdi. Bu meyanda Bağdad ve el-Cezire yöresindeki emir ve darugala-
ra elçiler yollayarak itaat etmelerini istedi. Ardından da Halil Aka’yı yöre-
yi itaat altına alması için önden gönderdi. Bu hareket sonucunda Sincar, 
Musul, Erbil, Ak-Koyunluların hâkimiyetine geçti. Bu gelişmeler üzerine 
Kara-Koyunluların Bağdad valisi Alpavut Muhammet Bey Hasan Bey’e 
elçiler göndererek itaatini arz etti. Ak-Koyunlu hükümdarı da Bağdad’ı 
teslim alması hususunda oğlu Uğurlu Mehmed’i 2000 kişilik bir kuvvetle 
yola çıkardı. Ancak mevsimin kış olmasından dolayı Uğurlu Mehmed Bey 
bir süre ilerledikten sonra konaklamak zorunda kaldı.8 Bu sırada Uğurlu 
Mehmed Bey’in Bağdad üzerine geldiğini öğrenen Alpavut Muhammet 
geri dönerek Uğurlu Mehmed ve Ak-Koyunlu kuvvetlerinin kente girme-
sine karşı çıktı.9 Bu durum üzerine Uğurlu Mehmed burada babasına 
yazdığı mektupta Alpavut’un zalim ve sevilmeyen bir kişi olup Bağdad’-
tan mutlaka uzaklaştırılması gerektiğini, bu sebeple Azerbaycan’dan ön-
ce Bağdad’a yürümesinin daha uygun olacağını belirtti. Oğlunun bu is-
teğine uyan Hasan Bey 1468 yılı baharında Bağdad üzerine yürüdü. Yol-
da iken Alpavut Muhammet’i huzuruna davet ettiyse de Alpavut gelme-
di.10 Uzun Hasan Bey kendisini uzun ve masraflı bir kuşatmaya bağla-
                                                           
6 Tihranî, a.g.e., c. II, s. 514-515; Terc., s. 312. 
7 Woods, a.g.e., s. 103; Terc. s. 166. 
8 Hasan-ı Rumlu, Ahsenü’t-Tevârih, c. XI, Neşr. Abdülhüseyn-i Nevâî, s. 462, Tahran, 1349; 
Tihrani, c. II, s. 457-458; Terc. s. 277-278. 
9 Woods, a.g.e., s. 110; Terc. s. 175. 
10 Tihranî, a.g.e., c. II, s. 457-458; Terc. s. 277-278. 
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mayı uygun görmediği için kentin çevresinde bir gövde gösterisi ile ancak 
yetindi.11 

Bu arada Cihanşah’ın ortadan kaldırılmasından sonra Timurlu Ebu 
Said Cihanşah’ın oğlu Hasan Ali’nin de teşvik ve tahrikiyle Hasan Bey’e 
karşı cephe almaya başladı. Bu mücadele sırasında Çekirlu aşiretinin 
üyeleri taraf değiştirerek casusluk amacıyla Çağatayların yanında yer 
alınca, Uzun Hasan Bey oğlu Uğurlu Mehmed Bey’i savaşçıları ile birlikte 
onların üzerine göndererek, Çekirluların bir kısmını ortadan kaldırarak 
cezalandırdı.12 Uğurlu Mehmed Bey’in Ebu Said’e karşı verilen mücade-
lede hizmetleri bununla sınırlı kalmamış o, Çağatayların içerisine gizlice 
girip, onlardan birkaç kişiyi öldürerek Timurlu Ebu Said’in ordusu hak-
kında bilgi toplayarak Ak-Koyunlu ordugâhına dönebilmiştir.13 Timurlu 
hükümdarı Ebu Said Ak-Koyunlu hükümdarı tarafından ortadan kaldı-
rıldıktan sonra, toprakları Uzun Hasan Bey tarafından görevlendirilen 
Timurlu Yadigâr Muhammed tarafından yönetilmeye başlandı. Ancak 
çok geçmeden Timurlu Hüseyin Baykara harekete geçerek Yadigâr Mu-
hammed’i öldürüp Herat’ı ele geçirdi. Bunun üzerine Uzun Hasan Bey 
Şahzâde Uğurlu Mehmed’in asker toplayarak Esterabad’a hareket etme-
sini istedi. Bu emir üzerine Uğurlu Mehmed hazırlıklarını tamamladık-
tan sonra İsfehandan yola çıktı. Şahzâde 875/1470-71 yılı baharında 
Horasan’a hareket edecekti. Çağatay hükümdarı Hüseyin Baykara Uğur-
lu Mehmed’in Esterabad’a geldiğini öğrenince tedbir olarak Hasan Padi-
şah’a Şeyh Abdullah ile bir mektup gönderdi. Şeyh Kum’da huzura vardı 
ve mektubu sundu. Baykara Esterabad’ın verilmesi karşılığında Ak-Ko-
yunlulara tabi olmayı kabul ediyordu. Hasan Padişah bu teklifi kabul 
ederek elçiyi gönderdi. Ak-Koyunlularda Esterabad’ı tahliye ederek Irak’a 
döndüler. Hasan Padişah ise 875/1470-71 yılının kışında Kum civarında 
kışladı. Uğurlu Mehmed Bey ise İsfehan’a döndü.14  

Uzun Hasan Bey, Cihanşah’ı yendikten sonra Kara-Koyunlu toprakla-
rı üzerinde Ak-Koyunlu devletini yeniden teşkilatlandırmaya başladı. Bu 
teşkilatlanmayı yaparken de oğlu Uğurlu Mehmed’in yardımına başvur-
du. Bu amaçla Uğurlu Mehmed’i karışıklık içinde olan Irak’a gönderdi. 
Buradaki hedef ise Kara-Koyunlu Hasan Ali idi. Uğurlu Mehmed Bey ha-
rekete geçtiğinde maiyetinde 10.000 kişilik bir Ak-Koyunlu kuvveti ve Ci-
hangir oğlu Osman Bey, İbrahim Bey, Şah Mansur ile Pürneklı Şeyh Ha-
san gibi emirlerde bulunmaktaydı. Ak-Koyunlu Şahzâdesi Hasan Ali’yi 
ortadan kaldırdıktan sonra İsfehan’a giderek burada isyan halinde olan 
emir Yusuf’u tedip edecekti. Bu sırada Hasan Ali Hemedan’ı kuşatmış ve 
                                                           
11 Woods, a.g.e., s. 110; Terc., s. 175. 
12 Hasan-ı Rumlu, a.g.e., s. 461. 
13 Hasan-ı Rumlu, a.g.e., s. 481. 
14 Tihranî, c. II, s. 551-552; Terc. s. 333; Hüseyin Mircaferi, Tarih-i Timuriyân ve Türkme-
nân, s. 354, İsfehan, 1375. 
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almak üzere idi. Ahalinin yaptığı imdat çağrıları sonucu Uğurlu Meh-
med, Aras’tan geçerek süratle Hemedan’a ulaştı ve Hasan Ali’yi basarak 
esir aldı ve çok geçmeden de onu birçok Kara-Koyunlu ile birlikte öldürt-
tü. Bu şekilde kendisine verilen görevi başarılı bir şekilde yerine getiren 
Uğurlu Mehmed Bey birçok mal, altın ve hazine ile babasının yanına geri 
dönmek için harekete geçti.15 

Uzun Hasan Bey Kara-Koyunlular ve Timurluları bu şekilde egemenli-
ği altına aldıktan sonra kendisine olan güveni gittikçe artmıştı. Bu me-
yanda o artık Osmanlılar ve Memlûkler ile boy ölçüşebilecek bir konuma 
gelmişti. Daha önceki mücadelelerinde olduğu gibi bundan sonraki mü-
cadelesinde de en büyük yardımcısı yine oğlu Uğurlu Mehmed Bey idi. 
Nitekim 1472/877 yılı başlarında Uzun Hasan Bey Fırat’ı hızla geçerek 
Malatya, Kâhta, Gerger ve Ayıntab’ı ele geçirdi. Bu sırada oğlu Uğurlu 
Mehmed kumandasındaki bir Ak-Koyunlu birliği Fırat’ın doğu kıyısında-
ki Memlûk karakolu Birecik’i istila etti.16 Ancak Uzun Hasan Bey, Os-
manlıların 1473/878 yılı baharı sonlarında başlayacakları söylenen sal-
dırısına karşı kuvvetlerini fazla dağıtmaktan kaçındı. Bu sebeple Bire-
cik’te bir savunma birliğini Uğurlu Mehmed’in kumandasında bırakarak 
geri çekildi. Ancak Mart ayında Ak-Koyunlu muhafızları Memlûk komu-
tanı Yaşbek önünde ağır kayıplara uğrayarak Birecik önlerinden çekildi-
ler.17 Bu arada Hasan Padişah Otlukbeli savaşından önce oğlu Uğurlu 
Mehmed Bey ile Bektaş oğlu Ömer Bey’i 100.000 kişilik bir süvari kuvve-
tiyle Osmanlı akınlarını durdurmakla görevlendirdi.18 Ak-Koyunlular ve 
Osmanlılar arasında bu şekilde gelişen çatışma ortamı daha sonra mey-
dana gelecek olan Otlukbeli savaşında Uğurlu Mehmed Bey’in üstün sa-
vaşçılık ve cesaretini ortaya koyması için daha iyi bir fırsat oluşturdu. 

Nitekim çok geçmeden Osmanlı ordusu Temmuz 1473 tarihinde Er-
zincan önlerine gelmiş, Türkmenlerde bu sırada Erzincan civarında bu-
lunmaktaydılar.19 Türkmenlerin yakında olduğunu işiten Osmanlı Sulta-
nı da Rumeli Beylerbeyi Has Murad Paşa’yı öncü görevi ile görevlendirdi. 
Bu sırada Uğurlu Mehmed Bey emrindeki Türkmenlerle birlikte pusuda 
bulunmaktaydı. Türkmenler bazen saklanarak bazen de Osmanlı asker-
lerinin yakınında sancaklarını açarak varlıklarını gösteriyorlardı. Bunun 
üzerine Has Murad Paşa Fatih Sultan Mehmed’e haber göndererek yar-
dım isteğinde bulundu. Fatih bu istek karşısında Mahmud Paşa’yı onun 
yardımına gönderdi. Mahmud Paşa Uğurlu Mehmed’in hile ve tuzağının 
                                                           
15 Tihranî, a.g.e., c. II, s. 512-513; Terc. s. 310-311; Gaffarî, Tarih-i Cihan-ârâ, Neşr. Hasan-
ı Nerakî, s. 252, Tahran, 1343. 
16 Woods, a.g.e., s. 130; Terc. s. 195. 
17 Woods, a.g.e., Terc. 196. 
18 Şerafettin Turan, “Fatih Mehmed-Uzun Hasan Mücadelesi ve Venedik”, TAD, III, s. 108, 
1965. 
19 Tihranî, a.g.e., s. 571; Terc. s. 346. 
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farkına vararak Has Murad Paşa’yı karşı koymaması için uyardı. Ancak 
Has Murad Paşa’nın yanındakiler Mahmud Paşa’nın Türkmen ordusu-
nun mağlubiyet belirtilerini anlamış olduğundan kendisinin bu galibiye-
te sahip olmak istediğini belirterek kendilerinin saldırıya geçmeleri ge-
rektiğini söylediler. Bu durum üzerine Has Murad Paşa Ak-Koyunlulara 
karşı saldırıya geçti. Bunun üzerine Uğurlu Mehmed Bey harekete geçe-
rek sahte bir çekilme ile geri çekildi. Bunun üzerine Has Murad Paşa 
Uğurlu’nun bu çekilişine aldanarak ileri atıldı. İşte tam bu sırada onu 
arkadan çeviren Ak-Koyunlu kuvvetleri birden bire ortaya çıktılar ve çe-
kilmekte olan kuvvetlerde geriye dönünce üstün kuvvetler karşısında 
Murad Paşa idaresindeki bu seçme Osmanlı askerleri, Fırat ile Ak-Ko-
yunlu kuvvetleri arasında üç saat içinde eridiler. Uğurlu Mehmed’in ba-
şında bulunduğu Ak-Koyunlu askerleri yaklaşık olarak 12.000 Osmanlı 
süvarisini öldürdüler. Ayrıca Turhan oğlu Ömer Bey ve büyük emirler-
den bazıları da tutsak alındı.20 Böylece Erzincan’da bu ilk savaşı Ak-Ko-
yunlular Uğurlu Mehmed Bey’in üstün savaş taktiği sayesinde kazana-
rak Osmanlılara karşı ilk başta üstünlük elde etmiş oldular. Uğurlu 
Mehmed Bey Osmanlılara karşı kazanmış olduğu bu galibiyetten sonra 
aynı gün kesin savaşa girilmesini Uzun Hasan Bey’e bildirdi. Hasan Pa-
dişahta Uğurlu Mehmed’in bu görüşüne katılmaktaydı. Ancak Uğurlu 
Mehmed’in üvey annesi Selçukşah Begüm Uğurlu Mehmed’in ordu ara-
sında tam bir itibar kazanmak için Osmanlı ordusunun yenilgisinin ken-
di eliyle olması davasındadır diyerek Uzun Hasan Bey’e engel oldu.21 Bu-
nun üzerine Hasan Padişah sevgili zevcesi Selçukşah Begüm’ün sözüne 
inanarak Uğurlu Mehmed Bey’i geri çağırdı. Böylece belki de Ak-Koyunlu 
Devleti tarihinin dönüm noktası olacak bir konuda oğlu ile anlaşmazlığa 
düşerek gelecekte meydana gelecek kötü olaylarında başlangıcına sebep 
oldu.22 Ardından da Fatih Sultan Mehmed Han’ın sulh teklifini tereddüt-
süz reddetti. Bu ilk karşılaşmada yara almış olan Osmanlı Sultanı da 
düşmanı düz bir arazide karşılamak üzere Bayburt yönüne doğru çekil-
di. Hasan Padişah ise bir hafta kadar rakibini takip etti. Üç ağızlı adıyla 
bilinen yere geldiğinde ordugâh kurulmasını ve ordunun dinlenmesini 
istedi.23 Hasan Padişah kendisi için uğurlu bir gün saydığı 11 Ağustos 
1473 yılının Çarşamba gününde düşmana saldırıyı uygun gördüğünden 
Osmanlıları yenebileceğine hükmetmişti. Otlukbeli savaşında Uğurlu 
Mehmed Bey Ak-Koyunlu ordusunun sol cenahında ihtiyat tedbiri ile gö-
                                                           
20 Mehmed Neşri, Kitâb-ı Cihan-Nümâ, c. II, Yayınlayanlar: F.Reşit Unat-Mehmed A.Köymen, 
s. 809, Ankara, 1995; Selâhattin Tansel, Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed’in 
Siyasî ve Askerî Faaliyeti, s. 316-317, Ankara, 1999; H.R. Roemer, “Dynasties”, s. 179; 
Rumlu, a.g.e., s. 531-532; Şerafettin Turan, “a.g.m.”, s. 108. 
21 Tihranî, a.g.e., c. II, s. 581; Terc. s. 352. 
22 Hasan-ı Rumlu, a.g.e., s. 532. 
23 Mehmed Neşri, a.g.e., c. II, s. 813. 

46



KAZIM PAYDAŞ / OSMANLILARA SIĞINMIŞ AK-KOYUNLU ŞAHZÂDESİ UĞURLU MEHMED BEY 7 

revlendirildi.24 Savaşın başlamasından sonra Ak-Koyunlu ordusunun 
sağ kanadını kumanda eden Zeynel Mirza Osmanlı sol kanadında Davud 
Paşa’nın azapları tarafından öldürülünce Ak-Koyunlu sağ kanadı bozul-
du.25 Bu durumu değerlendiren Şahzâde Beyazıd’ın idaresindeki Osman-
lı sağ kanadı topçu ateşi desteğinde Ak-Koyunluların bulunduğu Otluk-
beli tepesine tırmanarak ihtiyatta bekleyen Uğurlu Mehmed’e saldırdı. 
İki taraf arasında müthiş bir boğuşma başladı. Diğer taraftan Ak-Koyun-
luların sağ kanadının çökmesinden sonra serbest kalan Osmanlıların sol 
kolundaki Şahzâde Mustafa ve Davut Paşa’da tepeye tırmanarak Hasan 
Padişah’ın karargahına saldırdı. Ak-Koyunlu Padişahı oğlu Zeynel’in öl-
dürülmüş olduğunu öğrenince savaşma azmi kırıldı ve savaş alanını terk 
etti. Bu esnada Ak-Koyunluların sol kanadı ile Osmanlı sağ kanadı ara-
sındaki savaş devam ediyordu. Uğurlu Mehmed babasının savaş alanını 
terk ettiğini öğrenince Fatih Mehmed Han’ın kampı üzerinde başarılı bir 
şekilde sürdürdüğü baskıyı sürdürmenin yararsızlığına inanarak geri çe-
kildi.26 Uğurlu Mehmed Bey babasının 12 Ağustos 1473 tarihinde Tercan 
yakınlarında Otlukbeli’nde Osmanlılar ile yaptığı bu savaşı kaybetmesin-
den sonra27, geri çekilen Hasan Bey’e büyük gayretler sarf ederek yetiş-
miş ve savaş meydanından on mil uzaklıktaki kampta da kendini güven-
de hissetmeyip, babasıyla birlikte Fırat’ı geçerek ordunun geri kalan kıs-
mı ile ülkenin içlerine doğru çekilebildi.28 

Otlukbeli mağlubiyeti Hasan Padişah’ın Türkmenlerin nezdinde Tan-
rının yeryüzündeki tek temsilcisi ve yenilmez bir lider olduğu inancını 
yıktı.29 Hükümdarlığını bu temel inanç prensibi üzerine kuran Türkmen 
liderinin otoritesi sarsıldı ve halk yeni bir önder aramaya başladı. Bulu-
nan kişi de Otlukbeli’ndeki ilk çatışmada Osmanlıları bozguna uğratarak 
büyük şöhret kazanan Uğurlu Mehmed’den başkası değildi.30 

Uğurlu Mehmed Bey’in Şiraz Valiliğinden Alınması ve  
Memlûklardan Yardım Alması: 

Baba ile oğul arasında, Osmanlı savaşının komutası tartışmalarından 
kaynaklanan, Uzun Hasan’ın hastalığıyla birlikte baş gösteren, taht üze-
rindeki veraset sorunlarıyla derinleşen anlaşmazlık sürecinde, gerek sa-
ray gerekse taşrada saflar hızla biçimlenmişti. Sarayın en güçlü grubu, 
                                                           
24 Hasan-ı Rumlu, a.g.e., s. 536. 
25 Yahya-yi Kazvini, a.g.e., s. 22; Hoca Sadettin Efendi, Tacü't-Tevarih, Hazırlayan: İsmet 
Parmaksızoğlu, c. III, s. 129, Ankara, 1992. 
26 Tihranî, a.g.e., c. II, s. 581; Terc. s. 352; Woods, a.g.e., 133; Terc. s. 198. 
27 Minorsky, Uzun Hasan, s. 966. 
28 Caterino Zeno, “Travels in Persia”, Trans. C. Grey, A. Narrative of Travels of Italian in Per-
sia, s. 28, London, 1873. 
29 Tihranî, a.g.e., c. I, s. 10; Terc. s. 19. 
30 İlhan Erdem-Kazım Paydaş, Ak-Koyunlu Devleti Tarihi, s. 121-122, Ankara, 2007. 
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Uzun Hasan Bey’in gözde karısı o sıralar Fars valisi olan oğlu Sultan Ha-
lil’in tahta geçmesi için uğraşan Selçukşah Begüm’ün çevresinde toplan-
mıştı. Muhalefetteyse Eğil Beyi Devletşah’ın kızı ve Theodora Komnene 
yer almaktaydı. Uğurlu Mehmed ile Maksud Beylerin anneleri olan bu 
sultanlar, Uğurlu Mehmed’i desteklemekteydiler. Bu grup dışında taşra-
da, kuzeydoğu Azerbaycan’ı denetleyen Çekirlu aşireti ve Uzun Hasan’ın 
kardeşi Urfa valisi Üveys tarafından temsil edilmekteydi. Bu sırada Bağ-
dad valisi olan Maksud Bey de üvey kardeşi Uğurlu Mehmed’den yana 
tavır sergilemekteydi. Ancak o koruyucusu, Selçukşah Begüm’ün karde-
şi Dana Halil b. Kur Mehmed’in denetimi altında bulunmaktaydı.31 

Uzun Hasan Bey’in son Gürcistan seferinden32 sonra hastalandığı ve 
öldüğü yolunda söylentilerin çıkması üzerine Ak-Koyunlu tahtı üzerinde 
iddia sahibi iki şahzâde arasındaki düşmanlığın alevlenmesine sebep ol-
muştu; müddeilerden biri Uğurlu Mehmed, diğeri ise Sultan Halil idi.33 
Şiraz valisi olarak görev yapmakta olan Uğurlu Mehmed babasından 
sonra Ak-Koyunlu hükümdarı olmak istiyordu. Ancak karşısında buna 
mani olmak isteyen Uzun Hasan Bey’in sevgili zevcesi Halil ve Yakub 
Beylerin valideleri olan Selçukşah Begüm bulunmaktaydı. Selçukşah Be-
güm, sürekli Uğurlu Mehmed Bey’in aleyhinde konuşarak babasını oğ-
lundan soğutmuş, hayatını da tehlikeli bir duruma düşürmüştü. Selçuk-
şah Begüm oğlu Halil Sultan’ın önündeki engelleri kaldırmak için de 
Uğurlu Mehmed Bey’in Şiraz valiliğinden alınarak Bağdat valiliğine atan-
masını sağladı. Böylece Uğurlu başkent Tebriz’den uzaklaştırılarak Uzun 
Hasan Bey’in ölümü durumunda Şahzâdenin başkente sahip olması en-
gellenmiş oldu.34 Ancak Uğurlu Mehmed Bey yiğitlik ve bahadırlıkta bey-
ler ve asker arasında şöhret yapmış olup, bunların ona karşı olan eğilim-
leri pek fazla idi. Bundan ötürü de Sultan Halil ve arasında nefret ve 
kıskançlık yer etmiş bulunuyordu. Uğurlu Mehmed, Sultan Halil’in öne 
geçmesine tahammül edemeyerek ülkeye egemen olabilmek için harekete 
geçti.35 Bundan başka o artık kendisini güvende hissetmediğinden baba-
sına isyan ederek Memlûk Devletine iltica ederek onlardan yardım istedi. 
Uzun Hasan Bey’in Suriye üzerindeki emellerini ve bu hususta yaptığı 
taarruzları bilen Memlûk Sultanı, Uğurlu Mehmed’in ilticasından istifade 
ile Şahzâdenin istediği kuvveti verip, onu Irak taraflarına gönderdi.36 
                                                           
31 Woods, a.g.e., s. 135; Terc. s. 201. 
32 Bu konuda bkz. Kazım Paydaş, “Ak-Koyunlu ve Kara-Koyunlu Türkmenlerinin Gürcis-
tan’a Yaptıkları Seferler”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt: 
XXI, Sayı: 2, s. 187-188, İzmir, 2006. 
33 Woods, a.g.e., Terc. 203. 
34 Caterino Zeno, a.g.e., s. 36; Hasan-ı Rumlu, a.g.e., s. 532; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Os-
manlı Tarihi, c. II, s. 104, Ankara, 1988. 
35 Hoca Sadettin Efendi, a.g.e., c. III, s. 330. 
36 İbn Kemal, Tevârih-i Âl-i Osman, VII. Defter, Hazırlayan: Şerafettin Turan, s. 432-433, 
Ankara, 1991; İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, s. 104-105. 
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Böylece harekete geçen Uğurlu Mehmed Bey Bağdad’a doğru harekete 
geçti. Maksud Bey, Dana Halil ile birlikte kıymetli hediyelerle onu karşı-
lamaya çıktılar. Babasından sonra onu padişah yapmaya söz verdiler. 
Uğurlu Mehmed onlarla birlikte Hamedan’dan geçip İsfehan’a hareket et-
ti. O yörenin insanları zorunlu bir şekilde onu karşılamaya çıktılar. 
Uğurlu Mehmed Bey burada yanında bulunan bazı emirlerin sözü ile İs-
fehan’ın büyüklerinden bazılarını yakalayarak şehre girdikten sonra on-
lardan bin tüman aldı.37 

Uzun Hasan Bey, Sultaniye yakınlarında iken oğlu Uğurlu Mehmed’in 
Şiraz’ı ele geçirdiği haberleri geldi. Uzun Hasan Bey bu haber üzerine he-
men ordugâhını kaldırarak Şiraz’a doğru ilerledi. Uğurlu Mehmed baba-
sının büyük bir ordu ile kendisine doğru geldiğini öğrenince Şiraz’dan 
kaçtı.38 Bu arada Uzun Hasan Bey’in Sultan Halil’i yeniden göreve getir-
mek üzere Fars üzerine yürürken başkent Tebriz savunmasız kalmış 
Uğurlu Mehmed taraftarı olan Çekirlu aşireti başkent üzerine yürüyerek 
Uzun Hasan’ın yardımcı valisini yenilgiye uğratmışlardı. Uğurlu Meh-
med’in Fars’ın başkenti Şiraz’ı alelacele tahliye etmesi Uzun Hasan’ın 
Tebriz’e yönelen tehdidi karşılamasına imkan sağladı. Kasım 1474/879 
tarihinde Çekirlular yenilgiye uğratıldılar. Maksud Bey Uğurlu Mehmed 
ile işbirliği yapmak ve Çekirlulara karşı iyi bir savunma yapmamakla 
suçlanarak Tebriz de hapis edildi. Ayrıca Maksud Bey’in koruyucusu 
Dana Halil Bayındır’ın Hille’ye aktarılması ve Bağdat’taki yerine sadık 
aşiret liderlerinden Şah Ali Beg’i Pürnek’in getirilmesi ile Uğurlu Meh-
med’in taraftarları denetim altına alındı.39 

Uğurlu Mehmed Bey’in Fatih Sultan Mehmed Han’a Sığınması 

Şiraz’da babasının ordusuna karşı koymayarak kaçan Uğurlu Meh-
med Bey bu defa Osmanlılara sığınmaya karar verdi. Bu amaçla Ak-Ko-
yunlu Şahzâdesi, ilk başta Amasya valisi olan Osmanlı Şahzâdesi olan 
Bayezid’e başvurarak bütün ailesi ile birlikte Osmanlılara sığınma isteği-
ni iletti. Bayezid onun sığınmasını kabul ederek durumu babası Fatih 
Sultan Mehmed Han’a bildirdi. Osmanlı hükümdarı, Uğurlu Mehmed’in 
bir süre Amasya dışına çıkmamasını tembihledi. Ardından da bir süre 
sonra İstanbul’a çağrıldı.40 Uğurlu Mehmed Bey İstanbul’a geldikten 
sonra Fatih tarafından karşılanması Ak-Koyunlu şahzâdesine gösterilen 
değer açısından kayda değer bir hadisedir. O Fatih Sultan Mehmed Han 
tarafından ancak bir hükümdara gösterilebilecek şekilde karşılandı. Çün-
                                                           
37 Hasan-ı Rumlu, a.g.e., s. 545-546. 
38 Giosafat Barbaro, “Travels of Josafa Barbaro”, Trans. William Thomas, Travels in Tana 
and Persia, s. 64, London, 1873; Giovan Maria Angiolello, “A Short Narative of the Life and 
Acts of the King Ussun Cassano”, Trans C. Grey., A Narrative of Italian Travels in Persia, s. 
94, London, 1873. 
39 Woods, a.g.e., s. 136; Terc. s. 201. 
40 Giovan Maria Angiolello, a.g.e., s. 94-95. 
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kü Uğurlu Mehmed Bey İstanbul’a yaklaşınca Fatih Sultan Mehmed Han 
onu karşılamak için bir muhafız alayı gönderdi. Uğurlu saraya geldiğin-
de Fatih onu karşılamak için emirler ve danışmanlar gönderdi. Fatih 
gönderdiği bu emirlerine, Ak-Koyunlu Şahzâdesi’nin ikinci saraya at sır-
tında gelmesine izin verilmesini buyurmuştu. Ayrıca onun atından indiği 
zaman, kılıcı ile durmasına da izin verilmesini istemişti. Bu da Şahzâde 
için uygulanan bir ayrıcalıktı. Uğurlu Mehmed huzura gelince Fatih Sul-
tan Mehmed Han oturduğu yerden kalktı ve nazikçe onu karşılayarak 
hoş geldin dedi. Daha sonra Osmanlı padişahı onu yanına oturtarak bir 
saate yakın onunla farklı konular üzerinde konuştu.41 Fatih Sultan Meh-
med Han eğlence meclisinde ondan Arap ve Acem padişahlarının durum-
larını sordu. Uğurlu Mehmed Bey cevabında ölçülü sözler ve beğenilen 
kelimeler kullanarak İran ülkesi padişahlarının, menzillerini şehrin dı-
şında kimsenin kendilerini rahatsız edemeyecekleri yerlerde tuttuklarını 
söyledi. Bu konuşmadan sonra Fatih menzillerini değiştirdi.42 

Fatih Sultan Mehmed Han Uğurlu Mehmed ile birçok defa görüştü. 
Bu görüşmelerde Uğurlu Mehmed’e “Oğul” şeklinde hitap etti. Uğurlu 
Mehmed birkaç defa Fatih’i ziyaret ettikten sonra ondan Macaristan sını-
rında, bir kumandanlık için yer istemeyi düşündü; fakat Fatih ona ken-
disini Ak-Koyunlu hükümdarı yapacağını söyledi. Ardından da Uğurlu’-
yu kızı Gevher Han Sultan ile evlendirdi ve ona Osmanlı kuvvetlerinden 
oluşan bir ordu vererek, Ak-Koyunlu Osmanlı sınırında Sivas’a gönder-
di.43 Esasen Fatih Sultan Mehmed Han bu şahzâdenin vasıtasıyla Ak-ko-
yunlu Devleti’nin iç işlerine müdahale etmeye başlamıştı. Çünkü Sivas’a 
gelen Uğurlu Mehmed Bey, buradan sık sık babasının topraklarına bas-
kınlar yaparak zarar veriyordu. Babası oğlunun vermiş olduğu büyük 
zarardan dolayı ondan intikam almak gibi bir niyete sahip değildi. Uzun 
Hasan Bey’in Şahzâdenin isyanından dolayı üzüntü içerisinde olduğu ve 
bu sebeple de melankoliden dolayı tehlikeli bir hastalığa duçar olduğu 
söylentisi yayılmaya başladı. Bu söylentiyi yayan insanlar sonunda Uzun 
Hasan Bey’in öldüğü şaiyasını yaymaya başladılar. Uğurlu Mehmed 
Bey’e mektuplar ve mesajlar göndererek onu Tebriz’e davet ettiler. Bu 
mesajlarda hükümdarlık hakkının kendisinin olduğunu ve acele etmezse 
kardeşlerinin bu hakkı ele geçireceklerini bildirdiler. Tertipledikleri desi-
seyi daha iyi gizleyip Şahzâdeyi inandırmak için ülkede büyük bir tanta-
na ile Uzun Hasan Bey’in ölüm törenleri gerçekleştirildi. Uğurlu Mehmed 
daha önce kendisinin düşüşüne sebep olup ülkesinden çıkmasına sebep 
olan ve görünüşte kendisine dost olanlara bir kez daha inanarak Tebriz’e 
                                                           
41 Giovan Maria Angiolello, a.g.e., s. 95. 
42 Hasan-ı Rumlu, a.g.e., s. 546. 
43 Faruk Sümer, “Ahmed (882?-903=1497): Ak Koyunlu Hükümdarlarından’’, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 47, s. 9, İstanbul, 1987; Giovan Maria Angiolello, a.g.e., s. 95-96. 
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doğru yola çıktı.44 Tahtının kendisine verileceğini söyleyen beylere kanan 
Uğurlu Sivas’tan Erzincan’a gittiği zaman babasının sağ olduğunu ve 
kendisini harekete geçiren beylerin vermiş oldukları haberlerin aldatma 
olduğunu anladı.45 Uğurlu Erzincan’a geldiğinde o sırada Türkmen emir-
lerinden ve Selçukşah Begüm’ün kardeşi olan Bayındır Bey, Selçukşah 
Begüm’ün emri gereğince ona suikastta bulunmak için fırsat kollamaya 
başladı. Daha sonra elde ettiği bir fırsatla Uğurlu Mehmed’i atının üze-
rinde iken attığı bir okla vurup, başını keserek Hasan Padişah’ın yanına 
gönderdi. Erzincan halkından olan bir kişi, onun Osmanlı padişahının 
kızından olan oğlu Göde Ahmed Bey’i annesiyle birlikte Fatih Sultan 
Mehmed Han’ın huzuruna götürdü.46 Mahmud adındaki diğer oğlu ise 
Arabistan’a kaçmayı başardı.47 Uğurlu Mehmed Bey’in başını Hasan 
Bey’in yanına getirdikleri zaman, Hasan Padişah hasta idi. Oğlunun bu 
şekilde öldürülmesi kendisine çok ağır geldi ve eğer yakalanmış olduğu 
hastalıktan kurtulursa, Uğurlu Mehmed’in katillerinden öç alacağını 
söyledi. Bu sözleri işiten Selçukşah Begüm korkuya kapılarak Hasan Pa-
dişah’ı boğdu.48 Böylece Ak-Koyunlu Devleti’nin en büyük hükümdarı 
olan Uzun Hasan Bey geride Horasan’dan Sivas’a kadar uzanan geniş bir 
İmparatorluk bırakarak hayata veda etmiş oldu.49 

Uğurlu Mehmed Bey’in isyanına kadar Ak-Koyunlu şahzâdelerinin 
hayatlarına dokunulmamaktaydı. Bu tür tehlikelere karşı şahzâdeler gö-
zetim altında tutulmaktaydı. Şahzâde Maksud’u sık sık gören Venedik 
elçisi Contarini, onun için “Uğurlu Mehmed ile isyan ve fesat tertiplediği 
için daima zincire vurulmuştu” demektedir.50 Uğurlu Mehmed Ak-Koyun-
lu Şahzâdeleri arasında daima müstesna bir şahsiyet olmuştur. O, her 
ne kadar savaş sanatında ustalığını ortaya koymuşsa da hayır işlerinden 
de geri kalmadığını görüyoruz. Bu bağlamda o Erzincan Küşenkâr kö-
yünde vakıf yaptığı zaviye için, yarım malikâne vakıf olarak tahsis etmiş-
tir.51 Bundan başka onun Fatih Sultan Mehmed Han’ın kızı ile yapmış 
olduğu evliliğinden doğan oğlu Ahmed Bey Osmanlı sarayında yetişmiş 
ve daha sonra dayısı Bayezid zamanında Tebriz’e gelerek Ak-Koyunlu 
devleti hükümdarı olmuş ve Ak-Koyunlu devletini Osmanlı sarayında al-
                                                           
44 Caterino Zeno, “Travels in Persia”, Trans. C. Grey, A. Narrative of Travels of Italian in Per-
sia, s. 38, London, 1873; Giovan Maria Angiolello, a.g.e., s. 96. 
45 Hoca Sadettin Efendi, a.g.e., c. III, s. 332; İbn-i Kemal, a.g.e., s. 434. 
46 Faruk Sümer, “Ahmed (882?-903=1497): Ak Koyunlu Hükümdarlarından”, s. 9; Hasan-ı 
Rumlu, a.g.e., s. 566. 
47 Hoca Sadettin Efendi, a.g.e., c. III, s. 332. 
48 Hasan-ı Rumlu, a.g.e., s. 568. 
49 Faruk Sümer, “Az Tanınmış Bir Türk Hükümdârı Uzun Hasan Bey”, Türk Dünyası Tarih 
Kültür Dergisi, Sayı: 19, s. 19, İstanbul, 1988. 
50 Hinz, a.g.e., s. 57. 
51 Abdürrahim Şerif Baygu, Ahlat Kitabeleri, s. 79, İstanbul, 1932. 
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mış olduğu eğitim gereği Osmanlı devleti tarzında yönetmeye çalışmış-
tır.52 

Sonuç olarak askeri açıdan önemli bir şahsiyet olan Uğurlu Mehmed 
Bey bu konudaki üstünlüğünü babası Uzun Hasan Bey’in yapmış oldu-
ğu fetihler ve savaşlar esnasında her zaman göstermiştir. Bu bakımdan 
o, yiğitlik ve bahadırlıkta beyler ve asker arasında şöhret yapmış olup, 
bunların ona karşı olan eğilimleri de pek fazla olduğundan Uzun Hasan 
Bey’den sonra Ak-Koyunlu hükümdarlığına en yakın Şahzâde olarak gö-
rülmüştür. Ancak onun karşısında Uzun Hasan Bey nezdinde büyük bir 
kudrete sahip olan Selçukşah Begüm gibi iktidar hırsı ile dolu olan bir 
düşmana sahip olması, bu emelinin gerçekleşmesine mani olmuştur. Ay-
rıca onun zamansız olarak babasına karşı isyan etmesi ve aceleci dav-
ranması da kuşkusuz onun hükümdarlığına engel olan nedenler idi. 
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KARAMANOĞLU MEHMED BEY VE TÜRKÇE 
MESELESİ 

Yrd. Doç. Dr. Yahya BAŞKAN* 

Öz 

Karamanoğlu Mehmed Bey’in Türkiye Selçukluları’nın başşehri Kon-

ya’yı ele geçirmesinden sonra toplanan divanda Türkçe’nin resmi lisan 

ilan edilip diğer dillerin yasaklanması başlı başına mühim bir tarihi hadi-

sedir. Çıkartılan kararın uygulanıp uygulanmadığı noktasında bir bilgi 

yoksa da Mehmet Bey’in sebep olmuş olduğu bu hadisede niçin Türkçe 

resmi lisan edilmiştir sorusu çok fazla sorulmuş ancak bu soruya cevap 

bulmak için yapılan çalışmalar sonuçsuz kalmıştır. Tartışmaların toplan-

dığı esas noktalar; kararı Mehmed Bey’in almadığı Selçuklu divanının al-

dığı, resmi dilin Türkçe haline getirilmesinin istenip istenmediği, devlet 

dairelerinde çalışan ve Farsça konuşan ve yazan İranlı (Moğol) emirlere 

tepki olarak böyle bir kararın alındığı şeklinde sıralanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Karamanlılar, Mehmed Bey, Cimri, Konya, Farsça, Türkçe. 

Abstract 

Karamanoglu Mehmed Bey And Turkish Language Case 

It was a crucial historical event that Turkish was declared to be the 

official language and other languages were forbidden at the imperial co-

uncil, which was held after Karamanoglu Mehmet Bey invaded Konya, 

which was the capital city of the Seljuks. Although there is no evidence 

whether the decision was put into effect, there occurred lots of questions 

about why Karamanoglu Mehmet Bey declared Turkish as the official lan-

guage. However, any study conducted to answer this question remained 

inconclusive. In the center of the debates are these; the decision was ta-
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ken by the imperial council, not by Karamanoglu Mehmet Bey, was it 

really desirable to make Turkish language as the official language, and 

last of all the decision was taken as a reaction to the Persian (Mongol) 

Emirs who were public officials speaking and writing in Persian. 

Key words: Caramanids, Mehmed Bey, Cimri, Konya, Persian Langu-

age, Turkish Language. 

Türkiye Selçukluları Devleti’nin Moğollarla yapılan Kösedağ Savaşı’n-
dan sonra inkıraza yüz tutması uçlarda bulunan Türkmenleri farklı sa-
iklerle hareketlendirmiştir. Ermenek merkezli bir Beylik kuran Kara-
manoğullarının Moğollara karşı başlatmış oldukları başkaldırı, Selçuklu 
başşehri Konya’nın ele geçirilmesi ile neticelenmiştir. 

Karamanoğlu Mehmed Bey’in Konya’yı ele geçirmesi değerlendirilir-
ken meselenin esası gözden kaçırılarak, baştan itibaren onun Türkiye 
Selçuklularına karşı hareket ettiği yanlışına düşülmektedir. Bu yanlışın 
arkasından da meselenin esası gözden kaçırılmaktadır. Oysa Mehmed 
Bey’in önderliğindeki Karamanlı Türkmenleri Selçuklulara değil, Moğol-
lara karşı ayaklanmışlardır. Burada şu hususu açıklıkla dile getirmek 
gerekmektedir; Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da Moğol hâkimiye-
tinin ne anlama geldiği tam olarak anlaşılamamıştır. Moğollar yağma ya-
pan, vergi toplayan, insanları öldürüp türlü işkenceler eden, gelip geçici 
eşkıya sürüleri olarak tavsif edilmektedir. Bunda Moğollara karşı Anado-
lu bakış açısının, hususiyle de Ankara Savaşı’ndan sonra meydana gelen 
hadiselerden dolayı 19. yüzyıla kadar uzanan Osmanlı kronik ve kay-
naklarının büyük bir etkisi vardır.1 

Bu etki sebebiyle yahut başka bir saikle Moğolların Anadolu’daki si-
yasi hâkimiyetlerinin hukuki ciheti tam olarak anlaşılmış, idrak edilebil-
miş değildir. En azından tarihi hadiseleri ele alıp izah ederken Moğolla-
rın Anadolu’daki yerlerinin ne olduğu hep unutulmuş veya geri plana 
itilmiştir. Bu noktada Anadolu’da ilk önce Altınorda daha sonra da İl-
hanlılar tarafından tayin ve tensib edilen veya azledilen Selçuklu Sultanı 
ve vezirlerinin2 varlığını ve bu işlemin hukuken ne anlama geldiğini anla-
mamız gerekmektedir. Bunu idrak ederken de Selçukluların Moğollara 
vergi verdiğini bunun içinde Altınordu ve İlhanlı devletlerinin vergi topla-
ma göreviyle Anadolu’ya valiler gönderdiğini3 dikkate alıp, Selçukluların 
                                                           
1 Feridun Emecen, “İlk Osmanlı Kroniklerinde Timur İmajı”, İlk Osmanlılar, s. 161-175, İs-
tanbul, 2003. 
2 Moğolların Türkiye Selçuklu yönetimi üzerindeki etkisiyle alakalı çalışma için bkz. M. Su-
at Bal, “Türkiye Selçuklu Devleti’ne Hükümdarlık Yapan Vezir; Şemseddin İsfehani”, S.Ü. 
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 19, s. 265-294, Bahar 2006. 
3 Bu hususta geniş malumat için bkz. Z.V. Togan, “Moğollar Devrinde Anadolu’nun İktisadi 
Vaziyeti”, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası I, s. 21-27, İstanbul, 1931; V. Barthold, “İl-
hanlılar Devrinde Mali Vaziyet”, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası I, s. 147-158, İstan-
bul, 1931; İ. Erdem, “İlk Dönem Türkiye Selçuklu Moğol İlişkilerinin İktisadi Boyutu (1243-
1258)”, Tarih Araştırmaları Dergisi XXIV/38, s. 6-9, Ankara, 2005. 
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Moğollara bağlı bir devlet olduğunun farkına vararak Türkiye Selçuklu-
larına bağımsız siyasi bir güç muamelesi yapmaktan vazgeçmek duru-
mundayız.4 Bu hatırlatmalar Karamanoğullarının Mehmed Bey önderli-
ğinde Selçuklu başşehri Konya’yı ele geçirmeleri hadisesini işlerken fay-
dadan hali olmayacaktır. 

Karamanoğullarının Konya’ya yönelmelerini gerektiren hadiselere kı-
saca bakmak gerekmektedir. Kamerüddin İli havalisinin idaresini alan 
Kadı Huteni’nin oğlu Bedreddin İbrahim Moğol noyanlarının izni ve Muı-
neddin Pervane’nin oluruyla Karamanlı Türkmenlerini tedib etmeye ka-
rar vermiştir. Karamanlıların üzerine gidilmesinin sebebi ise onların sa-
hil mıntıkasında Moğollara karşı olan itaatsizlikleri ve Moğollara vermiş 
oldukları vergiyi kesmeleriydi. Moğol ve Selçuklu kuvvetlerinin de deste-
ğini alan Bedreddin İbrahim Karamanlıların üzerine yürümüşse de, üst 
üste ciddi mağlubiyetler almış, bu zaferler Karamanlıların kudret ve şöh-
retini arttırmıştır. Bütün bu hadiseler cereyan ederken Memlüklü hü-
kümdarı Baybars Anadolu’ya girerek Kayseri’ye gelmiştir. Baybars bu 
durumdan istifade ederek Karamanoğlu Mehmed Bey’in Kayseri’de rehin 
bulunan kardeşi Ali Bey’e tevki ve sancak vererek abisinin yanına gön-
dermiştir. Meşruiyetini sağlamlaştıran Mehmet Bey, Baybars’dan men-
şur alan Anadolu beylerinden Eşref ve Menteşoğullarını da yanına alarak 
Konya’yı kuşatmış, müdafaa kuvvetlerinin azlığından da istifade ederek 
burayı ele geçirmiştir. Mehmed Bey Baybars’ın Kayseri’de kendi adına 
kestirdiği parayı gösterip, onun adına Konya’ya geldiklerini söyleyerek 
durumunu sağlamlaştırmak istemiştir.5 

Karamanoğlu Mehmed Bey’in Konya’yı ele geçirmesi özetle yukarıda 
anlatıldığı gibi cereyan etmiştir. Fakat burada karşımıza Türk tarihinde 
ender rastlanılan hatta ilk ve tek olan hadiseler vuku bulmuştur. Bun-
lardan birincisi Selçuklu şehzadesi veya düzmece olduğu söylenen Siya-
vuş, diğeri de Türkçenin resmi lisan ilan edilmiş olmasıdır. 

Siyavuş’un hükümdar ilan edilmesi hadisesini ele alarak konuya de-
rinlik kazandırmak gerekmektedir. Selçuklu başşehri olan Konya’ya gi-
ren Karamanoğlu Mehmed Bey, buradaki nazik durumu dikkate alarak 
Selçuklu tahtına hanedandan birisini çıkararak kendi durumunu güç-
lendirmeyi düşünmüştür. Bunun içinde Mehmed Bey, II. İzzeddin Key-
kavus’un oğlu olduğunu iddia ettiği Siyavuş’u Selçuklu tahtına oturta-
rak onu hükümdar ilan etmiştir. Bu hadise tarihi kaynaklarda ciddi bi-
çimde anlatılmış ve Karamanoğlu Mehmed Bey’in kurnazlığı olarak yo-
rumlanmıştır. Dönemin kaynaklarından İbn Bîbî’de Mehmed Bey’in Bi-
zans İmparatoru’na elçi gönderip merhum İzzeddin Keykavus’un oğulla-
                                                           
4 Zikredilmiş olan yanlış anlama Beylikler Tarihi, Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve Fatih 
Sultan Mehmed dönemine kadar olan tarihi vetirenin arızalı tahliline sebep olmuştur. 
5 Baypars Tarihi, (nşr. Ş. Yaltkaya), s. 88, İstanbul, 1941; Osman Turan, Selçuklular Zama-
nında Türkiye, s. 575-576, İstanbul, 2005. 
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rından birini istersek emelimize ulaşırız dediği nakledilerek devamla 
şunlar anlatılır: 

“O günlerde tarikat mensubu olmayı kendisine adet edinmiş Türk ka-

bileleri arasında dolaşarak kendini İzzeddin Keykavus’un oğlu ola-

rak tanıtan Cimri adında bir şahıs ortaya çıkmıştı. Karamanoğlu’nun 

söylediği sözleri duyup Cimri’yi tanıyıp onu yolda gören biri hemen 

onun elinden tutup Mehmed Beğ’in yanına götürerek işte bu Sultan 

İzzeddin Keykavus’un torunudur dedi. Ayrıca Suğdak’tan kaçıp gel-

miş olan Taki lakaplı Sivaslı biri de bu İzzeddin Keykavus’un oğludur 

adı ve sanı Gıyaseddin Siyavuş’tur dedi. Yalancı Taki’nin şahitliğiyle 

onların Cimri’ye olan güvenleri arttı”.6 

Zikredilen bu cümlelerle hadiseyi bize nakleden İbn Bîbî Karamanlıla-
rın tahta geçirdiği Siyavuş’a Cimri lakabını vererek onu tahkir eder. Bu 
noktada İbn Bîbî aslında Siyavuş’un şahitlerinden Taki’ye ve Siyavuş’a 
hakaretler edip Karamanlıların bu şahitliklere inandıklarından bahse-
derken, Siyavuş noktasında onları farkında olmadan bir nevi temize çı-
karmaktadır. Burada esas olarak dikkat edilmesi gereken hususlardan 
birisi de İbn Bîbî’nin Selçuklu hanedanı taraftarı olmaktan ziyade Moğol 
taraftarı olan ümeranın yanında yer almış olmasıdır. Bu husus, Kara-
manlılar ve Türkmenler söz konusu olduğu zaman ciddi ve ağır ifadeler 
kullanan İbn Bîbî’yi okurken dikkate alınması gerekmektedir. 

Devrin kaynaklarından olan Anonim Selçukname hadiseyi nakleder-
ken: “Konya havalisinde kargaşalık patlak verdi ansızın bir şahıs ortaya 
çıkarak ben İzzeddin Keykavus’un oğlu Şehzade Mesud’um dedi” diyerek 
şehzadenin ismini Mesud olarak kaydetmiştir. Ayrıca Mesud’a “O şahıs 
ismi lazım değil, ben ilave ediyorum yani Cimri” diyerek hakareti sürdü-
rür. Anonim Selçukname’de Cimri’nin tahta oturup adına hutbe okuttu-
ğunu ve kendisine Karaman’ın en büyük oğlunu da vezir edindiğini söy-
leyerek, Konya’da Selçuklu tahtında cereyan eden hadisenin esas mü-
sebbibi olarak Cimri’yi gösterir.7 

Karamanoğullarının Konya’yı ele geçirmeleri ile alakalı önemli kay-
naklarımızdan birisi de Aksarayi’dir. Eserinde olayı “Mel’un Cimri’nin İs-
yanı” başlığıyla nakletmektedir. Aksarayi’deki bilgi, “Bu sırada olayların 
yol açtığı sarsıntı da Cimri insanların en rezilleriyle birlikte ortaya çıktı 
Uc’ta Türk isyancılarıyla birleşti. Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev’in oğlu ol-
duğu davasını gütmeye başladı. O nesebi bilinmeyen kişinin davasını ya-
lan deliller ve yorumlarla renklendirdiler” şeklindedir. Aksarayi hadiseyi 
naklederken Karamanlılardan veya Mehmed Bey’den bahsetmeyip sade-
ce Uc Türkmenlerini zikretmektedir. İkinci olarak Selçuklu tahtına otu-
                                                           
6 İbn Bîbî, El Evâmîru’l Alâiyye Fi’l Umûri’l Alâiyye, (nşr. M. Öztürk), s. 204, Ankara, 1996. 
7 Anonim Selçuknâme, (nşr. F.N. Uzluk), s. 39, Ankara, 1952. 
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ran şahsın ismini zikretmeyip sadece Cimri ismini kullanmasına ayrıca 
dikkat edilmesi gerekmektedir.8 Aksarâyi için de, İbn Bîbî de yapmış ol-
duğumuz Moğol taraftarı ümeranın yanında yer aldığı hatırlatmasını 
yapmak durumundayız. 

Hadise ile alakalı diğer bir kaynağımız Baypars Tarihi’dir. Eserde 
vak’a şu şekilde anlatılmaktadır: 

“Mehmed Bey’in Konya’yı kuşatmış, Melik Zahir Baybars’ın kendisi-

ne vermiş olduğu sancakları açmış ve onun adına Konya’ya geldiğini 

söylemişse de şehir kapıları kendilerine açılmamıştır. Bunun üzerine 

Karamanlılar bir hile yoluna sapmışlardır. Bir adam tayin etmiş ol-

dukları gencin ayağına düşerek öpmeye başlayacak ve bu genç sen 

beni nereden biliyorsun dediği vakit nasıl bilmeyeyim sen İzzeddin 

Keykavus’un oğlu Alaeddin Keyhüsrev değil misin benim seni om-

zumda taşıdığımı unuttun mu diyecek ve bu da halkın kalabalık ol-

dukları bir yerde olacak ve halk bu gencin başına toplandıkları vakit 

orada olan Türkmenler kendisini Mehmed Bey’in yanına götürecekler 

o da kendisini Selçuklu tahtına Sultan olarak oturtacaktır”.9 

Baypars Tarihi’nde Cimri isminden hiçbir şekilde bahsedilmemektedir. 
Karamanoğulları tarihini muhtevi olan Şikâri bu hadiseyi anlatırken 

eserinde Cimri ile ilgili olarak şunları anlatır: “Sultan Alaeddin Cimri na-
mında bir haramiyi habs eylemiş idi. Karamanoğlu hapisten çıkarub Kon-
ya’ya hakim eyledi”.10 Şikâri ilerleyen sayfalarda Cimri’ye olumsuz ifade-
ler kullanmaktaysa da, Selçuklu hanedanı ile alakasından veya hanedan 
adına bir hile yaptığından bahsetmemektedir. 

Bütün bu kaynaklar Karamanoğlu Mehmed Bey’in Selçuklu tahtı için 
yapmış olduğu sahtekârlık veya hileden bahsetmektedirler. Ancak has-
sasiyetle görülmesi gereken nokta Mehmed Bey’in niçin özellikle Selçuk-
lu hanedanından birisini tahta oturtmak istediğidir. Burada Mehmed 
Bey’in Türk saltanat veraset usulünü iyi bildiği buna göre de Konya gibi 
mühim bir şehirde dahası Selçuklu başşehrinde bu usule riayet etmiş 
olması oldukça önemlidir. Nitekim Baypars Tarihi’nde “Konyalılar Selçuk 
oğullarına mehabetlerinden dolayı (Cimri’ye) tabi oldular”11 diyerek vakıa-
yı ortaya koymaktadır. Mehmed Bey’in bu endişesi İbn Bîbî tarihinde de 
dile getirilmektedir.12 

Karamanoğlu Mehmed Bey’in Türkmenlerle beraber Konya’ya girdik-
ten sonra yapmış olduğu ikinci icraat yayımlamış olduğu bir fermanla 
Türkçeyi resmi lisan ettirmiş olmasıdır. O güne kadar Müslüman Türk 
                                                           
8 Kerimüddin Mahmud Aksarâyi, Müsâmeretü’l Ahbâr, (nşr. M. Öztürk), s. 96, Ankara, 2000. 
9 Baypars Tarihi, s. 90. 
10 Şikârî, Karamannâme, (nşr. M. Sözen - N. Sakaoğlu), s. 129, İstanbul, 2005. 
11 Baypars Tarihi, s. 90. 
12 İbn Bîbî, s. 204. 
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devletlerinde kullanılan resmi lisan veya saray dili Arapça ve Farsça iken 
ilk kez bir Türk Beyi devlet dilini hatta daha da ileri giderek memleketin 
her yerine şamil olmak üzere Türkçeyi resmi lisan ilan ettirmesidir. Bu 
konu üzerinde özellikle de Cumhuriyet döneminde çok ciddi olarak du-
rulmuş, Mehmed Bey’in neden olmuş olduğu bu Türkçeyi resmi lisan 
haline getirme hareketi çok tartışılmıştır. Karamanoğlu Türkmenlerinin 
sebep olduğu bu hadise sadece İbn Bîbî’nin eserinde kayıtlı bulunmak-
tadır. Daha sonra Yazıcızâde, Hayrullah Efendi gibi bu olayı zikreden geç 
dönem müellifleri bu haberi kuvvetle muhtemel İbn Bîbî’den almışlardır. 

İbn Bîbî’deki kayıt şu şekildedir: “Cimri’yi ata bindirip şehrin etrafında 
gezmeye çıktılar. Dönünce divan kurdular. Bu günden sonra hiç kimse di-
vanda?, dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka li-
san konuşmayacak diye karar aldılar… Hutbeyi Cimri adına okudular, 
adına sikke bastılar”.13 Bu ibare Anonim Selçuknâme, Aksarâyi gibi dev-
rinin başka herhangi bir tarihi kaynağında maalesef mevcut değildir. İbn 
Bîbî’deki kayıt çok mühimdir. Çünkü hadisenin cereyanıyla hemdevir 
olarak kaleme alınmıştır (1281). İbn Bîbî’nin eserini yaklaşık bir buçuk 
asır sonra tercüme eden Yazıcızâde Ali hadiseyi naklederken bazı ekle-
melerde bulunmaktadır. Yazıcızâde eserinde İbn Bîbî’deki kaydı aynen 
aktararak şu bilgileri verir: “Şehirde çağırttılar ki, şimden girü hiç kimes-
ne kapuda ve divânda ve mecâlis ve seyrânda Türkî dilinden gayri dil 
söylemeyeler. Birkaç gün anlarun işi bu tarik üzre temşiyyet buldı”.14 Ya-
zıcızâde’nin vermiş olduğu bilgiler arasında en dikkat çeken kısmı işin 
akıbeti ve uygulanması noktasındadır. Yazıcızâde bu hususla ilgili olarak 
“Karamanoğlu Mehmed Beğ çün vezir oldı, buyurdu ki defterleri dahi 
Türkçe yazalar. Ol zamanda bu Arabi huruf ile Türkçe yazmak adet olma-
mışdı. Her yazıcı kendü karihasından bir dürlü defter ve tafsil yazdılar. 
Cümle idecekleri vaktin başaramadılar. Zira Türkinin zabtı kolay degildür 
ve rükumi yokdur. Naçar girü Parsi şerh ve Arabi rukum yazdılar”15 malu-
matını nakleder. Yazıcızâde’nin Türkçe’nin yazı dilinin gelişmesi hakkın-
da vermiş olduğu bu bilgiler oldukça mühimdir. Fakat şu soruya da mu-
hatap olmalıdır, o da Yunus Emre ve mümâsili edib ve müelliflerin eser-
leri o dönemde yazıya nasıl aktarılmıştır?16 

Türkçe meselesinde tarihi kaynaklarda zikredilen bu bilgilerden hare-
ketle modern araştırmalarda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Karaman-
                                                           
13 İbn Bîbî, s. 209, 210. 
14 Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk, (nşr. A. Bakır), s. 832, İstanbul, 2009. 
15 Yazıcızâde Ali, a.g.e., s. 832-833. 
16 16. yy. müelliflerinden Seyyid Lokman, İcmâl-i Ahvâl-i Selçuk adlı eserinde divan defterle-
rinde bazı ibarelerin Farsça olmakla beraber umumiyetle Türkçe kullanıldığını ve bu usulün 
o asırda da devam ettiğini söylemektedir. Köprülü’den naklen bkz. F. Köprülü, Türk Edebi-
yatı Tarihi, s. 334, İstanbul, 1980; Ayrıca Yunus Emre ve dönemindeki Türkçe meseleleri 
için bkz. Şehabeddin Tekindağ, “Büyük Türk Mutasavvıfı Yunus Emre Hakkında Araştırma-
lar”, Belleten XXX/117, s. 59-89, Ocak, 1966; F. Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 333-338. 
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oğlu Mehmed Bey’in bu tarihi hareketi hakkında ilk yorumu yapanlar 
arasında Fuad Köprülü gelmektedir. Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Muta-
savvıflar adlı eserinde Osmanlı devri müelliflerinden Hayrullah Efendi’ye da-
yanarak Karamanlıların Türkçeyi resmi lisan ilan ettirip, diğer lisanların ya-
saklandığını belirtir.17 Köprülü diğer bir eserinde İbn Bibi ve Yazıcızâde’yi 
kullanarak Mehmed Bey’in divan işlerinde yalnız Türkçenin kullanmasını 
emrederek eski kâtiplerden bir kısmını katlettirdiğini söylemektedir.18 

Karamanoğullarının Konya’da divan toplayıp Türkçeyi resmi lisan ilan 
etmeleriyle alakalı bilgi veren diğer bir isim Osman Turan’dır. Selçuklu-
lar zamanında Türkiye isimli eserinde şu malumatı verir: “Karamanoğlu 
Mehmed Bey’in Türkçenin devlet dili olması için aldığı bu karar mühim ol-
makla beraber Karamanlı Türkmenlerinin bu teşebbüsünde milli bir duygu 
mu yoksa Türkmenlerin kültürce müsaid bir seviyede olmamaları mı rol 
oynamıştır? Burada herhalde kültür tesiri başta gelmiştir” diyerek kültür 
seviyesinin alınan kararda tesirli olduğunu söylemektedir.19 

Karamanoğulları Beyliği hakkında araştırmaları bulunan Şehabeddin Te-
kindağ bu hadise ile alakalı olarak bir makalesinde şu bilgileri nakletmektedir: 

“Mehmed Bey er Râzi, ed Deylemi, İsfehani künyesini taşıyıp Farsça 

konuşan kimselerin Moğolların desteğini temin etmek suretiyle devle-

tin resmi muamelatına el koymalarını dikkatle takip etmiş Mısır Mem-

luklu Sultanlığı dâhil Türkçe konuşan muhitin yardımıyla bazı teşeb-

büslerde bulunmuştur”.20 

Tekindağ, makalesindeki bu cümlelerine her ne kadar tarihi bir kay-
nak atfı yapmasa da dönemin mevcut siyasi zeminine uygun, oldukça 
yerinde bir tespitte bulunmaktadır. Tekindağ, burada Moğolların Konya 
merkezli Selçuklu divanında oynamış oldukları rolleri Mehmed Bey’in 
dikkate almış olduğunu zımnen de olsa ifade etmektedir. Bu noktada Te-
kindağ’ın bu görüşleri yukarıdaki satırlarda işaret edilen Moğol unsuru-
nun Selçuklu devlet müesseselerindeki yerinin dikkate alınması gerekti-
ği fikrini desteklemektedir. 

Claude Cahen, Mehmed Bey ve Türkçe meselesi ile alakalı olarak ese-
rinde görüşlerini, 

“Bütün bunların arasında en çok şaşılacak şey ise Türkmenlerin 

Arapçayı hatta Farsçayı bilmemeleri nedeniyle Rum’daki Selçuklula-

rın tarihinde ilk kez Türkçeyi kullanan bir divan kâtipliği kurmuş ol-

malarıdır. Konya’nın hakimi olduğu dönemde Türkçenin resmi dil ola-
                                                           
17 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 234, Ankara, 1991. 
18 F. Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 334-335. 
19 Osman Turan, a.g.e., s. 579-580. 
20 Şehabeddin Tekindağ, “Şemsüddin Mehmed Bey Devrinde Karamanlılar”, Tarih Dergisi 
XIV/19, s. 86, İstanbul, 1964. 
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rak kullanılmasını isteyen Mehmed Bey’dir. Ve kendi yazışmalarında 

Türkçeyi kullandığı kesinlikle bilinmektedir. Bu yenilikle önemli so-

nuçlara varılmamışsa da çok büyük bir değer taşımaktadır. Mehmed 

Bey otoritesini gerçek ya da sahte bir Selçuklunun ardına gizlemeyi 

daha uygun bulmuştur”21 

şeklinde aktarmaktadır. Cl. Cahen, Karamanlıların Selçukluların tari-
hinde ilk kez divan katipliği kurmaları bilgisini Yazıcızâde’den almış ol-
malıdır. Cahen’in cümleleri içerisinde dikkati çeken Mehmed Bey’le ala-
kalı “kendi yazışmalarında Türkçeyi kullandığı kesinlikle bilinmektedir” 
gibi iddialı ifadesine ise herhangi bir kaynağı referans göstermemektedir. 

Karamanoğullarının Türkçe meselesi ile alakalı olarak son araştırma 
yapanlardan birisi de Erdoğan Merçil’dir. Merçil Belleten’de neşretmiş ol-
duğu makalesinde Karamanoğullarının Türkçeyi resmi lisan ettirmeleri 
ile ilgili bazı itirazlarda bulunmaktadır. Merçil’in itirazlarının başında 
Türkçenin resmi lisan ilan edilmesi ile alakalı olarak bu kararın Mehmed 
Bey dolayısıyla Karamanlılar tarafından alınmadığını, Konya’da toplanan 
Selçuklu divanında alındığını buradan hareketle bu kararın Mehmed 
Bey’e veya Karamanlılara değil Selçuklu divanına ait olduğunu, bu yanlı-
şın tashih edilmesi gerektiğini söylemektedir.22 Merçil makalesinde tarihi 
hadiseyi anlatırken Mehmed Bey’den ve Karamanlılardan Türkçe mesele-
sinde Aksarâyi, Anonim Selçuknâme ve İbn Bîbî gibi devrin kaynakların-
da herhangi bir bahis olmadığı, üç kaynakta da kararın Selçuklu divanı 
tarafından alındığının belirtildiğini ifade ederek tarihi kaynaklardan iti-
razlarını gerekçelendirmektedir. 

Merçil’in kullanmış olduğu kaynaklardan bir tanesi ve en mühimi 
şüphesiz İbn Bîbî’dir. İbn Bîbî eserinde Karaman Türkmenlerinin Cimri’-
yi ata bindirip gezdirdiklerini, etrafa ferman gönderip adamlarını getirtip 
divan topladıklarını ve Cimri’yi Selçuklu tahtına oturttuklarını, akabinde 
de divanda Türkçe kararının alındığını nakletmektedir.23 İbn Bîbî’nin 
cümlelerini parçalayıp ele alırsak; Cimri’yi ata bindirip gezdiren Kara-
manlılar, etrafa ferman gönderip kendi adamlarını getirtenler Karamanlı-
lar, divan toplayıp Cimri’yi Selçuklu tahtına oturtanlar yine Karaman 
Türkmenleridir. İbn Bîbî’nin ifadelerine nazaran bütün bu icraatları ya-
pan Karamanlılar iken müellifin “Bu günden sonra hiç kimse divanda, 
dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka lisan konuş-
mayacak diye karar aldılar” ibaresinden hareketle, Karamanlıların dola-
yısıyla Mehmed Bey’in bu olayda ve kararda hiçbir dahlinin olmadığını 
söyleyip, bütün icraati Selçuklu divanına hamletmek İbn Bîbî’nin met-
                                                           
21 Cl. Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, (nşr. Y. Moran), s. 283, 296, İstanbul, 1979. 
22 Erdoğan Merçil, “Türkiye Selçukluları Devrinde Türkçenin Resmi Dil Olması”, Belleten 
LXIV/239, s. 51-57, Nisan, 2000. 
23 İbn Bîbî, s. 209, 210. 
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nindeki ifadeleriyle de çelişmektedir. Bu noktada şu soruyu sormak ge-
rekmektedir: “Mehmed Bey’den önce Selçuklu divanı böyle bir karar almış 
mıdır? Selçuklu divanı veya Konya Mehmed Beyden sonra böyle bir hare-
ketle karşılaşmış mıdır?” Burada hadise ile ilgili değerlendirmede bulu-
nurken Karamanlıların rolü için ifadeyi tashih edip divanda “karar aldı-
lar” değil de “karar aldırdılar” demek daha doğru olacaktır. Bu noktada 
irâdi kararın Karamanoğlu Mehmed Bey’e ve onun emrindeki Türkmen-
lere ait olduğunu İbn Bîbî’nin kaydından istidlâl etmek yani çıkartmak 
mümkün gözükmektedir. 

Mehmed Bey kendisini sahte veya gerçek bir Selçuklu şehzadesinin 
arkasına gizleyerek bu hadisede konumunu belirlemiştir. Bu tavır Türk 
tarihinde karşılaşmadığımız bir durum değildir. Timur’un Çağatay, yeni-
çerilerin de Osmanlı hanedanı karşısındaki konumları bu durumun an-
laşılmasında yardımcı olacaktır. Mehmed Bey, Türk saltanat veraseti 
usulüne riayet edip, hükümdarlığı Selçuklu şehzadesi olduğunu iddia etti-
ği Siyavuş’a vermiş, kararlarını da Selçuklu divanına aldırtıp meşruluk ze-
minini sağlamıştır. Şu hususa da işaret etmek yerinde olacaktır; Timur’un 
almış olduğu kararlar ve yapmış olduğu fetihler nazâri de olsa adına ida-
reyi yürütmüş olduğu Çağatay hükümdarı Mahmud’un hanesine kaydedil-
memiştir. Yeniçerilerde Osmanlı hanedanındaki değişikliklerde mühim rol 
oynamalarına rağmen saltanata kendileri geçmeyi hiç düşünmemişlerdir. 

Yukarıda Moğolların Konya merkezli Selçuklu bürokrasisindeki etki-
sinden bahsedilmişti. Burada şunu söylememiz gerekmektedir; Kara-
manlılar Selçuklulara değil, Moğollara karşı hareket etmişlerdir. Bunu 
ifade ederken de şu hususlar muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır. 
Birincisi Mehmed Bey’in Konya’ya hareketinden önce mağlup ettiği ordu-
da Eminüddin Mikail’in yanında Moğol ümerasından Tuko ve Tudavun 
gibi isimler de vardı. İkincisi Karamanoğullarının bu isyanını bastırmak 
üzere gelenler arasında İlhanlı hükümdarı Abaka’nın şehzadesi Konkur-
tay, Moğol askerleri ve emirleri bulunmaktaydı.24 Yani Karamanlıların bu 
hareketi Moğol merkezi tarafından bir isyan olarak kabul edilmiş müda-
hale de Moğol hanedanı tarafından üst düzeyde yapılmıştır. Bu hatırlat-
malardan sonra Karamanoğullarının Türkçeyi resmi lisan ilanıyla alakalı 
şu husus muhakkak göz önünde tutulmalı ve dikkate alınmalıdır; Moğol 
ümerasına karşı yapılan bu hareket Selçuklu divanında vazifeli olan Mo-
ğol kâtiplerini de hedef seçmiş olmalıdır.25 Türkçe resmi lisan ilan edilir-
ken muhtemelen onlara karşı resmi devlet muamelatını yabancılaştırıp, 
zorlaştırmak ve tepki koymak maksadını taşımaktaydı. Bu sebeple de 
Türkçe, Karamanlıların tazyikiyle Selçuklu divanında resmi lisan olarak 
kabul edilmiş olmalıdır. 
                                                           
24 Bu hususla alakalı olarak bkz. Ş. Tekindağ, “a.g.m.”, s. 87, 95-97. 
25 1260’lı yıllarda Şemseddin İsfehani’nin vezirliği esnasında Selçuklu divanında vazifeli 
olan Moğol katipleri için bkz. O. Turan, a.g.e., s. 482. 
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Sonuç olarak şu veya bu sebeple Türkçe’nin resmi lisan olarak düşü-
nülmüş olması bile kendi içerisinde ve tarihi seyirde başlı başına bir 
mümtaziyet ve orijinallik taşımaktadır. Türkçenin bu dönemde Anadolu’-
da farklı edib ve şairler tarafından etkili bir şekilde kullanılmasında bey-
likler dünyasının güçlü bir amil olduğu kesindir. Bu kullanımın sınırları-
nı ve etkisini tam bilemesek de, yaklaşık yarım asır sonra bu coğrafyada 
devlet kuracak olan Osmanlıların Türkçeyi devlet ve kültür dili olarak 
benimsemeleri, belirli şartlar altında başlayan bu sürecin en azından ne-
ticeleri -zinciri kuramasak da- olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkçe 
meselesini siyasi şartları göz ardı ederek değerlendirmeye tabi tutmak ve 
böyle bir irfan, talim ve terbiye muhitinde ilanını sadece tesadüflerle 
açıklamak meseleyi amiyane tabiriyle çok hafife almak olacaktır. 
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NÂBÎ DÎVÂNINDA GEÇEN VE GÜNÜMÜZ  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE FARKLI ANLAMLARDA 

KULLANILABİLEN ARAP KÖKENLİ  
KELİMELER 

Salih SAVAŞ* 

Öz 

Türklerin Araplarla karşılaşmaları ve ardından islamiyeti kabul etme-

leriyle birlikte hızlı bir şekilde Arapçadan Türkçeye kelimeler girmeye 

başlamıştır. Türkçeye giren yabancı kelimelere baktığımızda en fazla 

Arapça kelimelerin olduğunu görmekteyiz. Kelimeler asıl anlamlarının ya-

nında zaman içinde farklı anlamlar da kazanmışlardır. Meselâ “cilve” ke-

limesi Arapçada “gelinin damada ilk görünmesi ve damadın geline yüz 

görümü vermesi” anlamında kullanılırken günümüz Türkiye Türkçesinde 

“ilgi çekmek maksadıyla takınılan tavır, edalı davranış, naz, işve” anlam-

larında kullanılmaktadır. 

Dîvân edebiyatı şairleri eserlerinde Arapça, Farsça kelime ve terkiple-

ri çok fazla kullanmışlardır. Arapçayı, Farsçayı ve Türkçeyi çok iyi bilen 

on yedinci yüzyıl Dîvân edebiyatı şairi Nâbî’nin Türkçe Dîvânında da bin-

lerce Arapça kelime geçmektedir. Bu kelimelerin bir kısmı günümüzde de 

kullanılmaktadır. Fakat zaman içinde farklı anlamlar kazanmışlar ve an-

lam değişikliğine uğramışlardır. 

Anahtar kelimeler: Arapça, Türkçe, Nâbî, Dîvân. 

Abstract 

Arabic Origin Words in Nabi’s “Divan”, Currently Used in  

Modern Turkish in Different Meanings 

Right after Turks’ first cooperation with Arabs and their convertion to 

Islam, rapid transfer of words from Arabic to Turkish was observed. We 
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can easily notice that mostly transferred words to Turkish stemmed from 

Arabic. Beside their literal meaning, those words also got different mea-

nings. For instance, while the word “jilve (coquetry)” in Arabic literally 

means “first meeting of bride with groom and giving present for seeing 

her face”, in modern Turkish language it is used as meaning of “coquetry 

to get attraction”. 

Poets of Divan literature mostly used Arabic and Persian words and 

compounds in their works. 17th century poet of Divan Literature, Nabi 

who mastered Arabic, Persian and Turkish, used thousands of Arabic 

words in his Turkish Divan. Some of these words are still used in our lan-

guage. However, in due course those words and compounds have got dif-

ferent meanings and been exposed to changes in the meaning. 

Key words: Arabic, Turkish, Nabi, Divan. 

İslâmiyet öncesinde sadece Arabistan yarımadasında konuşulan 
Arapça, Müslüman Arapların yaptıkları fetihlerle Arap olmayan halkların 
da Müslüman olduktan sonra ilgilendikleri bir dil haline gelmiştir. Kuran 
ve sünnetle gelen birçok Arapça terim ve kavram aynen diğer Müslüman 
milletler tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca Arapçanın ede-
bi sanatlar yönüyle zengin olmasından dolayı diğer dillere tesiri olmuştur. 

Türklerin İslâm dini ile tanışmaları Hz. Ömer devrinde olmuştur. Ön-
celeri savaşlar yoluyla kurulan münasebet daha sonra Türklerin kendi 
istekleriyle Müslümanlığı kabul etmesi şeklinde gerçekleşmiştir. 

Türklerin İslam dinini kabul etmesiyle birlikte Türkçeye Arapçadan 
binlerce kelime girmiştir. Bu kelimelerden birçoğu o dönemdeki anlamla-
rını korumuşlar, bazıları ise zamanla farklı anlamlar kazanmışlardır. 
Söyleniş olarak aynı kalsalar da anlam kaymasına uğrayan kelimeler bir 
hayli çoktur. Meselâ; Arapçadaki “katar” kelimesi önceleri sadece “deve 
kafilesi” yerine kullanılırken, günümüzde “tren, art arda sıralanmış şey-
lerin dizisi (deve katarı, katar katar turnalar) anlamında kullanılmaktadır. 

Türk Dil Kurumunun yayınladığı Büyük Türkçe Sözlük incelendiğinde 
Arapçadan Türkçeye giren kelime sayısının 6426 tane olduğunu ve 
Türkçeye yabancı dillerden giren kelime sayısının toplamının %45’ini 
karşıladığını görmekteyiz. Yaklaşık 1400 yıllık bir dönem içerisinde o 
gün kullanılan anlamlarının yanında başka anlamlar da kazanan keli-
meler bir hayli fazladır. Biz tüm kelimeleri buraya alamıyoruz; fakat Nâbî 
Divanında geçen ve günümüzde farklı manalarda kullanılan kelimelerin 
bir kısmını karşılaştırma yaparak açıklamaya çalışacağız. 

Âfet (آفت) (isim): Belâ, felâket, musibet anlamındadır. Günümüzde de 
bu anlamda kullanılmaktadır. Mecazi manada ise; “güzelliği ile insanı 
şaşkına çeviren, aklını başından alan kadın, dilber” demektir.1 
                                                           
1 Emrullah İşler, Türkçede Anlam Kaymasına Uğrayan Arapça Kelime ve Kelime Grupları, 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, s. 16, İstanbul, 1997. 
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“Gül yüzlü bir âfet ki her bûsesi lâle.” (Y.K. Beyatlı) 
“âfet” kelimesine eklenen Farsça -zede (uğramış, tutulmuş, vurulmuş, 

çarpılmış) eki ile türetilen “afetzede” kelimesi “musîbet görmüş, belâya 
uğramış, mahvolmuş” anlamındadır.2 “Türk Kızılay’ı Pakistan’daki afetze-
deler için yiyecek, çadır ve battaniye gönderdi.” 

Nâbî Dîvânında geçtiği yerlerde edebiyattaki (insanı, uğruna ölecek ka-
dar aşk belâlarına düşürecek güzel) edebiyattaki anlamıyla kullanılmıştır.3 

Ol âfetün letâfet-i hüsninde yok kusûr / Ancak o denlü var ki biraz bî-
vefâcadur 

Bir âfet ile ne ser-germ olup ne bûsesin alduk / Ne bir nihâi bitürdük 
ne mîvedâr idebildük. 

Sadece aşağıdaki beyitte “belâ, musîbet” anlamındadır. 
Tab’-ı derrâkini hıfz eyleye Hak âfetden / Ala dil-hâhı kadar feyz-i Hu-

dâdan vâye. 
Ağnâm (اغنام) (isim): Arapçadaki “ganem” (koyun) kelimesinin çoğulu-

dur. Dilimizde tekili kullanılmaz. Bu anlamından başka günümüzde; 
“Eskiden koyun, keçi, manda, deve gibi hayvanlardan alınan vergi” anla-
mında da kullanılmaktadır. Bu kelime ile oluşturulmuş olan “ağnâm bâ-
cı” (bâc-ı ağnâm-hayvan vergisi): “Pazar ve panayırlarda hayvan alış veri-
şinden alınan vergi” olarak kullanılmaktadır. Dîvânda sadece bir yerde 
geçmekte ve “koyunlar” anlamındadır. 

Eser-i hıfzını seyr eyle ki teb tutdugı dem / Pürsiş-i hâtır-ı şîrâna gider-
ler agnâm. 

Ahbâb (احباب) (isim): Günümüzde “ahbap” olarak kullanılmaktadır. Arap-
ça tekili olan “habib” dost, sevgili kelimesinin çoğuludur. Dilimizde çoğulu 
aynı manadadır. Bundan başka tanıdık olmayan birisine hitap sözü olarak 
da kullanılmaktadır. “Baksana ahbap!” Yine bu kelime ile oluşturulmuş; 
“ahbap çıkmak” tanış çıkmak, daha önceden tanıştıkları anlaşılmak, “ah-
bap olmak” senli, benli yakın arkadaş olmak, “ahbaplık etmek” konuşmak, 
sohbet etmek, “ahbapça davranmak” dostça, karşılıksız anlamında kullanıl-
maktadır. Dîvânda da “dost, arkadaş” anlamında kullanılmıştır. 

Sana ahbâb eyledükde tûl-ı ömr ile duâ / K’olasın sad îdle bezm-i ci-
handan müstefîd. 

Ahlâk (اخالق) (isim): Arapçadaki “hulk” kelimesinin çoğuludur. Dili-
mizde tekil olarak kullanılmaz. “İnsanın yaradılışından gelen ve toplum 
içinde yaşayarak kazanılan iyi ve güzel davranışlar, huy” anlamında kul-
lanılmaktadır. Günümüzde de aynı anlamdadır. Bunun yanında bu keli-
menin olumsuzu ile ilgili yapılmış tamlamalar da vardır. Meselâ, “ahlâk-
sız teklif” kötü ve utanılacak bir iş yapmak için verilen teklif, “ahlâksız 
                                                           
2 Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi Yayını, s. 11, Anka-
ra, 2005. 
3 Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lûgat, Komisyon, TÜRDAV Yayınları, s. 21, İstan-
bul, 1993. 

67



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4 

insan” terbiyesiz, namussuz insan. “ahlâk” sözü Dîvanda da aynı anlam-
larda kullanılmıştır. 

Gelmemiş misli cihâna bir dahi hâşâ gele / Hüsn-i ahlak ü hısâl ü akl 
ile irfân ile. 

Aksi (عكسى) (sıfat): “Ters, aykırı, zıt” anlamına gelmektedir. Ayrıca 
“uğursuz, kötü” anlamında da kullanılmaktadır. Günümüzde bu kelime ile 
ilgili yapılmış değişik kelime grupları vardır: “aksi cevap” olumsuz, ters bir 
cevap, “aksi zaman” uygun olmayan bir zaman, “aksi insan” inatçı, huy-
suz, hırçın, “aksi gibi” kötü bir tesadüf olarak, “aksi halde” yoksa, öyle ol-
mazsa, “aksi tesadüf” şanssızlığa bak, “aksilik” terslik, “aksi tesir” ters et-
ki, ters tepki “Kusura bakma abla! Aksi zamana rastladı.” (A.K. Tecer) 
“Ben bu aşçı kadar çılgın ve aksi insan görmedim.” (R.N. Güntekin) 

Azerbaycan Türkçesinde “əks” olarak geçmekte ve aynı anlamda kul-
lanılmaktadır. Dîvânda “aksi” kelimesi sadece “ters” anlamında kulla-
nılmıştır. 

Akmağa vâdî-i ye’se az kalup cûy-ı ümîd / Aksine devr itmeğe çok 
kalmış idi âsiyâb. 

Âlem ( عالم) (isim): “Dünya, kâinat, evren” anlamına gelmektedir. “İn-
san âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.” (Y.K. Beyatlı) Günümüzde çok 
farklı anlamlarda da kullanılmaktadır. “Kendisine özgü birçok niteliği bu-
lunan şey veya kimse”, “Burası bir âlem! Bizim arkadaş bir âlem!4 Hiç 
şüphe yok ki, bu kız yepyeni bir âlem...” (H.E. Adıvar) Mecazi olarak “eğ-
lence” anlamında; “Bekârlık âlemleri gözümde tütüyor.” (Ö. Seyfettin) 
Hayvan veya bitkilerin bütünü, “Hayvanlar âlemi”, Durum ve şartlar “Evli-
lik âlemi”, Herkes, başkaları, başka insanlar, yabancılar “Köyü haraca 
kestikleri yetmiyormuş gibi bir de âlemin karısına, kızına göz dikerler.” (H. 
Aytekin)5 “Âlemin güpgüzel kızını hiç bırakırlar mı sana?” - (H. Taner) Or-
tam, çevre, “Fakat onun Türk ve Müslüman dostları hep alafranga ve zen-
gin bir âlemde yaşarlardı.” - (H.E. Adıvar) Duygu, düşünce, düş gücü, “Yi-
ne hülyalar âleminde bir sefere çıkıyorduk. - (A.Ş. Hisar) 

Dîvânda, bazı yerde “dünya, kâinat”, bazı yerde de “herkes, başkaları” 
anlamında kullanılmıştır. 

Kimin itmiş diyânet şöhretiyle umde-i eyyâm / Kimin itmiş günâh u 
masiyetle âleme rüsvâ 

Bu âlem bir kitâb-ı hîkmet-endûz-ı hakâyıkdur / Meâlin her kim istih-
rac iderse âferîn bâdâ 

Haberün yok beni redd eylediler âlemden / Şimdi kalmadı bana hâne-i 
âlemde makar 

Cümle âlem bize hasret-keş iken lâyık mı / Olayuz pençe-i nâ-ehlde 
pâ-mâl-i sitem 
                                                           
4 İşler, a.g.e., s. 19. 
5 Andreas Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati, Simurg Yayınevi, s. 148, İstan-
bul, 2002. 
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Aman (أمآن) (isim): Arapçada “eman” korkusuzluk, güven, emniyet, se-
lamette olma, tehlikeden uzak olma anlamındadır. Bu kelime zamanla 
Türkçede anlam kaymasına uğramış ve ünlem olarak “bir şeyden bıkma, 
usanma, rica, tembih, öfke, imdat, yalvarma, beğenme, şaşkınlık ifadesi” 
anlamlarında kullanılmıştır. 

“Aman Allah’ım!” (yardım isteme) “Aman, bir daha yapmam!” (bir su-
çun bağışlanmasını isteme.) “Aman öyle söylemeyin!” (rica) “Aman bırak 
beni! Aman, bu lâflardan da bıktık!” (bıkmış ve öfkeli) “Aman, çocuğa iyi 
bakın!” (dikkat uyandırmak için) “Aman ne güzel şey!” (çok beğenme) 
“Aman efendim, bana öyle şeyler söyledi ki donakaldım.” (şaşma) anla-
mındadır. Ayrıca bu kelime ile yapılmış deyim ve atasözleri de vardır: 
“Aman dilemek” affedilmeyi istemek; “aman vermek” canını bağışlamak; 
“aman vermemek” rahat bırakmamak, göz açtırmamak, acımayıp öldür-
mek; “amansız” merhametsiz, öldürücü (amansız hastalık); “aman bul-
mak” kurtulmak; “Aman diyene kılıç kalkmaz”6 teslim olan öldürülmez, 
teslim olana dokunulmaz. Dîvânda “emân” kelimesi “güven, emniyet” an-
lamında kullanılmıştır. Bazı yerlerde “emn u emân” korkusuzluk, güvende 
olma, bazı yerlerde de “bî-emân” güvende olmama şeklinde geçmektedir. 

Olurlar illet ü renc ü gam u mihnetden âzâde / Olanlar dâhil-i darü’l-
emânı Şeyh Ebû-Bekrün 

Oldı halka sâyesi sermâye-i emn ü emân / Feth-i bâb-ı adl u sarf-i cev-
her-i dâd eyledi 

O denlü saldı berf-i bî-emân kevne bürûdet kim / Miyân-ı âşık u mâşû-
ka yol bulmaz mahabbetler 

Künâse çîni-i dergâh-ı feyz-pâşundur / Emâni-i üdebâ yâ Muhammed-i Arabî 
Amma (أمّآ) (edat): (emmâ) “Şart, açıklama, sağlamlaştırma, ise” anla-

mında kullanılır. Günümüzde yanına getirildiği kelimenin anlamına aşı-
rılık katarak şaşma ve hayranlık anlamı kazandırır.7 “Amma güzel şey! 
Amma konuşuyor ha! Amma da yaptın ha! Lâkin, fakat, şu kadar var ki 
anlamında da kullanılmaktadır. “O doğru söylemiş amma, ben eğri anla-
mışım.” (M.A. Ersoy) Dîvânda, “fakat, lâkin” anlamındadır. 

Muhîtün vasfıdur azb u ücâc-ı lezzet-i enhâr / Müsemmâ vâhid ammâ 
muhtelif evsâf ile esmâ 

Hak-i dergâhuna şâyeste degüldür ammâ / Süllem-i nûrdur itdüm ce-
berûta i’dâd 

Lîk ammâ ki senün şânunı fikr itdükçe / Ukde-i ye’se gelür dest-i tesel-
liyle güşâd 

Arab (عرب) (isim): Günümüz Türkiye Türkçesinde “Arap” olarak yazıl-
maktadır. “Orta Doğu ile Kuzey Afrika’nın büyük bir bölümünde yaşayan 
                                                           
6 E. Kemal Eyüboğlu, On Üçüncü Yüzyıldan Günümüze Kadar Şiirde ve Halk Dilinde Atasöz-
leri ve Deyimler, Doğan Kardeş Matbaacılık, s. 15, İstanbul, 1973. 
7 İşler, a.g.e., s. 21. 
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halk ya da bu halkın soyundan olan, ana dili Arapça olan kimse” anla-
mındadır. Bu kelime Türkiye Türkçesinde zamanla farklı anlamlarda 
kullanılmıştır. 

Halk dilinde “küçük a harfi” ile yazıldığında “zenci, fellâh” anlamında-
dır. “Arap tayı, Arap uygarlığı, Arap mimarîsi” denildiğinde “Arap halkına 
özgü olan şey” demektir. Bir kimsenin teni koyu esmer veya kara oldu-
ğunda “Arap gibi” denilmektedir. 

Dîvânda “Arab” Arap halkından olan, “Arabî” Arap asıllı, aslen Arap 
olan, Arapça ve “Arabistan”, Arapların yaşadığı yer, Arapların ülkesi an-
lamlarında kullanılmıştır. 

Harem-i nat-ı şerifünde bu ebkâra gerek / Duhterân-ı Araba vaz olu-
nan nâm-ı suâd 

Eyâ Habîb-i Hudâ yâ Muhammed-i Arabî / Şefî-i rûz-ı cezâ yâ Muham-
med-i Arabî 

Ol dil-güşâ makâller ol hurde nükteler / Mümkin midür bula Arabis-
tân’da sûreti 

Kaçsun ejderden kaçar gibi ser-â-pây Arab / Kangı sahrâya salarsa 
sâye tûg-ı hoş-hırâm 

Bir Arab eyler temenni bî-kerân / Sûkda nerd oynaya tâ ol cevân 
Nedür ol lafz k’ola hem Arabî hem Farsî / İzzetinden ana muhtâc ola 

arş ü kürsî 
Cilve (جلوه) (isim): Arapçada, “gelinin damada ilk görünmesi ve dama-

dın geline yüz görümü vermesi”8 anlamında kullanılan bu kelime; Türki-
ye Türkçesinde, “ilgi çekmek maksadıyla takınılan tavır, edâlı davranış, 
naz, işve” anlamlarında kullanılır. “Bir güzel bilirim, bir daha bilmem / 
Onda gör cilve nedir, edâ nedir.” (Cahit Sıtkı Tarancı) “Romantik devirler-
de bu nevi cilvelere aşk mani olurdu, şimdi de kültür.” (P. Safa) Azerbay-
can Türkçesinde ilk anlamı “parıltı, ışıltı”dır.9 Ayrıca, çok cilve yapan ka-
dınlar için “cilve kutusu” denir. Farsça “gâh” eki getirilerek yapılan “cil-
vegâh (geh)” sözü, “görünme, tecelli ve zuhur etme yeri, gelin odası” anla-
mındadır. “cilve” kelimesinin sonuna, (-ger, -li, -saz, -nümâ, -perdâz, -rîz), 
yapım ekleri getirildiğinde “cilve yapan” anlamına gelmektedir. Dîvanda, 
“İyi bir şekilde görünme, ortaya çıkma, tecelli, parlama” anlamlarında 
kullanılmıştır. 

Hevâ-yı rûh-bahşâ itmeyeydi cilve-i rahmet / Olurdı halk-ı âlem yek 
nefesde cümle nâ-peydâ 

O şeh-süvâr-ı hünersin ki cilvegâhundur / Fezâ-yı nûr u ziya yâ Mu-
hammed-i Arabî 

Kilîd-i kufl-güşây-ı hazâ’in-i rahmet / Elünde cilve-nümâ yâ Muham-
med-i Arabî 
                                                           
8 İskender Pala, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, s. 480, Ankara, 1989. 
9 Behruz Abdullayev, Klassik Azerbaycan Edebiyatında İşlenen Arap ve Fars Sözleri Lûgati, 
s. 93, Bakü, Şark-Garb, 2005. 
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İtmiş âgûş-ı safa-bahşâsın / Cilvegeh nâm-ı hümâyûn-ı hümâ 
O la’l sâk-i zümürüdle cilve itdükçe / Olur güher-keş-i cîb ü kenâr-ı 

Mağnîsâ 
Mültekâsında olup berr ile bahrun cilveger / Birbirine mâye-i nâz eyle-

di bahr ü beri 
Olur ol denlü cilvesi berter / Ki olur mîh-i na’li ahterler 
Ne dem olsa hayâlün cilve-rîz-i âsmân-ı dil / Fezâ-yı âlem-i endîşede 

meh-tâb olur peyda 
Çıkup bâme Haleb’de nahline Nâbî virüp cilve / Beni sayda açup çeş-

min o Şehbâ dâme uydurmış 
Dâire (دائره) (isim): Arapça “dönen, yuvarlak çember şeklinde olan” an-

lamına gelen “devr” kelimesinden türemiştir. Matematik terimi olarak; 
“Bir çemberin içinde kalan düzlem parçası” anlamındadır. Yine, “bir yapı-
nın konut olarak kullanılan bölümlerinden her birine” de daire denir. “Bu 
koskoca binanın, pasajın arka tarafında bir kısım daireleri ayrıca kiraya 
verilmiş.” - (H.F. Ozansoy) 

Bunlardan başka; “devlet işlerini yürüten kuruluşlar ve bunların kullan-
dıkları binalar, dünyayı enine ve boyuna böldüğü farz edilen hayali çizgiler, 
bir belediyenin ayrıldığı idari bölgeler, büyücülerin şeytan çağırmak için yap-
tıkları törende yere çizip ortasında durdukları yuvarlak çizgi, müzik aleti ola-
rak def, çeşitli bakımlarda bütünlük gösteren şeylerde sınır içi” gibi farklı an-
lamlarda da kullanılmaktadır. Örneğin; medeniyet dairesi, mantık dairesi. 

“Eskiden hem bir dairede beraber bulunmuşlar, hem de silâh arkadaş-
lığı etmişlerdi.” - (R.H. Karay) “Burası da bugüne bugün bir askerlik daire-
sidir.” - (M.Ş. Esendal) Tasavvuf terimi olarak; “Mevlevi ayinlerinde se-
mazenlerin dönüş şekli”, Mecazi anlamda, “belli bir ölçüde ve usule uygun 
hareket etme” Örn: “Ahlak dairesinden çıkmamalıyız.” Bir yapı veya ge-
mide belli bir işe ayrılmış bölüm. Örn: Kalorifer dairesi, makine dairesi, 
kazan dairesi “Yemeği, selâmlık dairesinin üst katındaki yemek salonun-
da yediler.” - (M.Ş. Esendal) Dîvânda, “dâ’ire” kelimesi kullanıldığı yerle-
re göre, “yaşadığımız dünya, musiki aleti olarak kullanılan def (tef), ölçü, 
alan ve daire)” anlamlarında kullanılmıştır. 

Sana müzaheret itmez mi evliyâ-yı kiram / Ki cümle dâ’ire devletünde-
dür makbûr 

Gûyiyâ rayına tutmış dâ’ire / Nağmegerdür rast eyler nağmesin 
Kevkeb-i şân ü şükûhı o kadar âlî kim / Olamaz dâ’ire-i rif’atine fikr resâ 
İtdi mânende-i bâdâm-ı dü-mağz / Cilvegeh dâ’ire-i imkânı 
Toğmak içün o âftâb-ı münîr / Çerhe çok girdi çerh-i dâ’ire-gîr 
Dâ’ire-i akldan olmışdı güm / Ana ğıdâ olmış idi lây-ı hum 
Noktadan dâ’irenün gerdişin it istişhâd / Tohmınun zafını gör cirm-i ge-

dûyı seyr it 
Nâbî hezâr şâh-ı ser-efrâz-ı nahvetün / Kaddin migâl-i dâ’ire ham-dâ-

de görmişüz 
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Bir reg mi var bedende k’ola pîç ü tâbsiz / Bir dil mi var bu dâ’irede ız-
tırâbsuz 

Darbe (ضربه) (isim): Ar. “Vuruş, vurma, çarpma, musibet, felâket” anla-
mına gelmektedir. “Boksör rakibinden ağır bir darbe yedi.” Diğer bir mâ-
nâsı; “kuvvet kullanmak suretiyle yapılan iktidar değişikliği” “12 Eylül 
Darbesi” Bir de, “düşmanın stratejik hedeflerine yapılan süratli ve tesirli 
hücum” anlamında kullanılmaktadır. “Etrafı sarılan teröristler güvenlik 
kuvvetlerinden büyük bir darbe yedi.” 

“darbe” kelimesi Dîvânda sadece bir yerde geçmekte ve gerçek mana-
sının dışında mecaz bir anlam kazandırılmıştır. Bulunduğu beyitin anla-
mına uygun olarak “kitapların içindeki harflerin karşılığı” olarak verilmiş-
tir. “darbe” kelimesi “vurma, vuruş, çarpma” anlamlarına geldiğinden bu-
rada da harflerin yazılmasında kullanılan teknik düşünülmüştür. 

Genc-i ma’nâ kütüb ü darbeleri nakş-ı tılısm / Mârlardur iki cânibinde-
ki şîrâzeleri 

Edâ (ادا) (isim): Arapçadaki manası; tarz, üslup, tavır, davranış veya 
anlatış biçimidir. “Hilmi Bey, temiz bir eda ile o söylevi Fransızca olarak 
tekrar etti.” (R.E. Ünay) “Tevfik Bey son derece rahat bir edâ ile önündeki 
dolmalardan birini tabağına aldı.” (A.H. Tanpınar) Türkiye Türkçesinde 
ayrıca, “naz, işve, çalım, gösteriş” anlamında da kullanılmaktadır. “Edalı 
kız” “Bu kızın edâsına baksana! Hiç senin sarıklı oğluna varır mı?” (Hüse-
yin Rahmi Gürpınar) 

Dîvânda, “tutum, davranış, tarz, üslup” anlamlarında kullanılmıştır. 
Esîr-i lal-i şefaat-nisârun olmışdur / Kemâl-i hüsn-i edâ yâ Muham-

med-i Arabî 
Gayrı şugl içre iken bir söz ile eyler edâ / Ukalâ kangı mesâlihde olur-

sa ebkem 
Hüsn-i edâ vü hüsn-i vefasın her umur / Ol şehr-i bî-bedelde bulur 

hüsn-i gayeti 
Ol cân-fezâ suhanlarun ol şûh edâlarun / Akkâmlar lisânına olsun mı 

nisbeti 
Efkâr (افکار) (isim): Ar. “Fikirler, düşünceler” anlamına gelir. Tekil hali 

“fikr”dir. Türkçede her iki şekli de kullanılmaktadır. “Yatarken yerde il-
hadiyle haşr olmuş sefil efkâr.” (M. Akif Ersoy) 

“Tasa, kaygı, endişe, üzüntü” anlamına da gelmektedir. “efkâr bas-
mak, tasalanmak, kaygılanmak; efkâr dağıtmak sıkıntıyı gidermek ve 
üzüntüden uzaklaşmak “Bu durumda efkâr dağıtmak için içtiğim dört pa-
ket sigaram da olmasa aklımı kaçırabilirim.” (H. Taner) 

Dîvânda, “düşünme, düşünce, fikir” anlamlarında kullanılmıştır. 
Kalmadı tâb ü tüvân tayy-ı reh-i efkâra / Oldı endîşe de terkîb-i vücû-

dum gibi pîr 
Bâ-husûs ola medâr-ı efkâr / Midhat-ı hilye-i ashâb-ı kibar 
Yazukdur eyleme tesbîhi âlet-i efkâr / Elünde bâzîye ser-rişte-i emel yetişür 
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Her gördüğüne açma sakın dîde-i efkâr / Her mertebede maslahatun 
âdemi vardur 

Dil ararken gevher-i enfâsa bâzâr-ı revâc / Gavta-i efkâr ile buldum 
aceb ummân imiş 

Ko efkârı sakın pây-ı tevekkül pest olur Nâbî / Dimiş var mı sana im-
rûzdan âlâm-ı ferdâ çek 

Esrâr (أسرار) (isim): Ar. “sırlar, bilinmeyen gizli şeyler, gizli şeyler” an-
lamındadır. Tekil hali “sır”dır. “Yüzüme tekrar o eski, esrar dolu gözlerle 
bakıyor.” (Y.Z. Ortaç) “Ey yedinci kat gök, esrarını aç!” (N.F. Kısakürek) 

Günümüzde Hint kenevirinden elde edilen keyif verici ve uyuşturucu 
maddeye de “esrar” denilmektedir. Azerbaycan Türkçesinde de kullanıl-
maktadır.10 “esrar çekmek, esrar kullanmak”; “esrar teknesi, gizlice toplu 
olarak esrar içilen yer”; “esrarkeş, esrara bağımlı olmuş kimse, esrar tir-
yakisi” anlamlarına gelmektedir. Dîvânda “esrâr” kelimesi, “sırlar, bilin-
meyen gizli şeyler, gizli şeyler” anlamında kullanılmıştır. 

Şemme her bînide yok kudret gül-i esrârını / Dîde-i bîgâneden der-bes-
te gülşendür gönül 

Cilvegâh-ı vâridât-ı kuds-ı gaybü’l-gaybdur / İlme meclâ gevher esrâra 
mahzendür gönül 

İderken kendi cânumdan nihân esrârını yârün / Dirigâ meclis-i ağyar-
da mestâne fâş itdüm 

Keşf ider Nâbî dil-i sevdâ-zede esrârını / Meclisinde kim bulunsa mah-
rem olsun olmasun 

Her dil keder-i nifâkdan pâk olmaz / Her sâde-dil âyîne-i idrâk olmaz 
Her şahsa dehen-güşây-ı esrâr olma / Her şâh-ı çenâr ü bîd misvak olmaz 
Ol harîdâr-ı gevher-i esrâr / Mâcerâ-yı sevâlif-i âsâr 
Gûşı eyler Mahzen-i Esrâr hikmet-lehçesi / Çeşmi eyler Maşrık-ı Envâr 

hüsn-i manzarı 
Gencîne-i maârif-i esrâr sînesi / Mecmûa-i mehâsin-i ahlâk hilkati 
Ne Mesnevi mütercem-i nazm-ı kerîm kim / Her beyti bin hazâ’in-i esrâ-

rı muhtevî 
Garaz (غرض) (isim): “Hedef, amaç, maksat, niyet, gâye” anlamlarının 

yanında “Birine karşı güdülen kötülük etme isteği, kin, düşmanlık” anla-
mında da kullanılmaktadır. “Bağnaz, şu yahut bu düşünceye değil, düşü-
nen kişiye, düşünmeye garazdır.” - (N. Ataç) “garaz bağlamak, bir kimse-
ye karşı düşmanca niyetlere sahip olmak.” “garazı olmak, bir kimseye 
karşı kin beslemek” demektir. 

Dîvânda “garaz” kelimesi Arapçadaki anlamıyla (amaç, gaye, maksat) 
kullanılmıştır. 

Bilürüz ekserinün mâ-hasâl-ı ahvâlin / Kimi pâ-mâl-i garaz kimisi gam-
hâr-ı şikem 
                                                           
10 Abdullayev, a.g.e., s. 176. 
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Bu nutk-ı bî-kasd u garaz sâdır olup şeh-zâdeden / Gûş eyleyince pâ-
dişâh toldı derûnı nûr ile 

Tezhîb-i bergden garazın bâğun anladum / Amâde-i nisâr-ı kudûm-ı 
hazân ider. 

Ayrıca Dîvânda, “garaz” redifli bir de gazel bulunmaktadır. Bu gazelin 
son beyitinde: 

“Gelmeden Nâbî bu mihmân-hâne-i bî-râhata / Şehr-i asla vasl içün 
tayy-ı menâzildür garaz” 

(Ey Nâbî, bu rahatı ve huzuru bulunmayan misafirhaneye gelmedeki 
gayemiz, asıl vatanımıza kavuşmak maksadıyla mertebemizi yükseltmek, 
mesafe kat etmek içindir.) 

Halâyık (Halâik) (خآلءق) (isim): Ar. “yaratıklar, insanlar” anlamına ge-
len “hâlika”nın çoğuludur. Türkçede tekil hali kullanılmamaktadır. Dî-
vânda iki yerde geçmektedir ve yaratık (insan) anlamındadır. 

Olmazdı nâ-muşîb duâ tîr-i kec gibi / Mahlûk öninde kadd-i halayık 
ham olmasa 

Nâbî ne turur mevc-i yevm-i fasl-ı İlâhî / Amâl-i halayık sebeb-i mağfiret olsa 
Fakat zamanla anlam kaymasına uğramış ve “esir edilmiş veya satın 

alınmış kadın, kadın köle, kadın hizmetçi, cariye” anlamında kullanıl-
maktadır. “Ailemizin emektar Arap halayıklarından biri de bize aşçılık et-
mekteydi.” - (R.N. Güntekin) “Yanı başımızda yelpâzeler sallayan hala-
yıklar vardı.” (Refik H. Karay) 

Hâtıra (خاطره) (isim): “Geçmişte olan, yaşanan, görülen şeylerin zihin-
de, hafızada kalan izi, akla gelen şey” anlamına gelmektedir. “Ruhu, tür-
lü türlü hatıralar, ümitler, arzularla kaynıyordu.” (P. Safa) 

Dîvanda, “Her zaman hâtıra endîşe-i rahat gelmez. / Âdet-i şehr budur 
mü’min ü kâfir bulunur. (İnsanın hatırına her zaman rahatlık endişesi 
gelmez. Halkın toplu olarak yaşadığı yerin âdeti budur ki orada mü’min 
de bulunur, kâfir de) 

“Takdirden ziyâdesi olmaz yine nasîb / Nâbî egerçi hâtıra çok ârzû ge-
lür.” (Her ne kadar Nâbi’nin aklına çok arzular gelse de takdirde ne varsa 
o olur, ondan fazlası nasip olmaz.) 

Günümüzde bu manasının yanında “andaç, yadigâr, anı, eser” an-
lamlarında da kullanılmaktadır. “Bu resim, benden sana hâtıra olsun.” 
“Bir hatıramı daha anlatayım.” “Bu kesik kol, bana Çanakkale harbinin 
hâtırasıdır.” Ayrıca “hâtıra” kelimesi ile “hatıra defteri” ve “hâtıra kitabı 
gibi söz birleşmeleri de bulunmaktadır. 

Havale (حواله) (isim): Ar. “Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırak-
ma, ısmarlama, devretme” anlamına gelmektedir. “Bütün belgelerin ba-
kanlığa havalesi gerekiyor.” 

Bu anlamının yanında, “banka, posta vb.nin aracılığıyla para gönder-
me işlemi ya da gönderilen para” “Havaleyi gönderdim, öğleden sonra 
postaneden alabilirsin.” 
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“gebelerde, küçük çocuklarda görülen bir çeşit çırpınmalı, bazen ateşli 
de olabilen hastalık, sara, tutarak”, “bir arsayı çevirmek, dışarıdan görül-
meyi önlemek ve kapamak için çekilen perde veya duvar”; “Bu ufacık bi-
nayı bahçe ve bostan, ahır ve selâmlık gibi müştemilâtından birtakım du-
varlar, bölmeler, havalelerle öyle bir ayırtmış...” (Y.K. Karaosmanoğlu) 

Ayrıca bu kelimenin yanına bir yardımcı fiil getirilerek türetilmiş birle-
şik fiiller de vardır: “havale etmek” Bir şeyin alınmasını, yapılmasını baş-
kasına bırakmak, ısmarlamak, devretmek “Bu işin yapılmasını ona havale 
ettim.” “yollamak, göndermek” “Belgeleri genel müdürlüğe havale ettiler.” 
“Mahkemeye havale edeceğim, orada bülbül gibi söylersin.” (Ö. Seyfettin) 

Çaresiz ve mazlum durumunda: “Seni Allah’a havale ediyorum. O seni 
bildiği gibi yapsın.” 

Havale gelmek: “Postane veya banka yoluyla para gelmek” ya da “ge-
be ve çocuklara çoğu zaman bayılma, yüksek ateşle beraber çırpınma 
krizleri gelmek.” Havale göndermek (yollamak): Postane, banka vb. aracı-
lığıyla birine para ödemesini sağlamak. “Posta ile beş milyon liralık bir 
havale gönderdim.” 

Havaleli: Havalesi olan, saralı hasta anlamındadır. Ayrıca, gereğin-
den çok yüksek ve büyük olan, çok yer kaplayan, yıkılacak gibi olan an-
lamında da kullanılmaktadır. “Eşya havalelidir, arabacı dikkat etsin. Bu 
dolap pek havaleli, hoşuma gitmedi.” 

“Havale” kelimesi Dîvan’da 7 yerde geçmekte ve geçtiği yerlerde, “Bir 
işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma” anlamında kullanılmıştır. 

Pîrâmenin muhasara idüp o kal’anun / İtdi havale üstüne ceyş-i ser-âmedi. 
(Sultan Muhammed Han, Kamaniçe kalesinin etrafını kuşattıktan 

sonra üstüne de başta bulunan askerleri havale etti.) 
Hırs (حرص) (isim): Ar. “Aşırı istek, şefkatli ve yararlı olmak, başkasının 

malına tamah etmek” anlamına gelen bu kelime, “sonu gelmeyen istek, 
aşırı tutku” anlamında da günümüzde kullanılmaktadır. “para hırsı, şöhret 
hırsı”. Ayrıca, “öfke, kızgınlık” anlamına da gelmektedir. “Hırsımdan bazıla-
rına tablomu bedava verdim; alın, götürün diye bağırdım.” (H.C. Yalçın) 

Dîvânda, “aşırı istek” anlamında kullanılmıştır. 
Cürmümün kesrete hırsı o kadar var ki ider / Dahı nâ-bâliğ iken dâiye-

i istîlâd 
Hırs u tama’ zamîrün ile âşinâ degül / Bir kimse sana bulduğı yokdur 

bu töhmeti 
Terk-i edebdür itme sakın dest ü pây-ı hırs / Deryâ-yı cûd çok da şinâ-

verlik istemez 
İcap (ايجاب) (isim): Ar. “îcâb” kelimesi “gerekli olma hali, lüzum, tasdik, 

teyit, teklif, istek” anlamlarında kullanılmaktadır. Dîvânda, “gerekli olma, 
lüzumlu olma” anlamlarındadır. 

Zihî Vâcib ki itmiş mümkinün îcâdını îcâb / Kemâl-i rahmetinden eyle-
miş ma’dûm iken ihya 
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(O, “mümkin” olan âlemin gereklerini yerine getiren ne güzel bir Va-
cib’dir. Bu âlemde hiçbir şey yok iken O, rahmetinin mükemmelliği ile 
her şeyi yoktan var etmiştir.) 

Günümüzde de aynı anlamda kullanılmaktadır. “Nezaket icabı bu ce-
vaptan memnun görünmesi lâzımdı.” - (R.N. Güntekin) “Bu durumda ba-
banın yanında kalman icap ediyor.” 

Bundan başka günümüzde “icabına bakmak” şekliyle, “Bir kimseyi 
veya bir delili ortadan kaldırmak, yok etmek” anlamında da çok sık ola-
rak kullanılmaktadır. “Sen endişe etme! Çocuklar onun icabına bakarlar.” 

İhtiyar (اختيار) (sıfat): Arapçadan dilimize gelmiş olan bu kelime, “ter-
cih edebilme, seçip ayırma, hür irade” anlamlarına gelmektedir. “Bursa’-
da inzivâyı ihtiyar etmiş garip bir sanat mecnunu…” (Ahmet Haşim) Gü-
nümüzde bu anlamının yanında hem Türkiye Türkçesinde hem de Azer-
baycan Türkçesinde, “yaşlı, kocamış olan kimse, pîr” olarak da kullanıl-
maktadır.11-12 “İhtiyar öksürüyor; öksürdükçe de boğazından çürük bir 
ses çıkıyor.” (M.Ş. Esendal) “Ağlamaktan gözleri şişmiş, zavallı yüzü on 
sene birden ihtiyarlamıştı.” (H.E. Adıvar) 

Bu kelime ile oluşturulan “ihtiyar heyeti”, köy tüzel kişiliğinde, muh-
tar başkanlığında görev yapan kişilerden oluşan yetkili organa denilmek-
tedir. “ihtiyar etmek” seçmek, tercih etmek, katlanmak; “ihtiyarı kalma-
mak” ne yapacağını bilememek, iradesini kaybetmek; “bilâihtiyari” iste-
meyerek; “ihtiyarlık” yaşlılık anlamlarına gelmektedir. 

Nâbî’nin, aşağıdaki “Bu kâr-hânede bilsem neyüm, benüm nem var” 
nakaratlı tahmisinin bir beşliğinde geçen “ihtiyâr” kelimesinde olduğu gi-
bi Dîvânda geçtiği diğer yerlerde de “seçme hakkı, tercih edebilme, hür 
irade” anlamlarında kullanılmıştır. Dîvanda “ihtiyâr” kelimesi beş yerde; 
önüne “bî” Farsça olumsuzluk eki getirilerek yapılan “bî-ihtiyâr”, kelime-
si de on bir yerde geçmektedir. 

Bu kâr-hânede bir başka kâr u bârum yok. / Ne varsa cümle anundur 
bir özge varum yok. 

Cihâna gelmede gitmekde ihtiyârum yok. / Benüm benüm diyecek elde 
bir medârum yok. 

Bu kâr-hânede bilsem neyüm benüm nem var. 
(Bu dünyada başka bir işim gücüm yok. Ne varsa hepsi onun, kendime 

ait bir şeyim yok. Dünyaya gelip gitmek benim seçimimle olmuş değil. Be-
nimdir demek için gösterebileceğim herhangi bir şeyim yok. Bu çalışıp di-
dinme dünyasında ben neyim ve neyim var, bunu bir bilebilseydim.) 

Öyle urdu tablaya bî-ihtiyâr / Geldi gerdûndan sadâ-yı âferin. 
(Ok, o tablaya öyle vurdu ki, felekten ister istemez aferin sedası geldi.) 
İkram (اآرام) (isim): Ar. “kerem, kıymetli olmak, cömert olmak, iyi olmak” 

demektir. “ikrâm, saygı göstermek, üstün tutmak, misafir ağırlamak, hür-
                                                           
11 Abdullayev, a.g.e., s. 300. 
12 Komisyon, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, s. 944, Ankara, 2005. 
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met göstermek, armağan olarak bir şey vermek” anlamlarına gelmektedir. 
Dîvânda on yerde geçmekte ve yukarıdaki anlamlarıyla kullanılmaktadır. 

Kim ki eyler o leyleye ikram / İder ahkâm-ı izzetin ihkâm 
Pîrlik vakti ta ayyüş gamını çekmededür / Dest-i cûdundan umar şâ-

nuna lâyık ikram 
Bir gün o mevsimde görüp şehzâdesin mushaf be-kef / Dersini ettikde 

su’âl ikrâm-ı nâ-mahsur ile 
(Bir gün o sıralarda şehzadesini elinde Mushafla görünce, sayısız ik-

ramda bulunarak dersinin ne olduğunu sorduğunda). 
Günümüz Türkiye Türkçesinde, “misafir ağırlamak, bir şeyler sun-

mak, hediye vermek” anlamlarının yanında, özellikle alışverişte; “hesap-
tan alıncının lehine indirim yapmak” anlamında da kullanılmaktadır. “Bi-
raz ikram etmez misiniz?”13 (indirim anlamında), “Üstat, bunların ikram 
olduğunun farkında değildi.” - Ç. Altan (hediye anlamında.) 

“ikram” kelimesinden türemiş “ikramiye”: 1) Bir yerde çalışan kimse-
lere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık 
dışı para. 2) Piyangoda bir kimseye çıkan para veya nesne olarak da kul-
lanılmaktadır. 

Kalem (قلم) (isim): Arapçada, “kamış, kamış kalem”, anlamına gelen 
bu kelime Türkçede, “yazı yazmak veya şekil çizmek gibi işlerde kullanı-
lan çeşitli maddelerden ve çeşitli şekillerde yapılmış alet” anlamındadır. 
Kurşun kalem, dolma kalem, kamış kalem, boya kalemi vs. “Kâğıt, ka-
lem, mürekkep, hepsi masanın üstündedir.” (F.R. Atay) “kalem” kelimesi-
nin gerçek anlamının yanında birçok yan anlamları da vardır. Bunlar: 1) 
Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer. “Hükümet memurların-
ca âdetti; akşamüstü kalemden çıkanlar, eczaneye toplaşırlar, ...işlerine 
dair sonu gelmez dedikodular yaparlardı.” (R.H. Karay) “Bütün bizim ka-
lem böyle, geçen gün de Sıtkı Efendi o kör herifin istifasını kaybetti.” (M.Ş. 
Esendal) 2) Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç: Taşçı 
kalemi, oymacı kalemi, kalem keski. 3) Çeşit “Üç kalem erzak, beş kalem 
ilâç.” 4) Bir ağacı aşılamak üzere diğer ağaçtan kesilmiş olan aşı. 5) Res-
mî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer. “Özel Kalem”. 

Bu kelime ile yapılmış deyimler: Kaleme almak (yazmak), kalemiyle 
geçinmek, (geçimini yazarak sağlamak), kaleme gelmemek (anlatılması 
mümkün olmamak), kalemi güçlü, (usta bir yazar) “Edebiyatımızın usta 
kalemlerinden...” 

Dîvânda “kalem” kelimesi 152 yerde geçmekte ve “kamış kalem” anla-
mında kullanılmaktadır. Ayrıca, Arapça “kalem” kelimesi ile birlikte 
Farsça “hâme” kelimesine de 127 yerde rastlamaktayız. “hâme” kelimesi 
de aynı anlamda kullanılmıştır. Ayrıca, “hâmeveş, hâmeran” şeklinde de 
kullanılmıştır. 
                                                           
13 İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı Neşriyatı, s. 1377, İstanbul, 2006. 
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Kalem kec-dil mürekkeb rû-siyeh kâğıd dü-rû bilmem 
Kimi etsem o şâha arz-ı hâlim yazmada mahrem. 
“Kalemin dili eğri, mürekkebin yüzü kara, kâğıtsa ikiyüzlü. Şaştım kal-

dım! Acaba, o padişaha durumumu yazmada kimi sırdaş edinsem.” 
Bu feyz hâme-i Nâbî’ye râh-ı Hak’dandur / Ki oldı böyle arûs-ı latife 

çihre-güşâ 
“Nabi’nin kalemindeki güzel gelinin yüzünü açan bu feyiz, onun Hak 

yolunda olmasındandır.” 
Kaza (قضاء) (isim): Ar. “hükmetmek, emretmek, yerine getirmek, öde-

mek”14 anlamlarına gelen bu kelime zamanla farklı anlamlar kazanmış-
tır. Bunlar; Allah’ın takdir ettiği bir şeyin vakti gelince yerine gelmesi, 
“Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay” (Trafik kaza-
sı) “Onun bir yerde bir kaza eceline uğradığını zannedenler olmuştu.” (R. 
N. Güntekin) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonra-
dan dinî kurallara uygun olarak yerine getirme. “Kaza namazı; dâvâları 
görme ve hükme bağlama işi, yargı, yargılama”, “ilçe, kaymakamlık “Ka-
zada mektepli dişçi olmadığı için onu vilâyete götürdüm.” - (R.N. Günte-
kin); İstenmeden meydana gelen olay, “Kazayla vazoyu kırdı.” 

Divanda “kaza” kelimesi çok yerde geçmektedir. Genel olarak “Al-
lah’ın takdir ettiği bir şeyin vakti gelince yerine gelmesi” anlamında kulla-
nılmıştır. 

İntikam komaz ehl-i dilün elbette kaza / Aldurur birbirinün desti ile 
düşmenden 

(Gönül ehli kişilere zulmedenlerin yaptığını kader elbette yanına koy-
maz; birbirinin eli ile düşmandan intikam aldırır.) 

Nâvekin seyr eyleyenler tablada / Dediler cümle kazâ bulmuş yerin15 
(Okunu o tablada seyredenler; “kaza-gibi- yerini bulmuş” dediler.) 
Bundan başka günümüzde, “ilçe” yerine de kullanılan “kaza” kelime-

si Divanda, “Halep şehri” için kullanılmıştır. 
Sezâdur olmağa zeyn-i mevâlî-i ulemâ / Nasîb olursa kime mansıb-ı 

kazâ-yı Haleb 
Yine günümüzde sık kullanılan, “Vaktinde kılınmayan namazı veya 

tutulmayan orucu sonradan dinî kurallara uygun olarak yerine getirme” 
anlamında “kaza” kelimesi, Divanda da kullanılmıştır. 

Yok farkı varmadan der-i dîvâna bî-mahal / Fevt itdügün ibâdetün it-
mek kazasını 

Kibar (کبا ر) Ar. “kebîr” (büyük, ulu) kelimesinin çoğulu olan “kibâr”, 
büyükler, ulular anlamındadır. Bundan başka değişik anlamlara da gel-
mektedir: Meselâ günümüzde en fazla kullanılan anlamıyla; “davranış, 
düşünce, duygu bakımından ince, görgülü, terbiyeli, nazik olan kimse.” “O 
                                                           
14 Ayverdi, a.g.e., s. 1623. 
15 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Dîvânı, MEB Yayınları, s. 213, İstanbul, 1997. 
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pek kibardır, öyle sözler söylemez.” “İşte senin bu kibar, bu efendi hâlleri-
ne bayılıyorum.” - (Y.Z. Ortaç) 

Bir diğer manası: Şık, seçkin, değerlidir. Meselâ; “Kibar bir giyim.”, 
“Fazla bolluk da görmemiş bir ailenin kibar eşyaları sessiz bir şekilde 
âdeta hitap ediyordu.” - (Sait Faik Abasıyanık) 

Bu anlamlarından başka “soylu ve köklü aile” anlamında da kullanıl-
maktadır. Kibar bir aile., “Bu kibar konağında hizmetçiliğe gitmeye karar 
verdim.” (H.R. Gürpınar), “Telefona giderek, kibar ve varlıklı insanlara 
has bir şive ile köşkten otomobili istetti.” - (H. Taner) 

Divanda geçtiği yerlerde, “büyükler, ulular, devletin üst kademesindeki 
insanlar” anlamlarında kullanılmıştır. 

Bir maraz kim ola bir başka tabibe mevkuf / Mütehayyirdür o illetde 
kibâr-ı hükemâ 

İmtinânından halâs olmak kibâr-ı âlemün / Çeşme-sâr-ı arzudan dest-
şûluklardadur 

İttikâye müstaid olmaz kibâr-ı devlete / Bâliş-i zer-târ eğer huddâma 
pâ-mâl olmasa 

İtmez kibâre mâ-melekin sarf iden zarar / Yirden sipihr şebnem alursa 
virür matar. 

(Bir kimse tüm mal varlığını büyükler için harcasa zarar etmez. Çün-
kü sema, yerden bir tane çiğ tanesi alsa bunun karşılığı olarak ona bin-
lercesini -yağmur olarak- verir.) 

Kibâre sû’-i kasdin olduğun bâr-âver âteş / Kılâ’ üzre lisân-ı top ile 
burc u beden söyler (Büyüklere (mevki sahiplerine) suikastın meyveli bir 
ateş gibidir, kalenin kuleleri ve bedenleri kendisine atılan topların diliyle 
bunu söyler.) 

Ayb-ı fukarâ eder ale’l-fevr zuhûr / Mestûr kalır hayli zaman ayb-ı kibâr  
(Fakirin ayıbı hemen ortaya çıkar; zenginlerinki ise epeyce zaman gizli kalır.) 
Münevver (منور) (sıfat): Ar. “Işıklı, aydınlık, parlak, aydınlatılmış” an-

lamlarına gelen kelime günümüzde; “bilgili, kültürlü, aydın, ziyalı insan-
lar” anlamında kullanılmaktadır. “Biz şu anda bir münevverler aşiretin-
den başka neyiz?” (P. Safa) 

Divanda, “ışıklı, aydınlık” anlamlarında kullanılmıştır. 
Zahir ü bâtını münevverdik / Arifün kışrı lüb-i cevherdür 
Nûr-ı îmân ile pür Ka’be-i dîndür sadrı / Ana kındîldür ol kalb-i münev-

ver-sîmâ 
Sefer (سفر) (isim): Ar. “yolculuk, seyahat ve açmak” anlamlarına gel-

mektedir.16 Dilimizde de bu anlamıyla kullanılmaktadır. Ayrıca hicri tak-
vimin ikinci ayı “sefer” ayıdır. 

“Üsküdar vapuruna, uzun bir sefere gidiyor gibi yerleşirdik.” (A.Ş. Hisar) 
“Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden / Birçok seneler geçti dö-

nen yok seferinden.” (Y.K. Beyatlı) 
                                                           
16 Mevlüt Sarı, Arapça-Türkçe Lûgat, Bahar Yayınları, s. 758, İstanbul, 1984. 
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Bundan başka “sefer” kelimesi Türkçede farklı anlamlarda da kulla-
nılmaktadır: 

Genellikle başka ülkelere yapılan askeri harekât, savaş hazırlığı, sa-
vaşa gitme, harp, savaş “Ordu sefer hazırlıklarını tamamladı.” 

Defa, kez, kere, “Borcunu ödememek için her seferinde bir başka baha-
ne uyduruyor.” “Bu sefer ben söylüyorum; tekrar ediyorum.” (R.H. Karay) 
Gemi, uçak, tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının bir yerden kal-
kıp yolcularını başka bir yere götürmeleri “Bakü’den İstanbul’a otobüs 
seferlerimiz başlamıştır.” “Bayram dolayısıyla artan yolcu talebini karşıla-
mak üzere Türk Hava Yolları ek seferler düzenledi.” 

Bu kelime ile yapılmış, “seferber olmak” Bir maksat ve gaye için olanca 
güç ile harekete geçmek. “seferber edilmek” Bir yöne doğru sevk edilmek 
“Deprem felaketinden kurtulanların yaralarını sarmak için halk seferber oldu.” 

Divanda kullanıldığı yerlerde, “savaş için ya da bir yerden başka bir 
yere gitmek için yapılan yolculuk” anlamlarında kullanılmıştır. 

A’dâ-yi dîn üzre sefer tasmîm edip ol dâdger / Etdi cihâni pür-haşem 
cem’iyyet-i Mansûr ile 

(O adil padişah, din düşmanları üzerine sefere kesin olarak niyet ede-
rek, Allah’ın yardımına mazhar olmuş bir ordu olan maiyetiyle dünyayı 
doldurdu.) 

Didi ki ey füsürde-hıred pîr-i nâ-tüvân / Heftâd sînde bu seferün ney ki hikmeti. 
(Ey aklı dağılmış zavallı ihtiyar, yetmiş yaşına gelmişken bu yolculuk 

da nereden çıktı!) 
Olmak ile hemdem-i şâm u seher / Ettiler İstanbul’a birden sefer 
(Gece gündüz birlikte dolaştıkları gibi İstanbul’a da birlikte hareket ettiler.) 
Vücûd rû-be-seferdir karâr olunsa bile / Sebât sanma sebât ihtiyâr 

olunsa bile 
(Bir müddet-bir yerde durur gözükse de varlığın gözü yoldadır. Kararlı 

olma azminde bulunulsa bile o kararlılık da aslında kararlılık değildir.) 
Ukalâ (عقال) (isim): Ar. “âkil” kelimesinin çoğulu olan “ukalâ” “akıllılar, 

bilgili insanlar” anlamındadır.17 Divanda da bu anlamlarıyla kullanılmıştır. 
İşâret-i  nazar-i  merhamet-nisârındır / Devâ’î-i  ukalâ yâ  Muhammed-i Arabî. 
(Ey Muhammed-i Arabî! Akıllıları bir iç tesirle harekete geçiren şey se-

nin merhamet saçan bakışının işaretidir.) 
Görmedi nâm u nisamın vüzerâ-yı eslâf / Bulmadı resm-i bedîin kude-

mâ-yı ukalâ 
Bülend-kevkebe hallâl-i müşkilât-ı umur / Ser-âmed-i ukalâ nâmdâr-ı 

Mağnîsâ. 
Günümüz Türkiye Türkçesinde bu kelime “övme ve takdir etme” değil 

de tam tersine “yerme ve rencide etme” anlamlarında kullanılmaktadır. 
“Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimseler” için kulla-

nılmaktadır. 
                                                           
17 Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lûgat, a.g.e., s. 1021, 1993. 
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“Söyleyince de her zaman, vaaz vericilikle itham ediliriz, ukalâ tanını-
rız.” - (P. Safa) 

“Bu miskin ve ukalâ herifi sepetledi.” (H. Taner) 
Bu kelime ile oluşturulmuş “ukalâ dümbeleği”, “aklı ermediği halde 

her konuda fikir yürüten, bilir bilmez her şeye karışan, zevzek” anlamında 
kullanılmaktadır. 

Umur (امؤر) (isim): Ar. “hal, durum hadise, iş” anlamına gelen “emr” 
kelimesinin çoğuludur. Nâbî Divanında çoğulu olan “umur” kelimesi “iş-
ler” anlamda kullanılmıştır. 

Tecelliyât-ı Hudâdur açılsa çeşm-i şuûr / Tatavvurât-ı avâlim teceddü-
dâd-ı umur. 

Her umura kodı hikmetle Huda bir miftâh / Şun ile eyledi her illete bir 
güne deva. 

Olasın Samadâniyyet-i Hak’da mahfuz / Her umurında ide avn-ı İlâhî te’yîd. 
Kimse bu zelzele-i hâ’ileden ummaz idi. / Ki bula bir dahi erkân-ı umur istihkâm. 
(Kimse memleketin içinde bulunduğu bu acıklı durumdan kurtulaca-

ğını, devlet işlerinin düzelip yoluna gireceğini beklemiyordu.) 
Li’llâhi’l-hamd ki ber-vefk-i tasavvur bu umur / Hüsn-i tedbîrün ile oldı 

karîn-i itmam. 
(Allah’a hamd olsun ki bu işler senin tasavvur ve ileri görüşlülüğün 

sayesinde, yerinde ve zamanında aldığın tedbirlerle içinde bulunduğu-
muz bunalımın sonuna yaklaşıldı.) 

Mutedil olmağ içün cümle umur / Lâzım a’mâl-i terâzû-yı şu’ûr 
(Bütün işlerinin itidal üzere olması için akıl ve şuur terazisinin çalış-

ması gerek.) 
Cumhuriyet yazarlarından Y. Kadri Karaosmanoğlu: “Artık, siyaset ve 

hükümet umurunu erbabına bırak!” sözüyle de “umur” kelimesini “işler” 
anlamında kullanmıştır. Kelime bu anlamının yanında günümüzde; “Al-
dırış etme, önem verme, mühimseme” anlamlarında da kullanılmaktadır. 

“Kim aldırır, annesi umurumda mıydı benim.” - (A. İlhan) 

Sonuç 

Görüldüğü gibi dilimize giren Arapça kelimelerin bazıları zaman için-
de gerçek anlamlarının yanında farklı anlamlar da kazanarak dili zengin-
leştirmişlerdir. Kelimeler zamanın şartlarına uygun olarak da yeni alam-
lar kazanabilmektedirler. Bu da dilin sürekli olarak değişim içinde oldu-
ğunu göstermektedir. Alınan yabancı kelimelerin dilimizin yapısına uy-
gun hale getirilerek kullanılması gerekmektedir. Eğer yabancı kelimeler 
dilin gramer yapısına uygun hale getirilmeden olduğu gibi alınıp kullanı-
lırsa dil zamanla kendine has olan özelliklerini yitirir. 

Azerbaycan Türkçesinde de çok sayıda Arapça ve Farsça kelime bu-
lunmaktadır. Bu kelimelerin bir kısmı Arapça anlamlarının yanında 
farklı anlamlar da kazanmışlar ve Türkiye Türkçesindeki anlamlarıyla 
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kullanılmaktadırlar. Meselâ; əxlaq (ahlak), əks (aksi), əla (âlâ), əman 
(aman), cilvə (cilve), zərbə (darbe), əda (eda), hirs (hırs), ixtiyar (ihtiyar), 
səfər (sefer) vb. Türkiye Türkçesindeki anlamlarının yanında Azerbaycan 
Türkçesinde farklı anlamda kullanılan kelimeler de vardır. Örneğin, əm-
ma (amma) kelimesi şart anlamının yanında Türkiye Türkçesinde kulla-
nılmayan “bir şeye engel olan hal, sebep”, qələm (kalem) kelimesi Türkiye 
Türkçesindeki anlamlarından başka “kuşların kanatlarındaki ve kuyruk-
larındaki uzun tüy”ler için de kullanılmaktadır.18 Bunun yanında, “hava-
le” kelimesi Türkiye Türkçesinde Azerbaycan Türkçesinde kullanılmayan 
“hastalık, sara” anlamında kullanılmaktadır. 

Türkiye Türkçesinde anlamı değişen; fakat Azerbaycan Türkçesinde 
anlamı değişmeyen Arapça kelimeler de vardır. Meselâ, “efkâr” kelimesi 
Türkiye Türkçesinde “fikirler” anlamının yanında “sıkıntı, endişe, kaygı” 
anlamında da kullanılmaktadır. Fakat Azerbaycan Türkçesinde sadece 
“fikirler” anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca “îcap, ukalâ, umur” gibi 
Türkiye Türkçesine Arapçadan geçmiş ve anlam değişikliğine uğramış 
kelimeler Azerbaycan Türkçesinde bulunmamaktadır. 
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IRAK TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE DÖNÜŞLÜLÜK 
ZAMİRİ 

Doç. Dr. Suzan TOKATLI* 

Öz 

Irak Türkmen Türkçesinde dönüşlülük zamiri öz, dönüşlülük ifadesi-

nin yanında, özellikle üçüncü şahıs çekimlerinde işaret zamiri fonksiyo-

nuyla da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu özellik, bazı Anadolu 

ağızlarında, dönüşlülük zamiri “kendi”nin kullanımında da görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Irak Türkmen Türkçesi, Dönüşlülük Zamiri, İşa-

ret Zamiri. 

Abstract 

The Reflexive Pronoun in Iraqi Turkmen Dialect 

Reflexive pronoun “öz” in Iraqi Turkmen dialect, beside its main use, it 

is used like demonstrative pronoun especially in third person. This use 

can be seen in some Anatolian dialects as well. 

Key words: Iraqi Turkman Dialect, Reflexive Pronoun, Demonstrative 

Pronoun. 

I. Giriş 

Oğuz grubu içinde yer alan Türkmenler, eski Oğuz boyundan ortaya 
çıkmışlardır. Başkenti Aşkabat olan Türkmen Cumhuriyeti, Hazar deni-
zinin doğusunda, Tacikistan’ın batı köşesinde İran ile Afganistan’ın ku-
zeyinde yer almaktadır. 1939 sayımına göre nüfusun %67’sini Türkmen-
ler, %8’ini de Özbekler oluşturur. Türkmenler ayrıca Özbekistan, Kara-
kalpakistan, Tacikistan, Kuzey Kafkasya, İran, Afganistan, Türkiye, Su-
riye ve Irak’ta yaşamaktadırlar.1 
                                                           
* Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
1 Kemal Aytaç, “Günümüzdeki Türk Kavimlerine Umumî Bir Bakış”, Türk Dünyası Araştır-
maları Dergisi, Sayı: 51, s. 124, Aralık 1987. 
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Bugün sayıları yaklaşık iki buçuk milyon olan Irak Türkmenleri, yüz-
yıllar önce Orta Asya’dan batıya göç ederek kuzey ve orta Irak’ta yerleş-
miş ve burayı kendilerine yurt tutmuşlardır. Oğuz boyuna mensup olan 
bu Türk gruplarının Irak bölgesine göç etmeleri, Türklerin Anadolu’ya 
gelmelerinden çok önceki tarihlere dayanmaktadır. Bu göçler, belirli za-
manlarda ve uzun yıllar içinde gerçekleşmiştir. Irak’a ilk Türkmen göçü, 
Emeviler döneminde M. 674 yılında olmuş, Abbasiler döneminde daha 
da artarak M. 1050 yılına kadar devam etmiştir. Bu göçlerin en büyüğü, 
M. 1050 yılından sonra, Selçuklular döneminde gerçekleşmiştir. Göçler, 
1350’de Karakoyunlu ve 1470’de Akkoyunlular dönemlerinde de devam 
etmiştir. Selçuklular, İlhanlılar, Musul Atabeyleri, Erbil Atabeyleri, Ker-
kük’te kurulan Türkmen Beyliği, Akkoyunlu ve Karakoyunlu dönemleri 
bölgenin tam anlamıyla Türkleşmesini sağlamıştır. Sultan IV. Murat za-
manında, Bağdat’ın Osmanlılar tarafından fethedilmesiyle Irak’a birçok 
Oğuz Türkü gelmiş ve daha önceden bölgeye yerleşen Türklerle kaynaşa-
rak bölgeyi Türk yurdu haline getirmiştir. 

Türkmenlerin Irak’taki yerleşim bölgeleri, Irak’ın kuzey batısında bu-
lunan ve Musul vilayetine bağlı olan Telafer ilçesi ve bu ilçeye bağlı otuz-
dan fazla köyle birlikte, güney doğudaki Bedre’ye kadar uzanan bir çizgi-
de yer almaktadır. Bu Türk bölgesinde, başta Kerkük ve Erbil şehirleri 
olmak üzere, Kifri, Tuzhurmatı, Altunköprü, Tavuğ, Hanekin, Karatepe, 
Kızlarbat gibi yüzlerce şehir, kasaba ve köy bulunmaktadır. 

Batı Türkçesi, Batı Oğuzca (Osmanlı Türkçesi) ve Doğu Oğuzca (Azeri 
Türkçesi) olarak ikiye ayrılır. Irak Türkmen Türkçesi de Batı Türkçesinin 
doğu kolunda yani Azeri sahası içinde yer almaktadır. Ancak Azeri Türk-
leri, hem konuşma hem de yazı dilinde Azeri Türkçesini kullanmalarına 
rağmen, Irak Türkmenleri konuşma dilinde Irak Türkmen Türkçesini, 
yazı dilinde de folklor konulu metinler hariç Türkiye Türkçesini kullan-
maktadırlar. 

Irak Türkmen Türkçesi, genel olarak bir bütünlük içinde olmasına 
rağmen şehir, kasaba, köy hatta mahalleler arasında bazı ağız farklılık-
ları bulunmaktadır. Bu farklılık, çeşitli dönemlerde bölgeye göç edip yer-
leşen çeşitli boyların arasındaki ağız farklılıklarından kaynaklanmakta-
dır.2 

II. Türkçede Dönüşlülük Zamiri 

İsimlerin yerlerini tutan, kişileri ve nesneleri temsil veya işaret yoluy-
la karşılayan zamirler, isimler gibi çekim, çokluk ve iyelik eklerini alarak 
çekime girebilir, tamlama kurabilirler.3 
                                                           
2 Habib Hürmüzlü, Kerkük Türkçesi Sözlüğü, Kerkük Vakfı, s. 15-16, İstanbul, 2003; Hida-
yet Kemal Bayatlı, Irak Türkmen Türkçesi, TDK Yay., s. XVIII-XX, Ankara, 1996. 
3 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay., s. 399-400, Ankara, 
2003. 
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Batı Türkçesinde kendi, öz ve bu ikisinin birleşimi olan kendüzi şekil-
lerinde kullanılan dönüşlülük zamirleri de Türkiye Türkçesinde, tıpkı şa-
hıs zamirleri gibi bu ekleri alarak özneyi temsil etmek için, pekiştirme 
fonksiyonuyla, saygı ifadesi için veya üzerine iyelik ve yönelme hali ekle-
rinin getirilmesiyle pekiştirilmiş, -lik yapım, iyelik ve +den çıkma hali 
ekiyle genişletilmiş dönüşlülük zarfları olarak kullanılırlar. 

Türkiye Türkçesinde kendi zamiri, 3. Teklik şahısta hem kendi hem 
de kendisi şeklinde kullanılmaktadır. Doğru kullanımı kendisi olması ge-
rekirken, kendi kelimesinin sonundaki -i ünlüsü, 3. şahıs iyelik eki sanı-
larak -si iyelik ekinin getirilmemesiyle kendi şekli de yaygınlaşmıştır. 
Zamirin bu yalın hali, cümlede özneyi temsil ederek kişiler üzerinde dire-
nilerek durulduğunu, başkasının etkisinin bulunmadığını belirtmektedir.4 

III. Irak Türkmen Türkçesinde Dönüşlülük Zamiri 

Batı Türkçesinde kullanılan kendi dönüşlülük zamiri yerine, Sibirya 
Türk lehçeleri ve Çuvaş Türkçesi dışındaki diğer lehçelerde olduğu gibi 
öz kelimesi kullanılmaktadır. 

Dönüşlülük zamiri kendi kelimesi, tek başına “asıl, öz” anlamında bir 
isimdir. İyelik eklerini aldığında şahıs zamirlerini karşılar. Hatta asıl şa-
hıs zamirlerinden daha kuvvetli bir ifadeye sahiptir.5 Dönüşlülük zamiri-
nin esas görevi, canlıları özellikle de şahsı temsil etmesidir. Türkiye 
Türkçesindeki kendi kelimesinin dönüşlülük fonksiyonu, Irak Türkmen 
Türkçesinde de öz kelimesiyle yapılmaktadır: 

“Bir dene koydu patşahın ögüne, bir den de koydu öz ögüne, üş ten 
de koydu hanımın ögüne.” K.A. 2/886. “Bir tane padişahın önüne koy-
du, bir tane de kendi önüne koydu, üç tane de hanımın önüne koydu.” 

“Madem men sene ğedr ettim öz cezam çekirem.” K.A. 3/132-133. 
“Madem ben sana eziyet ettim, kendi cezamı çekiyorum.” 

“Herkeş öz adahlısın asbabın girdi tüfengin kaldırdı.” K.A. 4/250-251. 
“Herkes kendi nişanlısının elbisesini giydi, tüfeğini taşıdı.” 

“Kız kahar, kendiye girer. Özünü sahlar; hiç seleşmez.” K.A. 3/42-44. 
“Kız kalkar, eskiden mağarada buğday saklanan yere girer. Kendini sak-
lar; hiç konuşmaz.” 

“Kayığın iplerini kestiler koydular gettiler. Kırh kız bu da oldu kırh 
bir. Gettiler bu suyun üzünde; özleri de bilmiri hara gediri.” K.A. 4/220-
222. “Kayığın iplerini kestiler, bıraktılar, gittiler. Kırk kız, bununla birlik-
te oldu kırk bir kız. Bu suyun yüzünde gittiler. (Kayığın) nereye gittiğini 
kendileri de bilmiyor.” 

En dikkat çekici özellik, Irak Türkmen Türkçesinde öz zamirinin, in-
san dışında hayvanlar, soyut kavramlar, cansız varlıklar hatta nesne ve 
                                                           
4 Zeynep Korkmaz, a.g.e., s. 414-420. 
5 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Boğaziçi Yay., s. 272, İstanbul, 1985. 
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araç gereçler için de yaygın bir şekilde kullanılmasıdır. Muharrem Er-
gin’e göre, 3. Teklik şahıs zamiri O, aslında işaret zamiridir. Uzak için 
kullanılan işaret zamiri, başlangıçtan beri 3. şahıs zamiri olarak da kul-
lanılmış, böylece bu iki zamir birleşmiştir.6 Öz zamiri, bu şekliyle 3. şa-
hısta O işaret zamiriyle adeta özdeşleşmiştir. O işaret zamirinin dışında, 
çokluk şekli Onlar ve ayrıca Bu, Bunlar işaret zamirlerinin de yerine kul-
lanılmaktadır. Böyle bir kullanım Türkiye Türkçesinde yoktur. Ancak 
Anadolu ağızlarından Kilis7, Gaziantep8, Hatay9 ve Kıbrıs10 ağızlarında 
benzer özellik görülmektedir. 

Irak Türkmen Türkçesinde öz dönüşlülük zamirinin işaret zamiri 
fonksiyonuyla kullanıldığı örneklerden bazıları şunlardır: 

Bu, Bunlar işaret zamirinin yerine insan için kullanılışı: 

Yaklaşma hâli eki ile kullanılışı: Çağırdı “Kavvas ge muna yüz şak 
çek!” “Yüz şak çaldılar özüne attılar yazıya.” K.A. 2/60-61. “Çağırdı Kav-
vas (hükümdarların kapılarında görevlendirdikleri kişi) gel, buna yüz 
tekme at!” “Yüz tekme attılar kendine, dışarı attılar.” 

“Bu haraş oldu (oğlan). Munı leleyden, tayaydan mektebe gönderi geli. 
Yani mekeyet olu özne.” K.A. 5/13-14. “Bu oğlan büyüdü. Bunu dadıyla 
okula gönderir, gelir. Yani mukayyet olur kendisine.” 

“Bu da kaldı patşahın yanda. İskembilin üstünde ne yemeg verdi özü-
ne, ne ciğara verdi özüne ne de su verdi içsin.” K.A. 6/48-50. “Bu da kal-
dı padişahın yanında. İskemlenin üstünde ne yemek verdi kendisine, ne 
sigara verdi kendisine, ne de içecek su verdi.” 

“Bir denenin üç oğlu varmış. İkki gelin alı. Bu gelinnere çoh teadde 
edermiş. Hıssabdan ekmeg verirmiş özlerne.” K.A. 15/1-3. “Bir kadının 
üç oğlu varmış. İki gelin alır. Bu gelinlere çok eziyet edermiş. Kendilerine 
sayıyla ekmek verirmiş.” 

Bulunma hâli ekiyle kullanılışı: “Üç ağız yağlasalar bu kiz aynı 
eskisi kimin olu hiçbir illet kalmaz özünde.” K.A. 10/46-47. “Üç kere 
yağlasalar bu kız aynı eskisi gibi olur. Hiçbir hastalık kalmaz kendisin-
de.” 

Çıkma hâli eki ile kullanılışı: “Allah ümürler versin bu patşaha, 
kilinci keskin ossun. Günde bir şey çıhırı özünnen.” K.A. 6/97-99. “Bu 
padişaha Allah ömürler versin, kılıcı keskin olsun. Her gün bir şey çıkı-
yor kendinden.” 
                                                           
6 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 266. 
7 Hülya Arslan-Erol, “Kilis Ağzında Dönüşlülük Zamiri”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Dergisi, 9(2), s. 348-352, Gaziantep, 2010. 
8 Ömer Asım Aksoy, Gaziantep Ağzı I, II, TDK Yay., s. 348, 356-357, 388, İstanbul, 1945. 
9 Jale Öztürk, Hatay Ağzı (İnceleme-Metin-Sözlük), Karahan Kitabevi, s. 247, Adana, 2009. 
10 Rıdvan Öztürk, “Kıbrıs Ağzında Dönüşlülük”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
Sayı: 1, Cilt: 1, s. 104-106, Kırgızistan, 2001. 
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Belirtme hâli eki ile kullanılışı: “Beli bu kızın bir on beş günce, bu 
dev bele ediri öznü.” K.A. 3/105. “Evet bu kızın bir on beş gün kadar bu 
dev böyle yapar kendini.” 

“Kaldı bulardan. Bir gün, beş gün, on gün. Di başladı iş etmeğe, göz-
lerne girmeğe. Bir middet kaldı eminneştirdi özlerni.” K.A. 5/33-34. 
“Bunlarla kaldı. Bir gün, beş gün, on gün. De başladı iş yapmaya, gözle-
rine girmeye. Bir müddet kaldı, kendilerini güvendirdi.” 

“Patşah kahtı munu özüne bir pehlevan etti çevirdi yanında özünü.” 
K.A. 7/476-477. “Padişah kalktı bunu kendisine bir pehlivan yaptı, ken-
disini yanında tuttu.” 

Bu işaret zamirinin yerine hayvan için kullanılışı: 

Belirtme hâli ekiyle kullanılışı: “Diyer, bu ceyranın etrefin alın tu-
tag özünü.” K.A. 3/187-188. “Der, bu ceylanın etrafını çevirin, kendini 
tutalım.” 

“Tülkü geldi bir gün bu sarı tavığı apardı getti yedi özün.” K.A. 21/5-
6. “Tilki geldi bir gün bu sarı tavuğu götürdü, gitti, yedi kendisini.” 

Bulunma hâli ekiyle kullanılışı: “Ceyran döner eve. Ki, üç kere dö-
ner gider. Patşah oğlu diyer “Navar özünde; bir şey var.” Diyer “Bu cey-
ran gediri, geliri acele!” K.A. 3/234-236. “Ceylan eve döner, İki, üç kere 
döner gider. Padişahın oğlu der “Ne var kendinde; bir şey var” Der “Bu 
ceylan acele gidiyor, geliyor.” 

İle bağlama edatıyla (yden) kullanılışı: “Ayı buncana kuzulardan, 
buncana geçi, koyunnan koştan bu üç oğlağ geli yanna bu üç oğlağı öper 
kohlar güler özüyden.” K.A. 19/203-205. “Ayı bu kadar kuzulardan, bu 
kadar keçi, koyundan (sonra) bu üç oğlak gelir yanına. Bu üç oğlağı 
öper, koklar, kendisiyle güler.” 

İçin edatıyla kullanılışı: “Patşahım bu ceyran seleşiri. Sudan bir 
sada geliri özüyçü.” K.A. 3/238-239. “Padişahım bu ceylan konuşuyor. 
Sudan kendisi için bir ses geliyor.” 

Olağanüstü varlıkların yerine kullanılışı: 

Belirtme hâli ekiyle kullanılışı: “Kurdoğlu elin uzattı, bu canava-
rın boynuzun tuttu. Boynuzun tuttu, çekti yuharya özün.” K.A. 7/288-
289. “Kurdoğlu elini uzattı, bu canavarın boynuzunu tuttu. Boynuzunu 
tuttu, kendisini yukarıya çekti.” 

Cansız varlıkların yerine kullanılışı: 

Belirtme hâli ekiyle kullanılışı: “Diyer “Nene men istirem bu koy-
nu kesesen menimçi.” Diyer “Nişi?” “Valla istirem men munın etin, gev-
lim istiri.” Kassab gönderi, getirdi, keser. Diyer “Valla nene men burda 
istemirem yehyim şeyi, koynumun etini. Diyer “Aparram su başında ye-
hiyim.” Kahar sepete koyar aparı su başında oturu pek yeher özünü.” 
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K.A. 3/26-32. (Der “Anne ben bu koyunu benim için kesmeni istiyorum” 
Der “Neden?” “Vallahi istiyorum ben bunun etini, gönlüm istiyor” Kasap 
gönderir, getirtir, keser. Der “Vallahi anne ben koyunumun etini burada 
yıkamak istemiyorum. Der “Götüreyim su başında yıkayayım” Kalkar, 
sepete koyar, götürür, su başında oturur, temiz yıkar kendini.) 

O, Onlar işaret zamirinin yerine insan için kullanılışı: 

Belirtme hâli eki ile kullanılışı: “Giritti uşağı aldattı öznü koydu 
küpenin içne.” K.A. 5/43. “Soktu çocuğu, kandırdı kendisini, koydu kü-
pün içine.” 

Oğlan babasına diyer “Baba ele Allah hetiriçin men bu kızı begendim, 
sevdim öznü, al öznü menimçi.” I.T.H.M. 254/12-13. (Oğlan babasına 
“Baba, Allah hatırı için yap, ben bu kızı beğendim, kendini sevdim, be-
nim için kendini al” der.) 

Çıkma hâli eki ile kullanılışı: “Bahar ahşam altı. Geldiler, altı da-
nadılar. Bu kız korhar özlerinnen.” K.A. 3/44-45. “Bakar, akşam (saat) 
altı. Geldiler, altı kişiydiler. Bu kız korkar kendilerinden.” 

“Hizmetçiye yarı yolda diyer” sen dön geriye. Onu dönderi. Ceyran 
vazgeçmez özünnen.” K.A. 3/210-212. “Hizmetçiye yarı yolda “sen geriye 
dön” der. Onu dönderir. Ceylan vazgeçmez kendisinden.” 

İçin edatıyla kullanılışı: “Kahar bu, kardaşlarının asbabın yeher, 
bah ne kalıpsa yığıştırı, sipiri, pekler özlerçin.” K.A. 3/48-50. “Kalkar bu, 
kardeşlerinin elbiselerini yıkar, bak ne kalmışsa toplar, süpürür, temiz-
ler kendileri için.” 

“Döner ev pekliri. Yığıştırı yatahların, onu tertipliri özleriçi.” K.A. 
3/60-61. “Döner evi temizler, yataklarını düzeltir, tertipler kendileri 
için.” 

“Kalı bu Fatmahan yannarında. İş ediri özlerçi.” K.A. 3/72-73. “Kalır 
bu Fatmahan yanlarında. İş yapar kendileri için.” 

Yaklaşma hâli eki ile kullanılışı: “Aman diyer, men nece gelim se-
nüvden! Korharam, yani Ahmet Çelebi razı olmaz. Diyer “Demerih özne”) 
K.A. 3/6-8. “Aman der, ben nasıl geleyim seninle! Korkarım, yani Ahmet 
Çelebi razı olmaz. Der “Demeyiz kendisine.” 

“Başladı rice etmeğe. Uşah ta üregi yandı özne getirdi yeve.” K.A. 5/ 
29-30. “Başladı rica etmeye. Çocuğun da yüreği yandı kendisine, eve ge-
tirdi.” 

“Arvadın üregi sıhılırı çoh yalvardım özne dedim bir kızım var, getirim 
yanuva birez seleş özüyden beke üregüv açılı.” K.A. 4/173-175. “Kadının 
içi sıkılıyor, kendisine çok yalvardım, dedim, bir kızım var, yanına getire-
yim, kendisiyle biraz konuş, belki için açılır.” 

“Dedim vasfet yelliği (Dedim vasıflandır züppeyi) / Ustat kurban gözü-
ne / Dedi maymun tek oynar (Dedi maymun gibi oynar) / Bes hah bah-
sın özüne (Yeter ki halk baksın kendisine)” T.D.H. 48/17-20. 
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Bulunma hâli ekiyle kullanılışı: “Men diyerem arvadım beleydi, ay-
yib vardı özünde.” K.A. 11/50-51. “Ben derim, hanımım böyleydi. Kusur 
vardı kendisinde.” 

İle bağlama edatıyla (yden) kullanılışı: “Bu, kızı aldı. Bu ceyran 
da ha özüyden barabardı (gelinnen).” K.A. 3/200-201. “Bu kızı da aldı. 
Bu ceylan da kendisiyle (gelinle) beraberdi.” 

“Hizmetçiye yarı yolda diyer “sen dön geriye, işte men özüydenem.” 
K.A. 3/210-211. “Hizmetçiye yarı yolda “sen geriye dön” der, işte ben 
kendisiyleyim.” 

“Uşah ta kıza demedi, danışmadı üsküt yolu tuttu özüyden getti.” 
K.A. 5/38-39. “Çocuk da kıza demedi, konuşmadı, sessizce yolu tuttu, 
kendisiyle gitti.” 

“Kurdoğlu kızı kaldırdı özüyden başladı gelmeğe.” K.A. 7/299. “Kurd-
oğlu kızı kaldırdı, kendisiyle başladı gelmeye.” 

“Kapıları kirikledi kiligi attı içerye koydu getti özleriyden.” K.A. 4/117 
-118. “Kapıları kilitledi, kilidi içeriye attı, bıraktı, kendileriyle birlikte git-
ti.” 

O, Onlar işaret zamirinin yerine hayvan için kullanılışı: 

Yaklaşma hâli eki ile kullanılışı: “Gider bahar karğaka durup. 
Budu veri özne” K.A. 3/34-35. “Gider bakar karga durmuş. Budu (koyu-
nun budu) verir kendine.” 

Çıkma hâli eki ile kullanılışı: “Menim tavuzum var yazda (tekriben 
beş yüz tavuzum var) olar gideller gezmeğe, yayılmağa. Olar gessinner 
sorram özlerinnen” K.A. 7/202-204. “Benim dışarıda tavus kuşum var 
(yaklaşık beş yüz tavus kuşum var) Onlar gezmeye, yayılmaya giderler. 
Onlar gelsinler, kendilerinden sorarım.) 

Belirtme hâli eki ile kullanılışı: “Kahtı bu ayı sebbeh vahtı o oğlağ-
çı bir yer kazdı gömdü özünü.” K.A. 19/218-219. “Kalktı bu ayı sabah 
vakti o oğlak için bir yer kazdı, kendisini gömdü.” 

“Dedi “Neye verisen köpegi?” Dedi “Neye verim öznü!” K.A. 7/66-67. 
“Dedi “Kaça verirsin köpeği?” Dedi “Kaça vereyim kendisini.” 

“O üstüne yiğilen günye münyeni bastı sacın üstüne bastı tendirin 
ağzına kapattı öznü. Ayı yanmağa başladı.” K.A. 19/293-294. “O üstüne 
yığılan torbayı, çuvalı bastı sacın üstüne, bastı tandırın ağzına, kapattı 
kendisini. Ayı yanmaya başladı.” 

“Kısrah sürünce bular ceyran getti. Kurdoğlu kısrahdan endi kaştı 
tuttu özün getirdi.” K.A. 7/87-88. “Bunlar kısrak sürünce ceylan gitti. 
Kurdoğlu kısraktan indi, koştu, tuttu, kendisini getirdi.” 

İle bağlama edatıyla (yden) kullanılışı: “Kurdoğlu mindi tavuzun 
beline. Tavuz munu kaldırdı, kaldırdı. Bu bir ki gün daha hizmet etti öz-
ne. Dedi “Bir heftelih ekmek kaldır özüyden.” Bir heftelih ekmek kaldırdı 
özüyden. Mindi tavuzun dalna.” K.A. 7/253-254, 263-265. “Kurdoğlu ta-
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vus kuşunun sırtına bindi. Tavus bunu kaldırdı, kaldırdı. Bu, bir iki gün 
daha hizmet etti kendisine. Dedi “Bir haftalık rızk kazan kendisiyle.” Bir 
haftalık rızk kazandı kendisiyle. Bindi tavusun sırtına.” 

Olağanüstü varlıkların yerine kullanılışı: 

Belirtme hâli ekiyle kullanılışı: “Bir zaman bahar bir devdi bağla-
yıplar öznü keyyim zincirden.” K.A. 7/164-165. “Bir müddet bakar, bir 
devi, kendisini (devi, onu) sağlam bir zincirle bağlamışlar.” 

Cansız varlıkların, nesnelerin yerine kullanılışı: 

Belirtme hâli eki ile kullanılışı: “Diyiller burda şat var nene! Gide-
ğin bir görset mene öznü.” K.A. 5/37-38. “Anne burada bir nehir var di-
yorlar. Gidelim bana bir göster kendisini.” 

“Nacara bir kilinc yaptırdı tahtadan, koydu kilinci kini içine. Dedi “yazdan 
işte parlağ görer özünü.” K.A. 6/200-201. “Nacara tahtadan bir kılıç yaptırdı, 
kılıcı kınının içine koydu. Dedi “dışarıdan işte parlak görür kendisini.” 

“Tülkü dedi “Filan çoppanın o kere köpegni öldürüller beynini çıhar-
dıllar eridiller öznü.” K.A. 10/43-45. “Tilki dedi “Filan çobanın o siyah 
köpeğini öldürürler, beynini çıkartırlar, kendisini eritirler.” 

“Arvad dedi “Bu evelki kişimin türbesidi, evde gömmüşem öznü.” O 
ölennen sora ben bu kassaba vardım. Sebbeh anaştalığ ederiğ kaharığ 
dögeriğ öznü, günortalığ ederiğ kaharığ dögeriğ öznü, ahşam şam ederiğ 
kaharığ dögeriğ öznü.” K.A. 9/19, 21-24. “Kadın dedi “Bu önceki koca-
mın türbesidir, evde gömdüm kendisini” O öldükten sonra ben bu ka-
sapla evlendim. Sabah kahvaltı yaparız, kalkarız döveriz (türbeye vuru-
ruz) kendisini, öğle yemeği yeriz, kalkar döveriz kendisini, akşam yemeği 
yeriz kalkar döveriz kendisini.” 

“Bu da hemen kaşşığı alı elinnen yiher öznü.” K.A. 15/56. “Bu da he-
men kaşığı alır elinden, yıkar kendisini.” 

“Diyer “Ne istiri bu uşağ?” Diyer “Orda bezbend var, bezbendimdi isti-
ri öznü.” Diyer “Geti onu geti ver elne.” Diyer “Menimdi verebilmem öz-
nü.” K.A. 20/148-150. “Der “Ne istiyor bu çocuk?” Der “Orada bezbend 
(nazardan korunmak için kola takılan nesne) var bezbendimi istiyor, 
kendini.” Der “Getir onu, getir ver eline.” Der “Benimdir, kendini veremem.” 

“Gel zaman geç zaman patışah eşidiri memlekette çoh gözel bir saray 
yapılıp diyer “Vallah gedim bu saraya bir bahım sehebi kimdi, nece yapıp 
öznü.” I.T.H.M. 253/27-29. “Gel zaman git zaman padişah memlekette 
çok güzel bir saray yapıldığını duyar. “Vallahi, gideyim bu saraya bir ba-
kayım, sahibi kimdir, nasıl yapmış kendini” der. 

Soyut kavramların yerine kullanılışı: 

Çıkma hâli eki ile kullanılışı: “Cana kıyan eli daşlı dünyadı (Cana 
kıyan eli taşlı dünyadır.) / “Dem ilanı iki başlı dünyadı” (Zaman yılanı iki 
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başlı dünyadır.) / “Ne gidenler razı getti özünden” (Ne gidenler razı gitti 
kendinden (dünyadan) / “Ne gelenler her görecek üzünden” (Ne gelenler 
hayır görecek yüzünden.) H.İ.D. 39/7-10. 

IV. Dönüşlülük Zamirinin Tekrar Grubu Olarak Kullanılışı: 

Öz kelimesinin arka arkaya tekrarı ile bazen ikinci bazen de her iki öz 
kelimesine iyelik ve ikinci öz kelimesine yönelme hali eklerinin getirilme-
siyle kurulan pekiştirilmiş dönüşlülük zarfları, şahıs anlamıyla kullanıl-
maktadır: 

“Yarabbi diyer, men nettim özüm özme!” K.A. 3/40-41. “Yarabbi der, 
ben ne yaptım kendi kendime.” 

“Bunu ayı öz özne diri.” K.A. 19/244. “Bunu ayı kendi kendine diyor.” 
(Burada ayıya teşhis ve intak sanatı yoluyla insan özelliği verilmiştir.) 

Zengin öz özıne diyırı vallah bu kilavçıdı. I.T.H.M. 258/17-18. (Zengin 
kendi kendine “Vallahi bu üçkâğıtçıdır” der.) 

Öz dönüşlülük zamiri, özünnense şeklinde (sandı ki) anlamında da 
kullanılmaktadır: 

“O da özünnense yoldaşıdı bele diri.” K.A. 4/193. “O da sandı ki arka-
daşıdır. Böyle diyor.” 

“Ha o özünnense yoldaşıdı, bu da özünnense kişsidi. Sebbeh dünya 
açıldı. Bu bahtı bir arebdi, o da bahtı bir arvattı.” K.A. 4/196-198. “Ha o 
sandı ki arkadaşıdır, bu da sandı ki kocasıdır. Sabah hava aydınlandı. 
Bu, baktı (yanındaki kişi) bir Arap’tır, o da baktı (yanındaki kişi) bir ka-
dındır.” 

Aynı sahada yer almalarına rağmen, dönüşlülük zamiri öz Azeri Türk-
çesinde, dönüşlülük fonksiyonunun dışında, işaret zamiri olarak insan 
ve diğer canlılar için hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. Tespit ede-
bildiğimiz şu örnekte insan için kullanılmıştır: 

Ürefa meclisi görsen, özünü gözle müdam (Ariflerin meclisini, arif ki-
şileri gördüğünde daima kendilerini (onları) iyi takip et, (dinle) GL. 14 / 
11. 

Sonuç: 

Irak Türkmen Türkçesinde, öz zamirinin dönüşlülük ifadesi varlığını 
sürdürmüştür. Ancak bu zamir, anlam bakımından bir genişlemeye uğ-
rayarak işaret zamiri görevi de yapmaktadır. İnsan yanında, doğadaki 
bütün canlılar için yoğun bir şekilde kullanılmakta, hatta Türkiye Türk-
çesinde olmayan şekliyle cansız varlıkları ve soyut kavramları da ifade 
etmektedir. Dönüşlülük zamirinin işaret zamiri fonksiyonuyla kullanılışı, 
en fazla yükleme hali eki almış şekillerinde görülür. 
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ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA 
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BAZI AKTARİYE 

ÇARŞILARININ GELİŞİMİ VE YORUMLAMALAR 

Prof. Dr. Ayşegül Demirhan ERDEMİR* 

Öz 

Aktariye çarşıları İstanbul ve Bursa’nın karakteristik baharat çarşıla-

rıdır. Bunlar yüzyıllardır bu kentlerde folklorik tedavinin beşiği oldular. 

Osmanlı arşivlerinde bu konuda pek çok belge vardır.  

Bu belgeler ışığında bu çarşılardaki aktar dükkânlarının özellikleri, 

aktarlar hakkında bilgiler vb. elde edilmektedir. Bu çalışmada bu konuda 

yorumlar yapılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Aktariye Çarşıları, Arşiv Belgeleri, Aktarlar. 

Abstract 

The Development of Some Herbal Bazaars’ in the Vision of 

Archive Documents From Past to Present and Comments 

Herbal bazaars are the most characteristic spice bazaars in İstanbul 

and Bursa. These have become the center of folkloric treatments for cen-

turies. There are many documents on this topic in the archives of Ottoman 

Empire. Thanks to the researches on the Ottoman archives the informati-

on and features about the herbal bazaars can be known as findings. On 

this research these findings are going to discuss. 

Key words: Herbal Bazaars, Archive Documents, Herbalists. 

Giriş 

Osmanlı tıbbının batıyla olan ilk ilişkileri 17. yüzyılda başlar. 19. yüz-
yılda ise ciddi bir modernleşmeye gidiş olur. Yüzyıllar boyunca Osmanlı-
                                                           
* Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı. 
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Türk hekimleri medreselerde usta çırak şeklinde yetiştiler. Tıp öğretimi-
nin modern anlamda gelişmesi ise 19. yüzyılda görüldü. 

Osmanlılarda aktarlık ise yüzyıllar boyu önemli bir ticaret kolu olarak 
görülür. 

Aktar Kelimesinin Anlamı: 

Aktar drog satan tüccar anlamındadır. Eğer kelimenin aslını araştıra-
cak olursak “ıtır”dan türeme olup güzel kokulu ruh ve yağlar, tıp aletleri, 
mahalle aralarında bazı baharatla beraber iğne, sap, iplik gibi eşya ve 
eskiden tıpta kullanılan bazı ilâçları satan kimselere verilen addır.1 Fa-
kat bugün bu kelime ki bu da Arapça droglar anlamına gelen akakir ke-
limesinden galattır, halk arasında aktar diye söylenir.2 1885 tarihli Ecza 
Tüccaranı Hakkındaki Nizamname’de aktarın tanımı verilmektedir. Buna 
göre: Sanayie ve eczacılığa ait ilâç ve kimyasal maddeleri toptan satan 
esnafa “aktar” yani “ecza tüccarı” denir. “Bunlar hangi tebaadan olursa 
olsun nizamname şartlarına uyacaktır” denmektedir.3 

Ecza ticareti ile uğraşanlar, toptancılar (drogist) ve perakende satış 
yapan aktarlar diye ayrılırdı ki bunlardan drogistler, hem ithalât ve ihra-
cat yaparlar, hem de toptan drog satarlardı. Aktarların bir kısmı eski Mı-
sır çarşısında toplanmışlardı. Bir kısmı da mahalle aralarında dağılmış-
lardı. Ayrıca Yeni Cami’in yapımından önce Eminönü semti Yahudilik di-
ye ün salmıştı. Bu sebeple çarşı o çevrede toplanan Yahudi hekimlere re-
kabet için kurulmuştu. Böylece çok sayıda bulunan Yahudi hekimlerin 
yüksek fiyatla ilâç yapmalarına engel olundu ve ilâçlara narh kondu.4 

Aktarlığın Tarihçesi: Aktarlık mesleğinin tarihi, gerek ülkemizde ve 
gerekse diğer ülkelerde çok eski dönemlere kadar uzanır. Eski Yunanda 
İskenderiye ekolünde ve eski Roma’da kökçüler (Rhizotome), aktarlar 
(pharmacopole) denen esnaf grupları bulunurdu. Yine XIII. yüzyıldan iti-
baren Avrupa’da ilâç yapımı işi tamamen aktarlara kaldığı gibi daha son-
raları sınavdan geçen aktarlar eczacı olarak kabul edildiler.5 

Anadolu’da XII. ve XIII. yüzyıllarda, hekim-eczacı ile birlikte ilâç yapı-
mı için gereken maddeleri sağlayan aktar esnafı da vardı. XVI. yüzyılda 
İstanbul’da aktar dükkânları bir eczahane görevi yaparlardı ve ayrıca 
işinde usta olmayanlara dükkân açtırılmazdı. Ahmed Refik, “Eski İstan-
bul” adlı eserinde, “aktarlar gerektiğinde fakir halka parasız ilâç verirler-
di” diye yazar.6 Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde, XVII. yüzyılda İstan-
                                                           
1 A.S. Ünver, “Aktar_Akkar”, Dirim Mecmuası, 9(9): 276, 1947. 
2 A.S. Ünver, “Osmanlı Türklerinde Hekimlik ve Eczacılık”, Farmakolog Dergisi, 9:22, 1952. 
3 Ecza Tüccaranı hakkında Nizamname (1302/1885 tarihli), Düstur Mütemmem, (H. 1335 / 
M. 1916). 
4 E.Ç. Kömürciyan, XVII. Asırda İstanbul, (Çev.: Hrand D. Andreasyon), s. 5-48, 1952. 
5 A.S. Ünver - H. Sözen, Türk Farmakoloji Tarihi, Günşen Matbaası, İstanbul, 1960. 
6 M. Alp, “Eski İstanbul’da Loncalar”, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, 8(173): 3249-3250, 1963. 
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bul’da bulunan aktarlar sınıflandırılır ve bunların her biri hakkında bilgi 
verilir ki bu esnaf grupları incelenirse Mısır Çarşısı kurulmadan önce 
aktarların dağınık bir şekilde oldukları görülür. Bunlardan bir kısmının 
dükkânı vardı, bir kısmı ise geziciydi. Yine Evliya Çelebi, ayrıca bunların 
pirlerinden de söz eder. Aktarlar, dükkânsız tutyacılar, macuncular, gül-
suyu ve ilâç yağları satanlar, amberciler, çömlekçiler, yağcılar diye ayrılır 
ve ayrıca aktar hocaları ile seyyar aktarlar adı altında başka gruplar da 
bulunurdu. Buradan anlaşılıyor ki bunlar yaptıkları işlere göre ayrıl-
makta ve her grup kendi işinin bir çeşit uzmanı olmakta idi.7 

Aktar esnafı, diğer esnaf grupları gibi iki tip vergi öderdi ki bunlardan 
biri Amele Belediyesi olup tersaneye verilirdi.8 Diğeri de İhtisab Rusumu 
yani Belediye Vergisi adı altında ödenen vergi idi. Bunlar her esnafa göre 
aşağı yukarı yıllık olarak ayarlanmış olup ancak aylık taksitler halinde 
ödenirdi. İstanbul esnafının kazanç vergileri ile ilgili bir defterde, İstan-
bul’da9 kaç sınıf esnaf bulunduğu, her sınıfın sayısı ve verecekleri vergi-
ler yazılıdır. Buna göre aktarlar, gelir ve vergi bakımından 9 sınıfa ayrıl-
mış olup Mısır çarşısı grubu birinci sıraya girer ve sayısı 35’dir. Bu grup 
ayda 50 kuruş, yılda 600 kuruş vergi verirdi. 

1883 tarihinden itibaren aktarlık yapmak için bazı şartlar konmuştu 
ki Aktar yani Ecza Tüccaranı ve Mısır Çarşısı Hakkındaki Talimatın bu-
nunla ilgili maddesi şöyledir: “Altıncı Bend: Aktar dükkânı açmak isteyen-
ler, belediyeden ruhsat alacaklardır. Bu ruhsat sağlık teşkilâtınca (Bugün-
kü Sağlık Bakanlığı karşılığıdır) onaylanarak özel deftere kaydolunacak-
tır”.10 Yine aynı talimatnamenin 4. bendinde de aktarların eczane açma-
larının yasak olduğu bildirilmektedir. Fakat aktarlar, eczacılarla da iş-
birliği yapmış ve 1291’de 36 ecza deposu ve aktar birleşerek Dersaadet 
Ecza Tüccaranı Cemiyeti adı ile bir dernek kurmuşlardır. Daha sonra 
1927’de Ecza Ticarethaneleri hakkındaki kanunun çıkması ile bu bera-
berlik bozulmuştur.11 

XVII. yüzyılda eski Mısır çarşısının kurulması ile şehrin çeşitli semtle-
rine dağılmış olan aktarların çoğu, burada toplandılar ve bu durum 
1940’da çarşının onarımına kadar devam etti. Her ne kadar o devirde de 
İstanbul’un çeşitli yerlerinde yine bu gibi dükkânlar varsa da bunların 
sayıları pek fazla değildi.12 
                                                           
7 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Cilt: I, İkdam Matbaası, s. 5-142, İstanbul, 1314 / 1896. 
8 A.S. Ünver, “1260 (1844) de İstanbul’da Attar ve İspençiyarların Sayısı”, Dirim Mecmuası, 
11 (11): 1946. 
9 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Cevdet, Maliye Def. No. 3183, H. 1222 / M. 1897 tarihli 
belge. 
10 Aktar yani Ecza Tüccarları ve Mısır Çarşısı Hakkında Talimat, Birinci Tertip Düstur, 5:34 
(5643-5644 No.lu ve 1301/1883 tarihli). 
11 B.N. Şehsuvaroğlu, Eczacılık Tarihi Dersleri, Hüsnütabiat Matbaası, s. 88-220, İstanbul, 
1970. 
12 A.S. Ünver, Not. 2’de a.g.e., s. 24. 
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Aktar Dükkânları: Aktar dükkânlarının iç ve dış yapısı, aktarların 
kullandıkları ilâç kapları, aletler ve diğer çeşitli eşyaların özellikleri, o 
devrin Mısır çarşısının sosyal cephesini yansıtması bakımından ilginçtir. 

White’a göre, aktar dükkânlarının cepheleri, 3-4 m. derinlikleri ise 
10’ar m. kadardı.13 Eski aktarlardan Mustafa Kök14, dükkânların döşeme 
ve basamaklarının ahşap, diğer kısımlarının kâgir olduklarını bildirmek-
tedir. Ön tarafta ahşap peykeler üzerinde satış yapılan bir kısım vardı ve 
bir kapı ile oda şeklindeki arka tarafa geçilirdi. White, arkadaki yerin ba-
zı drogların saklandığı bir depo ödevini gördüğünü, ayrıca burada namaz 
kılındığını yazar. Yine bu bölmeli satış yerinin altında bodrum katı ve üs-
tünde de merdivenle çıkılan diğer bir kısım (üst kat) bulunurdu. Aktar Mus-
tafa Kök de, “Dükkânın ön tarafı kepenkli değildir, bez veya hasırla kapatılır-
dı, ayrıca iç kısmın demir bir kapısı vardı ki dükkân kapanırken kilitlenirdi; 
böylece buraya müşteri giremez, alışveriş dış tarafta yapılırdı” demektedir. 

Aynı aktara göre, giriş kısmının solunda bulunan ağaçtan yapılmış 
tezgâh, normal bir masa yüksekliğinde olup üstünde kavanoz ve kutular 
dururdu, ayrıca bunun arkasında demirden yapılmış bir kasa vardı ki 
içinde o zamanın gümüş para, mecidiye ve çeyrekleri bulunurdu. Çuval-
larda ve çuvalların arkasındaki raflarda ise droglar vardı. Grosvenor 
(1895), eserinde, “Raflarda ve tezgâhın etrafında bulunan sepet ve çuval-
larda satışa hazır çeşitli tohum, kök ve yaprak vb.ları bulunur” diye yaz-
maktadır.15 

Eski aktarlar, Mısır çarşısı dükkânlarının önemli bir özelliğinin de 
alâmet-i farikalar olduğunu söylerler. Bunlar dükkânların üzerine asılır 
ve orası bu işaretlerle anılırdı. Örneğin, kayıklı, kuleli, makaslı, püskül-
lü, fenerli dükkân gibi. Yine White16, gemi şekilleri, maşallahlar, dini 
cümlelerin veya deve kuşu yumurtası gibi nesnelerin odundan saçaklar 
üzerine asıldığını yazar. Ayrıca bu süsler arasında, başı kadın, vücudu 
aslan şeklinde olan mistik bir hayvan heykeli de vardı. Bundan başka 
nal, sarımsak, nazar boncuğu ve bazı droglar da uğur getirici nesneler 
olarak bilindiğinden asılırdı; böylece droglar hem kurur, hem de reklâm 
olarak kullanılırdı.17 

Bodrum katı ve üst kat ardiye olarak kullanılır, fazla maddeler bura-
da çuval, şişe veya fıçılarda saklanırdı. Eski aktarlar, özellikle satılması 
yasak olan bazı maddelerin de çömleklerde bulundurulduğunu söyle-
mektedirler. 
                                                           
13 C. White, Three Years in Constantinople or Domestic Manners of the Turks in 1844, s. 9-
47, London, 1845. 
14 Eski Mısır Çarşısı dükkânları hakkında bilgi veren Aktar Mustafa Kök’e teşekkür ederiz. 
15 E.A. Grosvenor, Constantinople, Sampson Low, Marston and Company Ltd., s. 55-185, 
London, 1895. 
16 C. White, Not. 13’de a.g.e., s. 23. 
17 B.N. Şehsuvaroğlu, Not. 11’de a.g.e., s. 100. 
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Aktar dükkânlarında kullanılan ilâç kapları ve aletler de değişik şekil 
ve özellikler gösterirlerdi. Eski aktarların anlattığına göre, toz droglar ka-
vanozlar, esanslar ve diğer ağırlığı az olan maddeler, şişelere, dövülmüş 
bazı droglar teneke kaplara konurdu. Ayrıca raflardaki uzun yuvarlak 
kutuların üzerinde de içindeki maddenin adı yazılıydı. Karakteristik alet-
lerden bazıları da demir, taş ve tahtadan yapılmış havanelleri, dibekler, 
el ve oturak değirmenleri, kol demirleri idi. Aktar Mustafa Kök, dükkân-
larda kefeli terazi ve küçük hassas terazi diye adlandırılan iki cins terazi 
bulundurulduğunu söylemektedirler. Küçük hassas terazinin kefeleri 
ufak ve kenarları pirinçten olup dirhem esasına göre yapılmıştır. 

Aktar dükkânlarında çeşme suyu kullanılırdı. Mangal, ısıtma, gaz 
lambası ve mum ise aydınlatma aracı olarak bulundurulurdu. 

Eski Aktar Dükkânlarında Satılan Droglar ve Çeşitli Maddeler: 
Aktar dükkânlarında yalnız basit veya kompoze droglar değil, aynı za-
manda tiryak, kırmız, şurup, macun, merhem, kurs, tentür vb.ları gibi 
bu aktarların hazırladıkları bazı preparatlar da satılırdı. Bu ilâçların ha-
zırlanmasında aktarlar özellikle farmakope-akrabadinlerden faydalanır-
lardı. White, “Mısır çarşısında satılığa çıkarılan droglar arasında boyacı, 
aktar ve parfümericilerin istediği yapay ve doğal birçok maddeler de var-
dır” dediğine göre, buralarda çok çeşitli maddelerin satıldığı anlaşılır. Ya-
zar, bu dükkânlarda ayrıca sürme (antimon ve mazı karışımı), sünger ta-
şı gibi bazı maddelerin de bulunduğunu yazmaktadır. Yine aktar dük-
kânlarına gelen müşterilere evde hazırlanmaları için bazı ilâç tarifleri de 
verilirdi. Bundan başka sübek denen ve çocukların idrarını toplamak 
için kullanılan cam veya tahta kaplar da hemen her dükkânda bulunur-
du. Eski aktarların anlattığına göre, eski Mısır çarşısı dükkânlarında pa-
muk, kupa şeklinde kulplu toprak çömlek, sabun, toplu iğne, takunya, 
mermerşahi, patiska, yemeni, kına, kâfur, gülsuyu, çöreotu, buhur, öd-
ağacı gibi cenaze malzemesi bile satılırdı.18 

Çarşının toptan satış işleri özellikle Yahudi simsarlar tarafından idare 
edilirdi. 1704 tarihli bir arzuhalden anlaşıldığına göre, eski Mısır çarşı-
sında aktar esnafının tellal başlığı Yahudilere verilmiştir.19 Osmanlı ar-
şivlerinde Yahudi aktarlar hakkında bazı belgeler vardır. Bu aktarlar sa-
rayda bulunan peşkir başına dükkânlarındaki drogları satarlardı. Peşkir 
başı Ağa saray kilerinden sorumluydu. Ayrıca Osmanlı saraylarında ilaç 
hazırlayanlar, miskçi başı olarak bilinirlerdi ve bunlar Yahudi olabilirdi. 
1759 tarihli bir belgede, sarayda Yahudi Miskçi başı tarafından hazırla-
nan bitkisel droglar ve onların miktarları vardır.20 Bu arada 1762 tarihli 
bir dokümana göre, zehirli ve zararlı ilaçlar satması nedeniyle Yahudi 
                                                           
18 A. Demirhan Erdemir, Mısır Çarşısı Drogları, Sermet Matbaası, s. 34-65, İstanbul, 1975. 
19 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Ali Emiri, II. Mehmed Def. No: 11379, 1704 tarihli. 
20 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, CSM, Dosya: 34, Gömlek: 1701, 1759 tarihli. 
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aktar Yako’nın tekrar aktar dükkânı açması yasaktı.21 Yine 1908 tarihli 
bir belgede, Yahudi aktar Musa’nın dükkânı ile ilgili yangın hakkında 
bilgi vardır.22 

Bazı Yahudi veya Hıristiyan hekimler de Osmanlı İmparatorluğunda 
saray hekimi olarak çalışırlardı.23 17. yüzyıla ait bir belgede Ziyalon İsra-
ilzade adlı bir Yahudi hekimin aktarlardan aldığı droglarla kabızlığa kar-
şı kullanılan bir terkip hazırladığı bilinir. 1689 tarihli bu belgede şerbet 
tipi ilaçlarla ilgili şu bilgi vardır: “Ziyolan İsrailzade Şerbeti: Ravent (1 dir-
hem), sinameki (3 dirhem), rezene (1 dirhem). Bu ilaçlar sıcak suyla karış-
tırılır ve kaynatılır. 1 dirhem kırım tartar ve 1 dirhem tarçın buna eklenir. 
Tekrar kaynatılır ve hastaya verilir”.24 

1664 tarihli bir fermanla, Mısır çarşısında çeşitli baharatla birlikte çiğ 
kahve, kalay ve şeker gibi bazı maddelerin de satışına izin verilmiştir. O 
kadar ki şekerci ve akideci esnafı, şekeri yalnız bu çarşıdaki aktar esna-
fından satın alabilirlerdi. Bu nedenle zaman zaman aktarlarla şekerci ve 
akideciler arasında bazı anlaşmazlıklar çıkardı.25 

Şekerci ve akideciler, ancak Mısır’dan gelen şekerin aktarlar tarafın-
dan satılacağını, Avrupa’dan gelen şekeri ise istedikleri yerden almağa 
hakları olduğunu, ayrıca aktarların hileli ve pahalı satış yaptığını öne 
sürerlerdi. Bu konu ile ilgili olarak 1733’de çıkan diğer bir fermanda26, 
yabancı ülkelerden gelen şekerin bile yalnız Mısır çarşısında satılacağı 
belirtildi. Fakat akideci ve şerbetçilerle aktarlar arasındaki bu anlaşmaz-
lık devam etti. Bu nedenle 1763 tarihli bir fermanla, daha önce çıkarılan 
fermanlara uyulması bir kere daha hatırlatılıyor, şerbetçilerin Galata’da-
ki pazardan şeker satın almalarının yasaklandığı belirtiliyordu.27 

Bütün bu kararlara rağmen iki esnaf grubu arasındaki çatışmalar 
bitmedi. Bu yüzden 1764’de çıkarılan bir fermanda İstanbul’a yabancı 
ülkelerden gelen şekerlerin altıda üç buçuğunu aktarların, altıda iki bu-
çuğunu şerbetçi ve akideci esnafının alabileceği, çiğ kahve, kalay ve çe-
şitli baharatın ise yine eskisi gibi, Mısır çarşısında satılacağı yazılıdır. 
Buna karşılık aktarların Valide Turhan Sultan Vakfına yılda 9000 akçe 
olarak verdikleri kira kaldırılıyordu.28 

Eski Mısır çarşısı esnafından aldığımız bilgiye göre, esaslı bir kontrol-
den geçmeyen aktar dükkânlarında, bazı kaçak maddeler de (afyon, es-
rar, barut v.s.) satılırdı; ayrıca fiyat kontrolü de çoğu zaman yapılmazdı. 
                                                           
21 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, C.BLD, Dosya: 13, Gömlek: 605, 1762 tarihli. 
22 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, DH. MKT, Dosya: 1124, Gömlek: 5, 1908 tarihli. 
23 M. Alp, Not 6.da a.g.e., s. 55. 
24 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, M. Tıp Dosyası, 1689 tarihli. 
25 B.N. Şehsuvaroğlu Arşivleri, Mısır Çarşısı Dosyası, 1664 tarihli belge. 
26 B.N. Şehsuvaroğlu Arşivleri, Mısır Çarşısı Dosyası, 1733 tarihli belge. 
27 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Cevdet Belediye, Def. No. 2964, H. 1177 / M. 1763. 
28 B.N. Şehsuvaroğlu Arşivleri, Mısır Çarşısı Dosyası, 1764 tarihli belge. 
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1848 tarihli bir belgede Mısır çarşısı esnafının ravgan-ı zeyt (zeytin yağı) 
kaynattıkları mahalle yapılan müdahalenin engellenmesi yazılıdır.29 

1861 tarihli bir belgede ise Mısır çarşısı aktarlarının zehirli ilaç sat-
malarının engellenmesi konusu bulunur.30 

O günlerde esrar çok kere kaçak olarak kahvehane, aktar dükkânı ve 
bunlara benzer yerlerde satılır ve kullanılırdı. Ayrıca esrar ticareti ya-
panlar, bu maddeyi kendileri hazırlayarak Mısır’daki ortaklarına gönde-
rirlerdi. 1863 tarihli bir iradede, kahvehane ve aktar dükkânlarında es-
rar satılmaması ve yalnız ilâç yapımında kullanılması için eczanelerde 
bir miktar bulundurulabileceği, bu karara uymayanların 1 haftadan 2 
yıla kadar hapis ve bir mecidiye altınından 25 mecidiye altınına kadar 
para cezası ile cezalandırılacağı yazılıdır.31 

1878 tarihli Eczacı Nizamnamesi’nin 25. maddesi gereğince aktarların 
satacakları maddeler sınırlandırılmıştı.32 Fakat zaman zaman bu karara 
uymayanlar olduğundan o tarihlerde bugünkü Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının yerini tutan Cemiyet-i Tıbbiye-i Mülkiye tarafından çıkarılan 
karar suretinde, aktar dükkânlarının kontrol edileceği, yasak maddele-
rin derhal toplanıp gelirlerinin fakir hastalar için kullanılacağı yazılıdır. 
Bu nizamnamede şu maddelerin aktarlarca satışı yasak değildi. 1) Akan-
ber, 2) Anason, 3) Ağaç kavunu, 4) Ardıç tohumu, 5) Akeğiri, 6) Ayrık kö-
kü, 7) Elma zamkı, 8) Akgünlük, 9) Adaçayı, 10) Ebegümeci çiçeği ve 
yaprağı, 11) Ihlamur çiçeği, 12) Ardıç sakızı, 13) Andız kökü, 14) Andıza-
rot, 15) Üzerlik tohumu, 16) Balık nefsi, 17) Peygamber ağacı, 18) Beyaz 
balmumu, 19) Papatya çiçeği, 20) Balık tutkalı, 21) Bergamot yağı, 22) 
Boy tohumu, 23) Bezir yağı, 24) Biberiye, 25) Beni İsrail zeytini, 26) Ka-
vun, karpuz, kabak ve çekirdeği, 27) Besbase-i hindi, 28) Beyaz susam, 
29) Benekşe kökü, 30) Pirepuli, 31) Tırhale, 32) Titre zamkı, 33) Tere-
menti, 34) Tebeşir, 35) Çiçek suyu, 36) Çivid, 37) Çörekotu, 38) Çam sa-
kızı, 39) Çalı tohumu, 40) Çemen, 41) Çadır uşağı, 42) Cevz-i hindi, 43) 
Cebelihindi, 44) Cüda otu, 45) Çengel sakızı, 46) Helva-yı hindi, 47) Ha-
mame, 48) Helvacı çöveni, 49) Havlıcan, 50) Hatmi kökü, 51) Hatmi çiçe-
ği, 52) Hatmi yaprağı, 53) Hardal tohumu, 54) Tarçın, 55) Darçın yağı, 
56) Darifülfül, 57) Deniz köpüğü, 58) Deve dikeni, 59) Zift, 60) Raziyane, 
61) Reçine, 62) Zencebil, 63) Zerinat yahut Cedvar, 64) Zerdeçal, 65) Su-
sam kökü, 66) Sünbül-i hindi, 67) Sendlos yahut Sendros, 68) Saleb, 69) 
Sünbül-i rumi, 70) Şap, 71) Şakayık tohumu, 72) Sarı sandal, 73) Sarı 
balmumu, 74) Sandalos, 75) Arap zamkı, 76) Sakız, 77) Sumak, 78) Tatlı 
badem yağı, 79) Tuluzat, 80) Takamaka, 81) Tini mahtum, 82) Asilbend, 
                                                           
29 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, İDH, Dosya No: 172, Gömlek No: 9132, 1848 tarihli. 
30 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, A.MKT.MHM, Dosya No: 216, Gömlek No: 100, 1861 ta-
rihli belge. 
31 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, İrade, Meclis-i Vâlâ, Def. No. 22414, H. 1280 / M. 1863. 
32 A. Demirhan Erdemir, Not 18’de a.g.e., s. 67-88. 
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83) Öd ağacı, 84) Ayva çekirdeği, 85) Itır yağı, 86) Asfir, 87) Anber kabu-
ğu, 88) Anberiparis, 89) Kakule, 90) Kızıl boya ağacı, 91) Kırmız, 92) Kır-
mızı sandal, 93) Karanfil yağı, 94) Kasnı, 95) Karanfil, 96) Katran, 97) 
Kardeş kanı, 98) Karnıyarık, 99) Karagünlük, 100) Kuru ünnap, 101) Kı-
na, 102) Karakafes, 103) Kızıl behmen, 104) Kağıt hindi, 105) Kimyon, 
106) Kişniş, 107) Kilermeni, 108) Gül döğmesi, 109) Kâfur, 110) Kefe 
kimyonu, 111) Kenevir, 112) Gülsuyu, 113) Gülyağı, 114) Gül kurusu, 
115) Keten tohumu, 116) Kök boyası, 117) Lisan-ı servi çiçeği, 118) Lüle 
kükürt, 119) Lüfer çiçeği, 120) Laden, 121) Laka zamkı, 122) Lotur, 123) 
Mahleb, 124) Mazı, 125) Meyan balı, 126) Meyan kökü, 127) Mürver çi-
çeği, 128) Masko çayı, 129) Musya-i Bağdad, 130) Mayasıl otu, 131) Me-
cankod, 132) Mamiran hindi, 133) Nişasta, 134) Nane yağı, 135) Nişadır, 
136) Nane, 137) Nöbet şekeri, 138) Venedik tortusu, 139) Hindistan cevi-
zi yağı, 140) Hindistan cevizi, 141) Havacıva, 142) Hindiba kökü, 143) 
Yasemin çiçeği, 144) Yer sakızı. 

Yine 1883 tarihli Aktarlar ve Mısır Çarşısı hakkındaki talimata göre, 
ticaret ve eczacılıkla ilgili olan kimyasal ve tıbbi maddelerin toptan satışı 
aktarlara aitti. Ancak aktarların reçete karşılığı kimyasal madde ve ilâç 
yapmaları yasaktı; bundan başka bu talimatnamenin yedinci, sekizinci 
ve dokuzuncu bendlerinde, aktarların tıbbi ve zehirli maddeleri yalnız 
diplomalı eczacılara satacağı bildirilmektedir. Yine bu talimatnamede ak-
tarların satacağı eczalar bir liste halinde bildirilmiştir. 

Daha sonra çıkarılan 1885 tarihli Ecza Tüccaranı Hakkındaki Nizam-
nameye göre ise33, aktarların Avrupa’dan gelen spesialiteler ile bileşimi 
bilinmeyen yerli ilâçlar ve eczanelerde ancak doktor reçetesi ile verilebi-
len maddeleri satmaları yasaktı. Zararlı ve zehirli bitkisel drogların top-
tan satışı ise kökçülere ait olup bunlar da yalnız ruhsatı olan eczacı ve 
aktarlara satış yapabilirlerdi. Bu talimatnamede alım ve satımı aktarlar 
için tamamen yasak olup yalnız ecza tüccarı tarafından satışına izin ve-
rilen maddelerinde bir listesi vardır. Bu maddeler sıra ile şunlardır. 

Zehirli ve zararlı ilâçlar defteridir: 1) Arsenik ve preparatları (Fare otu, 
zırnık vb.ları), 2) Acide Phenique, 3) Acide sulfurique, 4) Acide Azotique, 
5) Altın suyu, 6) Acide chlorhydrique (Tuz ruhu), 7) Acide phosphorique, 
8) Acide oxalique, 9) Siyanhidrik asit ve siyanürler, 10) Nişadır ruhu, 11) 
Kurtboğan ve preparatları, 12) Akonitin ve tuzları, 13) Apomorfin, 14) 
Gümüş nitrat (Cehennem taşı), 15) Atropin ve tuzları, 16) Belladon ve 
preparatları (güzel avrat otu), 17) Kafein ve tuzları, 18) Kuduz böceği ve 
tuzları, 19) Kloral, 20) Potasyum klorat, 21) Kloroform, 22) Kodein, 23) 
Acı çiğdem ve preparatları, 24) Ebucehil karpuzu, 25) Katran ruhu yani 
kreozot, 26) Göztaşı v.s. 27) Yüksük otu ve preparatları, 28) Dijitalin ve 
preparatları, 29) Taflan suyu ve Taflan ruhu, 30) Acı badem suyu ve Acı 
                                                           
33 B.N. Şehsuvaroğlu, Not. 11’de a.g.e., s. 90. 
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badem ruhu, 31) Lokman ruhu (Ether sulfurique), 32) Batalomba (Gom-
me Gutte), 33) Grains du ricin (Hint yağı bitkisi tohumları), 34) Grains 
d’huile de croton tiglium (Kroton Tiglium bitkisi tohumları yağı), 35) İyot 
ve preparatları, 36) Kusturucu tartar, demirbozan ve preparatları, 37) 
Brom ve preparatları, 38) İodoform, 39) Altun kökü, 40) Jaborandi ve Pi-
lokarpin, 41) Banotu, 42) Tatula ve preparatları, 43) Afyon ve preparatla-
rı, 44) Morfin tuzları, 45) Haşhaş ve şurubu ve Körükçüoğlu macunu, 
46) Haşiş (Esrar), 47) Cıva ve preparatları, 48) Kargabüken ve preparat-
ları, 49) İnyas baklası, 50) Kalabar baklası ve Kalabarin, 51) Balık otu ve 
Pikrotoksin, 52) Bitotu, 53) Beyaz çöpleme, 54) Striknik ve Brusin ve 
tuzları, 55) Veratrin ve tuzları, 56) Papaz otu, 57) Altın preparatları, 58) 
Fosfor ve preparatları, 59) Kurşun preparatları, 60) Podofilin, 61) Kara-
ardıç, 62) Santonin, 63) Sedef otu, 64) Baldıran ve preparatları, 65) Ada 
soğanı ve preparatları, 66) Çavdar mahmuzu ve ergotin, 67) Tutya bile-
şikleri, 68) Kara çöpleme. 

Yine 1885 tarihli “Ecza Tüccaranı Hakkındaki Nizamname”nin 8. 
maddesinde, “Aktarlar, zehirli ve tehlikeli eczayı dükkân ve mağazaların-
da zehirli olmayan maddelerden ayrı bir yerde kilit altında korumağa ve 
örnek olarak meydana koyacakları zehirli maddeleri bile camlı ve kilitli 
dolaplar içinde saklamağa mecburdurlar” diye yazılıdır.34  

1906 tarihli bir belge, Mısır çarşısı esnafı tarafından Hüsnü Efendi’-
nin imal ettiği kurşun hokkalara tiryak koyarak sattığının tespit edildiği 
ve bu hususta gerekli tahkikatın yapılarak zararlı olup olmadığının tes-
pitini bildirir. 

1907 tarihli bir belge ise Mısır çarşısı esnafından Hüsnü Efendi’nin 
imal edip sattığı karışımın analizi ile ilgilidir.35 

Loncalar ve Aktar Loncaları 

Osmanlı Türklerinde esnaf teşkilâtı, İslâmlardan gelen etkiler ile ge-
lişti. Bu geleneğe göre, her şehirde bir işi ve bir sanatı olan esnaf toplu 
halde ve şehrin belli yerlerinde sanat ve ticaret yapar, bazı özel hukuk ve 
imtiyazlara sahip olarak çalışırdı.36 

Fütüvvet ve bunun yumuşatılmış şekli olan fütüvve, eli açık, yiğitlik, 
gözü peklik, başkasına yardım edicilik, yani olgun kişi, delikanlı anlamı-
na gelir. İslam öncesi çağlarda ve İslam’ın ilk dönemlerinde Arapçada 
yalnız ve tekil olarak “feta” kelimesi kullanılıyor ve genç, güçlü, eli açık, 
yiğit anlamına geliyordu. O çağlarda bu özellikleri kendilerinde bulundu-
ran kişiler bir birlik halinde bulunmuyor ve fetâ denilen kişiler tek tek 
anılıyordu. İnsanları tek başına korumaya çalışan bu tip insanlar daha 
                                                           
34 Ecza Tüccaranı hakkında Nizamname (1302/1885 tarihli, Not. 3.de a.g.e.) 
35 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, ZB, Dosya No: 347, Gömlek No: 21, 1907 tarihli. 
36 B.N. Şehsuvaroğlu, Not. 11.de a.g.e., s. 95. 
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sonra zaman zaman birleşerek örgütlenme yoluna gittiler ve insanları 
her açıdan korumağa başladılar.37 

Esnafın bir teşkilata bağlı olması ilkçağlardan beri görülür. Nitekim 
Eski Yunan, Roma ve onlara rehberlik eden Mısır’da da bugünkü bazı 
sosyal dayanışma kurumlarına benzer kurumların olduğu bilinmektedir. 
Yine eski Hint’te bu konu ile ilgili olarak bazı törenler yapılır ve bu tören-
ler çok görkemli olurdu. Böylece Hint erkekleri gençlik çağının başlangı-
cına işaret olarak bir kuşak kuşanırlardı. Erlik bağı denilen bu kuşak 
eski İran’da da kullanılırdı. Zerdüşt dinine bağlı kişilerin bağlamağa zo-
runlu oldukları bu bağa o çevreden din bağı denirdi. Zend Avesta’ya göre 
bu din bağı veya bugünkü terimle kutsinin bağlanması bu dinin hak di-
ni olduğunu, Tek Tanrıyı, iyi işi ve sözü simgelerdi. Bu simgeler sonraki 
yüzyıllarda mistik ve ekonomik bir kuruluş olan Fütüvvet ehlinde, tasav-
vufta ve bazı tarikatlarda da görülmektedir.38 

Bundan başka ölmezliğini ve devamını sağlamak için Fütüvvet zaman 
zaman değişik kalıplara girmiştir. Bazen Hint’te ve İran’da olduğu gibi 
dini geleneklerle, bazı İslamlıktan önceki gizli derneklerle, bazen de İs-
lamlığın ve özellikle Halife Nasır (1180-1225)’ın yardımı ile bir resmi sa-
ray kuruluşu şeklinde ve ayrıca tarikatlarda veya tasavvufta uzun yıllar 
var olmuştur. Daha sonra ise bir esnaf kuruluşu olan Ahi’lik şekline bü-
rünmüştür. 

Birçok fütüvvetnamelere göre, Hazreti Muhammed fütüvvet ehli idi. 
Onun ölümü ile fütüvvetin iki önemli kolu Seyfi ve Kavlifeta’lar, yani kı-
lıç ve söz fetaları (fütüvvet ehli) Hazreti Ali ve Hazreti Ebubekir’le devam 
etti. Ancak fütüvvetin Arap yarımadasında yayılması özellikle Hazreti Os-
man zamanına rastlar. Sonradan fütüvvet ehlinin İslam’da gördüğü bu 
yakın ilgi dolayısıyla, M.S. VIII. yüzyılda özellikle Horasan, İran, Irak ve 
Şam bölgelerinde toplandığını görüyoruz. Nitekim X. ve XI. yüzyıllarda 
Fütüvva İran’ın özellikle İran beylerinin asalet idealidir. Tabari de Fütüv-
vet ehlinin XII. yüzyılda özellikle Horasan ve Kuhistan’da toplandıklarını 
yazar.39 

Anadolu Türklerine gelince, XII. yüzyılın ikinci yarısından sonra Fü-
tüvvet Anadolu, Suriye ve hatta Mısır’da da yayılmağa başladı ki Anado-
lu’da özellikle Konya ve Ankara XIII. yüzyılda fütüvvetin başlıca merkez-
leri haline geldi. Nitekim sonraları Fütüvvet veya Ahilik Osmanoğulları 
ile Rumeli’ye kadar geçmiştir. Kısacası Anadolu’da zamanımızdaki Üre-
tim ve Tüketim Kooperatiflerine ve İşçi Sendikalarına benzer bir kurulu-
şu daha o çağlarda Ahilik ve Ahi teşkilatında görürüz. Nitekim Ahilik V. 
yüzyılda Orta Asya’da Karahanlılar arasında yaygın bir tarikat şeklinde 
                                                           
37 O.N. Ergin, Mecelle-i Umur-u Belediye, Matbaa-i Osmaniye, s. 44-88, Çemberlitaş, 1922. 
38 A. Demirhan Erdemir, Not. 18.de a.g.e., s. 133. 
39 B.N. Şehsuvaroğlu, Not. 11.de a.g.e., s. 99. 
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ortaya çıkmış, daha sonraları Horasan’dan göç eden Türk boyları aracılı-
ğı ile Anadolu’ya yayılmıştır. 

Türk tarihinde Ahilik kadar iş örgütü ve iş eğitiminde rol oynamış bir 
tarikat yoktur. İlk zamanlarda Selçuk sultanlarının bekçileri gibi görü-
nen Ahiler hükümetin zayıflamasıyla Esnaf kurumlarını kurarak bir tür 
tarikat birliği ortaya koydular. Anadolu’daki Selçuk egemenliği ortadan 
kalkıp, yer yer uç beylikleri kurulmağa başlandı. Böylece 1280 yıllarında 
Anadolu’nun içine düştüğü bu karışık ortamda Sivas, Ankara ve Kırşehir 
Ahilerin egemenliğine geçti. Ahiliği yücelten, disiplin altına alan Ahi Ev-
ran da Kırşehir’de yaşamıştır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Horasan, 
Irak, Suriye ve Mısır’ın endüstri merkezlerinde de kurulan esnaf toplu-
lukları bir tür “Müslüman Şövalyelik Örgütü” anlamında kuruluşlardır. 

Sosyal dayanışma üzerine kurulan Ahilik çoğu kez Türk politika ha-
yatında ve Osmanlıların kuruluşunda büyük rol oynamıştı. Bu tarikat 
iyi ahlâkı ve yardımlaşmayı temel felsefe olarak kabul etmiş ve özellikle 
esnafları bir araya toplamıştır. İbni Batuta, Seyahatnamesi’nde bunlar 
için Ahiyye-i Fetyan yani “Genç Kardeşler” adındaki tasavvuf örgütü der 
ve bu tarikatın yalnız Türklere özgü olduğunu söyler. Zamanla Ahiler 
Türkleşen Anadolu’nun her şehir ve köyüne yayılmışlardır. Her merkez-
de sanat sahibi olan evlenmemiş gençler toplanıp başkan seçtikleri kişi-
ye Ahi Baba derlerdi. Ahilerin başkanı bir zaviye inşa ettirip içini halılar-
la döşer ve kandiller asardı. Diğerleri gündüzleri çalışıp ikindi vaktinden 
sonra kazandıklarını başkanlarına götürürlerdi. Bununla yiyecek, içecek 
v.s. alınır ve akşamları birlikte yenirdi. Ahiler yönünden bütün insanlar 
kardeştir ve bir mürid ilk kez mesleğe girerken başı tıraş edilir, günahla-
rına tövbe ettirilirdi. Sonra set denen bir çeşit kuşak sarılır ve özel bir 
şalvar giydirilirdi. Bundan başka esnaf dernekleri aralarından “Yiğit Ba-
şı”lar seçerler, bunlar bir çeşit Belediye Zabıtası ve Polis görevi görürler-
di.40 

Ayrıca bütün esnaf loncaları bu tarikata bağlı idiler. Kaliteli işçi yetiş-
mesi, ticaret ahlâkının korunması, işçinin korunması, iş ve işveren iliş-
kilerinin düzenlenmesi hep buralarda yapılırdı. Ayrıca loncadan izin al-
madan kimse yanına çırak alamaz, çıraklar ustanın keyfi ile işten atıla-
mazdı ki, bu bir çeşit sosyal sigorta idi. 

Ahiler, Selçukluların son zamanlarında politik bir rol de oynamışlar 
ve Osmanoğulları’nı tutarak birçok şehrin alınmasında onlara yardımcı 
olmuşlardır. Fakat Ankara’nın 1361’de Osmanlılar tarafından alınmasın-
dan sonra Ahilerin adına pek rastlanmamaktadır. Osmanlı devlet teşki-
latında Ahiliğin zamanla devamcısı olan Loncalar ise, üretim ve yapımda 
bir süre etkili olmalarına rağmen yapılarının gerekli özellikleri taşıma-
masından ötürü sosyal güvenliğin istenen derecede gelişmesini sağlaya-
                                                           
40 A. Demirhan Erdemir, Not. 18.de a.g.e., s. 140. 
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mamışlardı. Nitekim orta çağların sonlarında ve sonraki yüzyıllarda ça-
lıştırılanlarla çalışanlar arasında sosyal güvenlik dengesini kurmak za-
man ilerledikçe bir gereksinme halini alıyor ve ayrıca çırak, kalfa, usta 
anlaşmazlıkları devam ediyordu. Bundan başka yeni oluşan meslek ör-
gütleri de yeni problemler ortaya çıkarıyordu. Bu nedenle çeşitli sosyal 
konular tartışılmağa ve çalışanlar için daha uygun koşulların sağlanma-
sına başlandı. 

Lonca, İtalyanca Loggia, Fransızca Loge kelimesinden gelmektedir, 
oda veya hücre anlamını taşır. Kısacası esnafla ilgili özel işleri görüşen 
seçilmiş kimselerin toplandığı yer demektir. Ergin kitabında, İslâm ve Hı-
ristiyan esnafın ayrı ayrı loncalar kurduklarını yazar.41 

Mısır çarşısının en önemli özelliklerinden biri de aktar esnafının hu-
kukunu garanti altında bulundurması idi. Diyebiliriz ki burada bağımsız 
bir idare bulunurdu. O devirde eski İstanbul’da bütün esnafın ayrı ayrı 
birer loncası vardı. Aktarlar cemiyeti de bir çeşit lonca olup esnafı idare 
etmek yetkisine sahipti.42 Ancak bazen esnaf da bazı konularda şikâyet-
lerini bildirirlerdi. 1848 tarihli bir belge, Mısır çarşısı esnafının istidala-
rından (dilekçelerinden) söz eder.43 

Aktarlar loncası aynı zamanda eski Mısır çarşısını idare eden bağım-
sız bir kuruluştu. Lonca başkanı da olan kethüda, esnaf tarafından seçi-
lirdi; lonca başkanlığı yarı resmi bir memurluk olup bu seçim kadı tara-
fından onaylanırdı. Aktarlık kethüdası ve ihtiyarları, yani yönetim kuru-
lu üyeleri, mısır çarşısındaki çeşitli maddelerin satışını kontrol ederlerdi. 
Örneğin 1733 tarihli bir fermana göre44, kethüdalar, çarşıda kurdukları 
pazarda, toz şeker, kalay, çiğ kahve ve çeşitli baharatın satışını düzenle-
mekle görevliydiler. Ayrıca 1763, 1764 tarihli fermanlardan anlaşıldığına 
göre45,46, aktarlar kethüdası, aktarlarla beraber şerbetçi ve akideci esna-
fının da idaresine bakardı ve bu iki esnaf grubu arasındaki anlaşmazlık-
larda aracı rolü oynardı. 

Lonca, kethüda ve yiğit başları başkanlığında toplanır ve esnafın çe-
şitli işlerine bakardı. Türkay, bir yazısında, “Loncaları kıdemli kişiler ola-
rak sayabileceğimiz eskiler ve ihtiyarlar yönetir ve en yaşlıları şeyh adını 
alırdı; yine şeyhten sonra yiğitbaşı ve esnaf kâhyaları gelirdi” demektedir. 

Sosyal ve iktisadi bir kuruluş olan loncalar, çeşitli işlerde bakardı; 
özellikle kalfa ve usta yetiştirmek, kendi esnaf grubunu kontrol ederek 
onların işlerini düzenlemek, aralarında çıkan anlaşmazlıkları gidererek 
haksız olanları cezalandırmak, esnafın orta sandığı hesabını inceleyerek 
                                                           
41 B.N. Şehsuvaroğlu. Not. 11.de a.g.e., s. 102. 
42 N. Baylav, Eczacılık Tarihi, Yörük Matbaası, s. 19-180, İstanbul, 1968. 
43 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, İ.DH, Dosya No: 166, Gömlek No: 8759, 1848 tarihli. 
44 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Not. 26.da a.g.belge, 1733 tarihli. 
45 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Not. 27.de a.g.belge, 1763 tarihli. 
46 B.N. Şehsuvaroğlu Arşivleri, Not. 28.de a.g.belge, 1764 tarihli belge. 
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gelirini çoğaltmak, çıraklıktan kalfalığa ve kalfalıktan ustalığa geçişte 
merasim düzenlemek ve kalfalık ya da ustalık kazanmış çırağın beline 
peştemal denen özellikle sabır, doğruluk ve yüceliği temsil eden bir örtü-
yü bağlamak gibi türlü görevleri vardı. Kısacası loncalar, sıkı bir disiplin 
altında bulundurdukları esnafa yardım ettikleri kadar onları bir çeşit 
yargılama hakkına da sahiptirler. Özellikle gedik, narh ve alım satım in-
hisarına uymayanlar, hileye kaçanlar, birbirlerine çok yakın yerlerde 
dükkân açanlar, anlaşmazlık çıkaranlar cezalandırılırdı; böylece lonca, 
dükkânın kapatılması, yapılan suçun kepenk üzerine yazılması gibi çe-
şitli cezalar verebilirdi. Ergin, loncaların ve kethüdaların esnafı içinden 
almak gibi bir hakka dahi sahip olduklarını yazar ve loncanın kararları-
nın kesin olduğunu belirtir. Ayrıca esnaf, kanunsuz hareket edenleri ka-
dıya da bildirebilirdi. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan bazı belgelerde Mısır çarşı-
sında dükkânı olan aktarlarla ilgili bilgiler vardır. Bu bilgiler, onların ti-
cari hayatı, kanuna karşı geldiklerinde aldıkları cezalar ve aile yaşamlar 
v.b. üzerinedir. 

Osmanlı Arşivi’nde bulunan 1826 tarihli bir belgede Mısır çarşısında 
aktarlık yapan Hacı Ali’nin uygunsuz hareketinden dolayı Tulca (bugün 
Romanya’da bulunan Tulcea Kalesi) Kalesi’ne sürgün edilmesi yazılıdır.47 
Yine 1847 tarihli bir belge, Aktar Mehmet İzzet’in Mısır Çarşısı’ndaki 
dükkânının ortağı Osman Ağa tarafından kapattırılarak mallarının zapt 
edildiği, ancak hakkının verilmesi ile ilgilidir.48 1851 tarihli diğer bir bel-
ge, Mısır çarşısı aktarlarından Ahmet Efendi’nin baharatlarını çalan Kü-
çük Avram’ın başkalarına örnek olacak şekilde cezalandırılması ile ilgili-
dir.49 1854 tarihli belgede ise Rukiye adındaki kadının Mısır Çarşısı’nda-
ki aktar dükkânının Reşid Efendi tarafından kiralandığı ile ilgili bilgiler 
vardır.50 

1858 tarihli diğer bir belge, aktar Rıza Efendi’nin ölümünün şüpheli 
olduğu ve yapılan soruşturma yetersiz olduğundan tekrarlanması husu-
sundadır.51 Aynı tarihli diğer bir doküman ise Rıza Efendi’nin vefat etme-
si nedeniyle dükkânının annesine verilmesi ile ilgilidir.52 

Bu arada 1859 tarihli bir belge, aktar Rıza Efendi’nin kayıkla Eyüp’e 
giderken boğularak ölmesinde suçu bulunmayan Hasan ve kayıkçı Var-
na’lı Mehmet Sadık’ın tahliyeleri hakkındadır.53 
                                                           
47 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, C.ZB, Dosya No. 21, Gömlek No: 1032, 1826 tarihli. 
48 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, A.MKT, Dosya No: 83, Gömlek No: 8, 1847 tarihli. 
49 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, MVL, Dosya No: 201, Gömlek No: 16, 1851 tarihli. 
50 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, A.MKT.NZD, Dosya No: 104, Gömlek No: 2, 1854 tarihli. 
51 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, A.MKT.NZD, Dosya No: 247, Gömlek No: 85, 1858 tarihli. 
52 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, A.MKT.NZD, Dosya No: 256, Gömlek No: 68, 1858 tarihli. 
53 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, A.MKT.MVL, Dosya No: 104, Gömlek No: 59, 1859 tarihli. 
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Bu arada 1860 tarihli bir belge, Mısır Çarşısı ile Tahmishane Esnaf 
Kethüdası Vekili Hacı İsmail Ağa’nın kötü halinden dolayı vekâleten ih-
racı (çıkarılması) hakkındadır.54 

1889 tarihli bir belgede Has Oda Kethüdası Mehmet Emin Bey ve kız 
kardeşinin Mısır Çarşısındaki dükkânının hisselerini satın almak için 
Mahlulat Dairesine para ödediği halde hâlâ alamaması yazılıdır.55 

Yine 1892 tarihli belge, Unkapanı Taşçı esnafından Hasan ve Mısır 
çarşısı tüccarlarından Mustafa’nın inşa olunan Bâbıâli’nin yanan kısmı-
nı tamir etmelerinden dolayı alacakları olan meblağın ödenmesi talebi ile 
ilgilidir.56 

Bu arada 1903 tarihli bir belge ise Mısır Çarşısı’nda hamallık yapma-
sına rağmen ailesini geçindiremeyen Hasan b.Mustafa’nın iş talebi hak-
kındadır.57 1916 tarihli diğer bir doküman, Leyli İnas Mektebi için pa-
muk almak üzere Geyve’ye gönderilen Mısır Çarşısı esnafından Haydar 
Efendi’ye kolaylık gösterilmesi ile ilgilidir.58 

Aktarlar loncasının özel bir mührü vardı ki tablası dörde bölünmüş, 
sapı yivli olarak yapılmıştı. Üyeler toplandıkları zaman her birinin yanla-
rında bulunan mührün birer parçası bir araya getirilerek sapı ile vidala-
nır, böylece mühürlenecek yazılar başkan tarafından bu mühürle onay-
lanırdı. 

Bütün esnaf kuruluşlarında olduğu gibi aktarlarda da meslek, usta-
dan çırağa geçer ve çıraklar sanatları ile ilgili bütün bilgilerini kalfa ve 
ustalardan öğrenirlerdi. Münevver Alp, “Eski İstanbul’da Loncalar” adlı 
makalesinde, “Herhangi bir esnafın loncasına bağlı çırak, sanat öğrendik-
ten sonra kalfa olur ve lonca yeterli görürse ustalığa yükselirdi; bu derece-
ye erişen kimsenin eğer dükkân açacak sermayesi yoksa lonca tarafından 
yardım yapılırdı” demektedir. Baylav ise kitabında, “Bir esnafa kalfalık 
ve ustalık dereceleri birlik tarafından verilirdi” diye yazar.59 

Mısır Çarşısı ve Tarihçesi 

Bugün olduğu gibi yüzyıllar önce de drog satan dükkânlara aktar ve-
ya “attar” denirdi. Ancak zamanla diğer İslâm ülkelerinde olduğu gibi 
İstanbul’da da bu gibi dükkânlar bir çarşı halinde toplanmıştır. İstan-
bul’daki Aktarlar Çarşısı yüzyıllardır Mısır Çarşısı diye anılır. Yalnız tica-
ret durumu bakımından değil, aynı zamanda aktarlık sanatının beşiği 
olmasından dolayı da sağlık bakımından önemi büyük olan Mısır çarşı-
sının tarihi çok eskidir. O çağlarda sağlık maddeleri ile bitkisel droglar, 
                                                           
54 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, A.MKT.NZD, Dosya No: 293, Gömlek No: 65, 1860 tarihli. 
55 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Y.PRK.AZJ, Dosya No: 13, Gömlek No: 62, 1889 tarihli. 
56 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, DH.MKT, Dosya No: 1764, Gömlek No: 32, 1892 tarihli. 
57 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, DH.MKT, Dosya No: 2481, Gömlek No: 96, 1903 tarihli. 
58 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, DH.İ.UM, Ek Dosya No: 73, Gömlek No: 13, 1916 tarihli. 
59 M. Alp, Not. 6.da a.g.e., s. 3250. 
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Arabistan ve Hindistan’dan Mısır yolu ile geldiğinden çarşı bu adı almış-
tır. Örneğin Mamboury kitabında, “Mısır çarşısı, eskiden Baharat veya 
İlâç Pazarı olarak da bilinirdi; çünkü orada bitkilerin ve ilkel ilâçların bü-
tün çeşitleri satılırdı” diye yazmaktadır. 1694 yılında İstanbul’a gelen Ge-
melli buraya Yeni Çarşı diye andığı gibi ünlü seyyah ve yazar White da 
kitabında Mısır Çarşısı adını kullanır. Gautier’nin kitabında ise çarşının 
adları Mısır veya İlâç Pazarı olarak geçer.60 

İstanbul çarşıları, genel olarak aynı cins mal satan esnaf ve tüccarın 
toplandıkları yerdir. Kuyumcular, tuhafiyeciler, bakırcılar çarşıları ve 
başkaları buna güzel bir örnektir. Mısır çarşısı ise kısmen aktarlara, kıs-
men de pamukçulara ayrılmıştı. Toplu olarak bulunan aktar dükkânları 
karakteristik bir görüşe sahiptirler. Bu özellikler gerek XIX. yüzyılda İs-
tanbul’a gelmiş seyyahların yazdıkları seyahatnamelerden ve gerekse o 
zamanı yaşamış eski aktarların oral tradition yolu ile verdikleri bilgiler-
den kolayca anlaşılmaktadır. 

Mısır çarşısı özellikle yapı bakımından üstü örtülü ve dükkânları sa-
çaklı çarşı tipine girer ki buna Arasta da denir ve Farsça örtü demektir. 
Asıl kapalı çarşıdan sonra İstanbul’un ikinci kapalı çarşısı olan bu yapı-
nın bulunduğu yerde, Bizanslılar döneminde, Venedik ve Cenevizlilerin 
ticaret yaptığı kapalı bir çarşı vardır ki buna Makron Emvolos denirdi. 
Zamanla bozulan bu yapı, Yeni Cami yaptırılırken yeniden onartılarak 
(1662) cami’e vakfedildi. Yüksek mimar mühendis Ali Saim Ülgen, “Yeni 
Cami” adlı yazısında, Yeni Cami külliyesinin cami, mahfil, çeşme, dar-ül 
kurra (kur’an okuyanlar evi) sıbyan okulu (ilkokul), türbe ve çarşıdan 
ibaret olduğunu ve sonraları bu gruba yeni bazı kısımların da eklendiği-
ni yazar. Özellikle Balık Pazarı üstündeki Sarraflar Hanı ile Tahmis çar-
şısındaki dükkânlardan Mısır çarşısına bitişik olanlar da Valide Turhan 
Sultan Vakfına aittirler.61,62,63,64 

Eski Mısır çarşısında bodrumlarla birlikte dükkân vardı ki 1940’daki 
onarımda şekli değiştirilmiştir.65 Çarşının altı kapısından üçü, yani Balık 
pazarı, Hasırcılar, Ketenciler kapıları aktarlara, Yeni Cami, Haseki ve Çi-
çek Pazarı kapıları ise pamukçulara aitti. 

Grosvenor 1895’de yazdığı “Constantinople” adlı eserinde Mısır çarşı-
sının boyutlarını bile verir ve devamlı bir taş kemerle örtülü olan çarşı-
                                                           
60 T. Gautier, Constantinople from the French by Robert Howe Gould, s. 9-142, London, 
1918. 
61 A. Demirhan Erdemir, Lectures on Medical History and Medical Ethics, Nobel Tıp Kitabev-
leri, s. 55-61, İstanbul, 1995. 
62 A. Demirhan Erdemir, Tıbbi Deontoloji ve Genel Tıp Tarihi, Nobel Tıp Kitabevleri, s. 62-99, 
İstanbul, 1996. 
63 O.N. Ergin, Not. 37.de a.g.e., s. 55. 
64 A. Demirhan Erdemir, Not. 62.de a.g.e., s. 88. 
65 A. Demirhan Erdemir, Not. 61.de a.g.e., s. 60. 
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nın 13 m. genişliğinde, 14 m. yüksekliğinde ve 115 m. uzunluğunda çok 
büyük bir ticaret merkezi olduğunu belirtir. Yine XIX. yüzyılda İstanbul’-
da üç yıl bulunmuş olan White, “There Years of Constantinople” adlı kita-
bında, çarşının görünüşü ve dükkânları ile ilgili bilgiler verir. Bu ünlü 
gezgine göre, çarşının ortasından geçen yolun her iki tarafı pek de düz-
gün görünüşü olmayan dükkânlar ile çevrili olup çatısı kemerli idi ve ka-
visler içinde açılmış pencerelerle aydınlanmıştı. Yazar, ayrıca oldukça se-
rin ve havadar olan çarşının satıcılarının çoğunluğunun aktar olduğunu 
bildirir. Grosvenor, eserinde, çarşıda 78 dükkân bulunduğunu66, Mirat-ı 
İstanbul yazarı Raif Bey 100’den fazla dükkândan 49’unun aktar, diğer-
lerinin pamukçu ve yorgancı olduğunu yazmaktadır. 1842 tarihli bir bel-
gede, Mısır Çarşısı üzerine döşenen kurşunların vakıf tarafından tamiri 
ile ilgili bilgiler vardır.67 Yine 1859 tarihli bir belge, çarşının tanzimi ve 
tamiri ile ilgilidir.68 

1895 tarihli iki belgeden biri, Mısır Çarşısı civarındaki Çiçek Pazarı 
Caddesi’nde Haraççı Han’ının altında Munise Hanım’ın mutasarrıfa ol-
duğu dükkân önünün açılması ve emsali hakkında olunacak muamele 
ile ilgilidir.69 Diğer belge ise Yeni Cami avlusundaki arzuhalci ve hakkâk 
esnafı için Mısır Çarşısı cihetinde barakalar inşasıyla müzayede oluna-
rak kiraya verilmesi hakkındadır.70 Yine 1896 tarihli belgede de aynı ko-
nuya değinilir.71 Aynı tarihteki diğer bir belgede Bahçe Kapısı’nda Yeni 
Camiin dış avlusunda ve Mısır Çarşısı cihetindeki boş yerlere Hazine-i 
Evkaf tarafından inşa ettirilen barakaların masrafının inşaat tertibinden 
karşılanması yazılıdır.72 1896 tarihli diğer bir belgede ise, Mısır Çarşısın-
da pamukçu dükkânları cihetinden, çarşının arka tarafına bir kapı açıl-
masına teşebbüs edildiğinden bahsedilerek şikâyet olduğu belirtilmekte-
dir.73 

1897 tarihli bir belge ise yine baraka inşası konusuna değinir ve Yeni 
Cami avlusunda bu kere kargir olarak inşa edilecek dükkânların evvelce 
inşa edilecek dükkânlardan başka olup olmadığı ve evvelki dükkânların 
Mısır Çarşısı cihetinde yapılmasının kararlaştırılması ile sonraki baraka-
ların avlunun ne tarafına inşa edileceği hakkındaki bilgileri kapsar.74 

1900 tarihli bir belgede ise Mısır Çarşısı’nda Balık Pazarı caddesiyle 
oradaki çeşme önünde kurulmuş olan sergilerin su almak için çeşmeye 
                                                           
66 E.A. Grosvenor, Not. 15.de a.g.e., s. 99. 
67 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, İ.MVL, Dosya No: 44, Gömlek No. 820, 1842 tarihli. 
68 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, A.MKT.NZD, Dosya No: 273, Gömlek No: 87, 1859 tarihli. 
69 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, BEO, Dosya No: 415, Gömlek No: 31059, 1895 tarihli. 
70 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, İ.EV, Dosya No: 4, Gömlek No: 1311, 1895 tarihli. 
71 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, BEO, Dosya No: 442, Gömlek No: 33118, 1896 tarihli. 
72 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, İEV, Dosya No: 9, Gömlek No: 312, 1896 tarihli. 
73 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, BEO, Dosya No: 590, Gömlek No: 44215, 1896 tarihli. 
74 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, BEO, Dosya No: 765, Gömlek No: 57351, 1897 tarihli. 

108



AYŞEGÜL DEMİRHAN ERDEMİR / AKTARİYE ÇARŞILARININ GELİŞİMİ VE YORUMLAMALAR 17 

gelen halkı zora soktuğundan kaldırılması ve dükkân sahiplerinin mağ-
duriyetten kurtarılması yazılıdır.75 

Özdeş ise, çarşıda 1940 onarımından önceki dükkân sayısının 86’yı 
bulduğunu bildirmektedir.76 

Eski Mısır çarşısında esnaf tarafından seçilmiş bir kalfa, çarşının açı-
lıp kapanma saatlerini mevsime göre ayarlardı. Mir’at-ı İstanbul yazarı 
Raif Bey, çarşının Cumadan başka her gün açık olduğunu ve her sabah 
kıbleye dönük olan Dua Kapısı denen aktarlara ait Hasırcılar kapısında 
toplanan esnaf tarafından çarşıyı yaptıran Valide Turhan Sultan ruhuna 
dua okunduktan sonra kapıların açıldığını yazmaktadır.77 Çarşının bü-
tün kapıları açılırsa da esnaf eski bir geleneğe uyarak içeriye bu dua ka-
pısından girerdi. Gelen gideni gözetlemek ve çarşı kapılarını açıp kapa-
mak için ayrıca kapıcılar vardı ki her biri, günde sekizer akçe ücret alır-
lardı. XIX. yüzyılda İstanbul’da bulunmuş olan White, çarşı bekçilerinin 
şafak sökene kadar çarşıda devriye gezdiklerini bildirmektedir. Çarşı, ra-
mazanda sabahları daha geç açılır, akşamları ise bir saat önce kapanır-
dı.78 

O zamanı yaşamış bazı eski Mısır çarşılı aktarlardan aldığımız bilgile-
re göre, çarşıdaki idarenin en önemli özelliği, doğruluk ve kurallara uy-
gun hareketti. Fakat yine de kapılar geceleri kilitlenerek esnafın malı gü-
ven altına alınırdı. Dükkânların ise sadece içerlek demir kapısı kilitlenir, 
dış kısım açık kalırdı. Baylav kitabında79: “Dükkânların kasalarında bile 
kilit yoktu, hatta akşamları evlerine giderken çırakların üstü başı bile 
aranmazdı” diye yazmaktadır. Eski aktarların hepsi de bu devirde gü-
venli bir iş hayatının bulunduğunu söylemektedirler. White eserinde, 
“Esnaf işini bitirince büyük kepenk indirilir, öndeki malların üzerine kalın 
bir halı veya bez örtülür” diye yazmaktadır. Ayrıca aynı yazar, çarşıda ge-
celeri hiçbir esnafın kalmadığını, ışık ya da ateş yakılmasına izin veril-
mediğini bildirmektedir.80 

Çarşıda ayrıca bir hamal teşkilâtı da vardı ki kâhyaya bağlı bir kese-
dar tarafından idare olurdu. 

O çağlarda genellikle bütün sanat ve ticaret erbabı bir teşkilâta bağlı 
ve ona karşı sorumlu idi. Aktar esnafı da sanat ve ticaret yapabilmek 
için böyle bir sorumluluk taşırdı ki buna gedik adı verilirdi. Ayrıca gedik 
kelimesi, ticaret ve sanat için gelir getiren dükkâna konan alet ve eşya 
anlamına gelir. Gediği olmayanlar sanat ve ticaret yapamazlardı. Açılan 
                                                           
75 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, DH.MKT, Dosya No: 2152, Gömlek No: 27, 1900 tarihli. 
76 G. Özdeş, Türk Çarşıları, (Doçentlik Tezi), Pulhan Basımevi, s. 45-99, İstanbul, 1954. 
77 Reşat Ekrem Koçu Arşivleri, (Mir’at-ı İstanbul Yazarı Raif Bey’den), Mısır Çarşısı. 
78 C. White, Not. 13.de a.g.e., s. 40. 
79 N. Baylav, Not. 42.de a.g.e., s. 56. 
80 C. White, Not. 13.de a.g.e., s. 34. 
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gedikler, esnafın çırak ve kalfalarına verilirdi; dışarıdan esnaf birliğine 
kimse alınmazdı. O tarihlerde esnaf sayısında hiçbir arttırma ve azaltma 
yapılamazdı. Esnafın elinde bütün bu sayılan şartları sağlayan ferman-
lar vardı. Gedikler 1912 tarihli Gediklerin İlgası Hakkındaki Muvakkat 
Kanun ile kaldırılmıştır. 

Vakıf gediklerin bulunduğu eski Mısır çarşısı dükkânlarında çalışan 
esnaf, hem san’at ve ticaret yapmaları ve hem de alet ve eşyanın karşılığı 
olarak Vakıflar İdaresi’nin kararlaştırdığı aylık veya yıllık kirayı öder ve 
bu kira verildikçe oradan çıkarılamazdı. 1764 tarihli bir fermandan anla-
şıldığına göre, o tarihte aktarlar, Valide Turhan Sultan Vakfına yılda 
9000 akçe kira vermekteydiler; fakat bu fermanla yıllık kira bazı neden-
lerden dolayı kaldırılıyordu. Ayrıca Vakıflar İdaresi yıllık kiradan başka, 
esnaftan, başlangıçta peşin ödenen bir ücret de alırdı ve böylece elde et-
tiği gelirlerle çarşının onarım işlerine bakardı.81 1843 tarihli bir belgede 
Tersane-i Amire için Mısır Çarşısı esnafının vermekte oldukları meblağın 
affı yazılıdır.82 Yine 1906 tarihli bir belge, Mısır Çarşısı dükkanlarından 
alınacak olan Tenzifat resmi ile ilgilidir.83 Bu konu ile ilgili olarak aynı 
tarihli diğer bir belgede ise Mısır çarşısındaki han ve dükkanlardan çarşı 
kethüdası vasıtasıyla toplanılan rusum-u tenziliyenin bundan böyle Şeh-
remaneti Meclisince belirlenen rayiç üzerinden daire tahsildarlarınca 
tahsili hakkındadır.84 

Bursa’nın Aktarlık Sanatı Açısından Önemi 

Bursa, Osmanlı Devletinin ünlü bir başkenti olarak her alanda oldu-
ğu gibi ticarette de gözde bir kentti. Bu ticarette drogların da yeri vardı. 
Ayrıca aktarlık sanatı burada da gelişti ve günümüze değin geldi. 

Osmanlı Bursa’sı, İstanbul’un fethinden önce Osmanlı Devleti’nin si-
yasi merkezi olarak gelişti ve Batı ile Doğu arasındaki uluslararası tica-
retin en önemli antrepolarından biri oldu. Önce Bursa’nın ticaret yolları 
açısından önemini vurgulamak gerekir. Daha sonra ise bu tarihi kentin 
aktarlık sanatı açısından önemi belirtilmelidir. Böylece Bursa, Anadolu 
yollar sisteminin gelişmesini de sağladı ve ticari alanda İstanbul kadar 
önem kazandı. Doğu’dan Bursa’ya varan bu ticaret yolları şöyle sıralana-
bilir:  

1- Şam-Bursa Yolu: Bu yol, Şam-Halep-Adana-Konya-Akşehir-Kara-
hisar-Kütahya yolu idi. Bursa 15. yüzyıl başlarında İtalyan tüccarları için 
Doğu mallarının bir antreposu durumunda idi. Nitekim Bursa’nın zengin 
pazarında her cins ipekli kumaş, baharat, inci, pamuklu vs. vardı. Yine 
15. yüzyılda Suriye’den Anadolu’ya gelen diğer büyük bir ticaret yolu 
                                                           
81 B.N. Şehsuvaroğlu Arşivleri, Not. 28.de a.g.dosya, 1764 tarihli. 
82 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, İ.MVL, Dosya No: 49, Gömlek No: 954, 1843 tarihli. 
83 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, ZB, Gömlek No: 2428, Dosya No: 182026, 1906 tarihli. 
84 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, DH.MKT, Dosya No: 873, Gömlek No: 55, 1906 tarihli. 
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Kayseri’den geçerdi. Bu yol, genellikle Karamanoğullarının elinde idi. 
1468’de Konya’nın işgaliyle Osmanlılar, Şam-Bursa ticaret yolu üzerin-
deki kontrolü ele geçirdiler. Mekke’ye giden Osmanlı tüccarları, Hint ba-
haratını orada buluyorlardı ve böylece Mekke baharat ticareti o dönemde 
önem kazandı. Yine 15. yüzyılda Halepli ve Şamlı tüccarlar, Bursa’da ti-
cari faaliyet gösterirlerdi. Avrupalı tüccarlar ile Bursa pazarında baharat 
ve kumaşla ilgili ticaret muameleleri yaparlardı. Bundan başka Hint tüc-
carları da bu dönemde Bursa’da ticari faaliyette bulundular ve bu tüc-
carlar buradan ticaret için İstanbul’un Avrupa yakasına geçmekteydiler. 
Örneğin, 15. yüzyılda, Bursa’da yaşayan tüccarlardan Balıkçızade Hay-
reddin ve Hoca Mehmed, Şam-Bursa ticaret yolu ile Arabistan’a safran ve 
Bursa kumaşı gönderirlerdi. Yine tarihi kayıtlardan anlaşıldığına göre, 
Türk tüccarları, yükte ağır, pahada hafif malları (kereste, demir v.s.), 
Antalya’dan deniz yoluyla, değerli malları ise kervanlarla, çapraz kara 
yoluyla gönderirlerdi. Venedikliler, Bursa pazarında altın, gümüş karşılı-
ğında baharat, pamuk, balmumu v.s. alırlardı. Baharat bazen de kumaş 
karşılığında alınırdı. Ancak bazı kaynaklar, baharatın Bursa’da çok pa-
halı olduğunu ve baharat ticaretinin kâr getirmediğini yazarlar.85 

Bursa pazarına gelen Hint malları, mensucat, baharat ve kumaş bo-
yasıydı. Baharat, Bursa’dan Balkanlara, Karadeniz ve Tuna limanların-
dan ise kuzey ülkelerine (Eflak, Boğdan, Lehistan ve Rusya) gönderilirdi. 
Baharat çeşitleri arasında biber, karanfil, zencefil, tarçın, udükahir, si-
nameki, havlıcan, zerdeçal v.s. vardı. 1487’de Bursa’da boya ve biber 
üzerinden alınan vergi ayrı bir mukataa halinde olup 100 bin akçeye (49 
akçe, 1 Venedik altınıdır) yükseldi.86 

Osmanlılar, Karamanoğullarını ülkelerine katmadan önce Antalya-
Bursa yolunu da kullandılar. Antalya’dan Bursa’ya giden diğer bir yol ise 
Manisa-Balıkesir üzerinden geçen Batı Anadolu yolu idi. Bu yol Balat, İz-
mir, Ayasluğ, Sakızadası ile Batı ticaretine bağlandığı için sonraları da 
önemini korudu. Yine Antalya-İskenderiye ve Antalya-Trablusşam deniz 
yolu da ticaret açısından önemliydi.87 Antalya’dan Arabistan’a ticari eşya 
ihraç olunurdu. İskenderiye’den Arabistan’a ise kumaş boyaları, baharat 
ithal olunmaktaydı. Antalya ticaret yolunda Bursa tüccarlarının önemli 
bir yer tuttukları görülmektedir. Ancak Mısır ve Rodos’un fethinden son-
ra 16. yüzyılda, İstanbul ile İskenderiye arasında doğrudan ve düzenli 
deniz seferleri yapıldı ve İskenderiye-Antalya-Bursa yolu, eski önemini 
kaybetmeye başladı. Fatih Sultan Mehmed ve ondan sonraki padişahlar 
döneminde ise İstanbul, imparatorluğun en önemli ticaret merkezi oldu 
                                                           
85 A. Demirhan Erdemir, “Anadolu Türklerinde Geleneksel Drogların (İlaçların) Ticareti”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 96, s. 118-135, Haziran, 1995. 
86 H. Sahillioğlu, “Bir Tüccar Kervanı”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 9:62, 1968. 
87 M. Kütükoğlu, Osmanlı-İngiliz İktisadi Münasebetleri (1838-1850), s. 2, 6, 15, 22, İstan-
bul, 1976. 
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ve Bursa, İran ipeğinin antreposu olmağa devam etti. Nitekim 16. yüzyıl-
dan sonra, Hint ticareti, yalnız Bursa’yı değil, bütün Orta Doğu pazarla-
rını terk etmişti. Baharat, artık Bursa’dan Galata’ya değil, Galata’dan 
Bursa’ya gelmeğe başladı. 

2- İran İpek Yolu: Bu yol, İran ipeği ile ilgili ticaret yoludur. Osman-
lılardan önce, Selçuklular ve Moğollar döneminde, İran ipeği, Trabzon’da 
İskenderun körfezinde, Payas’da (Lajazzo’da) batı tüccarlarının eline ge-
çerdi. Bu dönemde, Memluklarla İran Moğolları arasındaki mücadele ne-
deniyle Mısır ve Suriye sahası aleyhine Anadolu ticaret yollarının önemi 
artmıştı. Osmanlılar döneminde ise, Bursa, İran tüccarlarının güvenle 
gelebildikleri bir ticaret merkezi oldu. Böylece İran ipeğinin önemli bir 
kısmı Galata ve İstanbul’daki İtalyan tüccarlarına çok yakın bulunan bu 
yeni pazara gelmeğe başladı. Tebriz-Bursa kervan yolu ya kuzeyden Bo-
lu-Kastamonu üzerinden veya güneyden Ankara-Çorum üzerinden geçe-
rek Amasya-Tokat-Erzincan-Erzurum-Aras Vadisi yoluyla Tebriz’e ula-
şırdı. 

3- Yünlü-Pamuklu Ticaret Yolu: Bursa, Rumeli, Kuzey ülkeleri (Ef-
lak, Boğdan, Kırım, Lehistan, Rusya v.b.ları) ve Avrupa’ya geniş ölçüde 
sevk edilen Batı Anadolu pamuklu ürünlerinin bir antreposu görevini gö-
rürdü. Bursa-Karacabey (Mihalıç)-Biga-Çardak-Gelibolu-Edirne yolu, 
Bursa’yı Rumeli merkezlerine bağlayan bir ticari yoldu. Floransalılar, 
Bursa’dan aldıkları ipeği bu yoldan Paguza (Dubrovnik)e, oradan da An-
cona üzerinden Floransa’ya sevk ederlerdi. Çünkü denizlerde Venedik 
müdahalesi olasılığı karşısında bu yol daha güvenliydi.88 

6 Nisan 1326’da Orhan Bey tarafından alınan Bursa, 1335’de hükü-
met merkezi olarak sanat, mimari, ticaret v.b. gibi alanlarda ilerlemeğe 
başladı. Murad Hüdavendigar’ın emriyle 1394’de inşası emredilen Uluca-
mi’nin yapımı 1399’da Yıldırım Bayezid tarafından bitirilmiş ve çevresi de 
çeşitli yönlerden gelişmişti. Bu konuda Bursalı İsmail Beliğ de Güldeste 
adlı kitabında, “Bu mâbed-i bi hemcanın binası fina-ı şehrde vaki yedi 
yüz doksan yedi senesinde itmam eyledikleri camilerinden altı sene müru-
runda zuhura gelmiştir” der. 

Ulucamiin yapımından sonraki zamanlarda o zaman olduğu gibi, şim-
di de Uzunçarşı, Attarlar Çarşısı, Sandıkçılar Çarşısı, Tuzpazarı Çarşısı 
olarak bilinen çarşı hazırlandı. Bu çarşı ayrıca Hüdavendigar, Postalcılar, 
Galle Pazarı, Tahıl Pazarı ve Nalıncılar adı ile de anılır. Günümüzdeki 
Bursa aktarlarının da belirttikleri gibi, bu çarşının bugün olduğu gibi 
dün de boyacılık ve aktarlık ticareti açısından değeri büyüktü. Nitekim 
eski belge ve kaynaklar da bunu belirtmektedir. 

İstanbul’un fethinden önce Osmanlı Bursa’sı, genişleyen Osmanlı 
Devleti’nin siyasi merkezi olarak hızla ilerledi. Böylece hem Anadolu ve 
                                                           
88 H. İnalcık, “XV. Asır Sanayi ve Ticaret Tarihine Dair Vesikalar”, Belleten Dergisi, 24 (93): 
45-67, 1960. 
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Rumeli arasındaki iç ticaretin, hem de batı ile doğu arasındaki uluslar-
arası ticaretin en önemli antrepolarından biri oldu. Nitekim XV. yüzyıl 
başlarında Bursa, İtalyan tüccarları için doğu mallarının bir antreposu 
idi. İnalcık, Broquiere’nin, Bursa’nın zengin pazarında çeşitli mallar 
(ipekli kumaş v.b.ları) yanında baharatın da bulunduğunu yazdığını bil-
dirir. Özellikle 1478-1500 yılları arasında Halepli ve Şamlı tüccarlar da 
Bursa’da, batı tüccarları ile baharat, diğer çeşitli droglar ve kumaş üze-
rinde ticari pazarlığa girişirlerdi. 1470’e doğru Floransalı Benedetto Dei 
de Bursa aktarlarının baharatı ve diğer bazı drogları Venediklilere ku-
maş karşılığında sattıklarını görmüştür. 15. yüzyıl sonlarında ise baha-
rat çok pahalılaştı. Bursa pazarına getirilen Hint baharatları, bazı drog-
lar, Balkanlara, Karadeniz ve Tuna limanlarından kuzey ülkelerine sevk 
olunurdu. Bursa aktarlarının bu dönemde sattıkları baharat çeşitleri 
arasında, biber, karanfil, zencefil, tarçın, sinameki, havlıcan, zerdeçal 
v.b.ları vardı. 1487’de Bursa’da biber için alınan gümrük resmi 100 bin 
akçe idi.89 

Bursa aktarlarının satış işleri ile ilgili yasaklar ve maddelerle ilgili fi-
yatlar, zaman zaman kanunnamelerle belirlendi. 1502 yıllarında çıkarıl-
mış olan Kanunname-i İhtisab-ı Bursa’da (37. madde), 

“Attarlara kadimden narh virilmek adet değilmiş. Amma za’ferân’ın 

(safranın) yüz dirhemine evvel 5 dirhem şir-revgan katarlar imiş. Ba-

zı attar dirhem’de artuk gelsün deyü yağı ziyade katar imiş. Men’ 

olunub kanûn-ı evvel mukarrer kılındı ve şöyle vech görüldü ki, şeker 

kellesinin kağıdı nihayet üç kat ola ve şeker ununu pare (parça) ile 

kağıda sarub kelle deyü satmayalar ve her sattıklarını on akçede bir 

akçe ziyade satalar ziyadeye satmayalar” 

denilir.90 
Görüldüğü gibi, yüzyıllar boyu tıpkı İstanbul’da olduğu gibi Bursa’da 

da aktarlık mesleği revaçtaydı. Aktarların sattığı çeşitli droglar arasında 
özellikle tarçın, karanfil, afyon, sinameki, kahve, keten tohumu ve ben-
zeri droglar bulunuyordu. 1690-1691 tarihli bir ecza ve attariye defterin-
de, bu yüzyılda İstanbul’da olduğu kadar Bursa’da da aktarlar tarafın-
dan satılan bu cins maddelerin listesi vardır.91 Aynı cins drogların 1774 
tarihli bir aktariye defteri listesinde de bulunduğu görülmektedir.92 18. 
yüzyılda da Bursa, drog ticareti açısından işlek bir şehir durumundaydı. 
1795-1796 tarihli kahve defterinden, İstanbul’a çeşitli yerlerden olduğu 
kadar Bursa’nın Mudanya kazasından da o zamanlar, aktarlarca çok sa-
                                                           
89 Ö.L. Barkan, “XV. Asrın İkinci Yarısında Türkiye’de Fiyat Hareketleri”, Belleten, 34 (136): 
559-593, 1972. 
90 A. Demirhan Erdemir, Not. 85.de a.g.e., s. 120. 
91 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Ali Emiri, II. Süleyman Def. No. 1351, 1690-1691 tarihli. 
92 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Cevdet Sıhhiye, No: 1034, 1774 tarihli belge. 
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tılan kahvenin geldiği görülmektedir. Bu belgeye göre, o tarihlerde Mu-
danya’dan gelen kahvenin miktarı 468 kıyye idi.93 1794 tarihli bir belge-
de ise Halep’ten Bursa’ya aktarlar ve kahveciler esnafının satması için 
kahve getirilmesinin istendiği, ancak Geyve civarlarında bazı hilecilerin 
bu kahveyi alıkoydukları belirtilerek “Bursa’nın mübarek olduğu” ve der-
hal kahvenin Bursa’ya getirilmesi bildirilmektedir. Bundan başka Bursa 
aktarlarında çok satılan keten tohumu, özellikle Gebze ve köylerinde el-
de edilir ve bezir yağı için kullanılırdı.94 1720 tarihli bir belgeye göre bu-
raya keten tohumu Mudanya yoluyla gelir ve bu drogdan Mudanya iske-
lesinde Müslümanlar için %4 akçe, Yahudiler için %5 akçe gümrük res-
mi alınırdı.95 

Bilindiği gibi aktarlar, eski devirlerden beri enfiye satmaktadırlar. An-
cak 1795 ve 1800 tarihli belgelerde, daha önce satılan enfiye satışına 
izin verilmemektedir.96 

Yine 1618 tarihli bir narh defterinde, aktar dükkânlarında 17 cins 
mal bulunduğundan söz edilir. Çeşitli tarihlerdeki bazı attariye ve narh 
defterlerinden diğer kentlerde olduğu gibi Bursa’da da aktarların sattık-
ları maddeler hakkında bilgi edinilebilir. 1640 tarihli Es’ar Defteri denen 
narh defterinde bulunan maddeler aşağıdadır.97 

As’âr-ı Attârân 

Sükker-i Mükerrer (Sükker, şeker demektir). Ravend-i Rûmi 

Ham Sükker     Anason 

Nebat Sükkeri    Kimyon 

Kalb kahve     Çörekotu 

Fındık kahve     Za’feran (safran) 

Tozedilmiş kahve    Viranşehir safranı 

Sarı balmumu    Soğan Tohumu 

Şem’i kâfur (Şem, mum demektir)  Çöpçini (İyi ve orta cinsleri) 

Darçın (iyi ve kötü cinsleri)   Küçükhindistan cevizi 

Karanfil     Cezayir Saparnası 

Dârifülfül     Beyaz Şap 

Zencebil     Kırmızı Kök Boya 

Biber     Demirhindi 

Damla Sakızı     Mürdesenk 

Hurda Sakızı     Kardeş Kanı 
                                                           
93 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Hattı Hümayun, No. 10558, 1795-96 tarihli. 
94 A. Demirhan Erdemir, Doğal İlaçlarla Geleneksel Tedaviler, Alfa Yayınları, s. 271-276, İs-
tanbul, 2007. 
95 A. Demirhan Erdemir, Not. 94.de a.g.e., s. 275. 
96 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Cevdet, İktisat, No: 296, 1800 tarihli. 
97 M. Kütükoğlu, “1009 (1600) Tarihli Narh Defterine Göre İstanbul’da Çeşitli Eşya ve Hiz-
met Fiatları”, Tarih Enstitüsü Dergisi, 9:1-15, 1978. 
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Hıyarışenbi (iyi cins)    Havlıcan 

Raven-i Çini     Kakule 

Zerdaçav     Hallaç Kirişi 

Kitle (İyi ve orta cinsleri)   Yün Kirişi 

Udülkahir     Gülâb (Sultan Bayezid’e satılan hâlis) 

Mevzer     Darçın Şekeri 

Beyaz Mazı     Karanfil Şekeri 

Siyah Mazı     Anisun Şekeri 

Rastık Taşı     Anber ve Gül Şekeri 

Zamkı Arabi     Kişniş Şekeri 

Sarı Tutkal     Saray bademi şekeri 

Siyah Tutkal     Peynir Şekeri 
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Öz 

Danışman ve ozan kavramlarının gelişim sürecine kısaca değinildik-

ten sonra Dede Korkut ve Asan Kaygı’nın yaşadığı dönemler hakkında 

bilgi verilmiş; özellikle Asan Kaygı’nın Altın Orda Hanı Canıbek ile olan 

münasebeti üzerinde durulmuştur. Coğrafî hususiyetler de göz önünde 

bulundurularak danışman ozan tipi’nin değerlendirilmesine geçilmiştir. 

Dede Korkut ve Asan Kaygı’ya ait manzum ve mensur metinler karşılaştı-

rılmıştır. Manzum metinlerde, Dede Korkut Hikâyeleri’nin mukaddimesi 

ile Asan Kaygı’ya ait nasihat türü şiirler; mensur metinlerde ise Bamsı 

Beyrek Destanı ile Asan Kaygı’yla Canıbek Han’a atfedilen hikâyeler 

karşılaştırılmıştır. Bilhassa bu karşılaştırmalarda ozanlarımızın toplum 

ve tabiat karşısındaki tavırları, toplum için önemleri, düşünce dünyaları, 

kültürel değerleri, anlatım biçimleri, motif bütünlükleri v.b. kavramlar in-

celenmiştir. Nihayetinde birçok ortak noktaya ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Danışman, Ozan, Dede Korkut, Asan Kaygı, Ba-

zı Manzum ve Mensur Metinlerin Karşılaştırması. 

Abstract 

The Character of Adviser Poet in the Works of Dede Korkut and 

Asan Kaygı 

After touching upon the concept of adviser and poet, the information 

about the time of Dede Korkut and Asan Kaygı has been given and espe-

cially the relation between Asan Kaygı and Canıbek, who was the khan 

of Altınorda, has been mentioned. After these the norm of adviser poet 
                                                           
* İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi. 

117



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2 

has been clarified by the view of geographical characteristics. The poeti-

cal and prose works of Dede Korkut and Asan Kaygı has been compared. 

As poetical works “introduction” in The Stories of Dede Korkut and the di-

dactic poets of Asan Kaygı, and as prose works The Saga Of Bamsı Bey-

rek and the stories, which refer to Asan Kaygı and Canıbek, has been 

compared. Especially the poets’ attitude to society and nature, thinking 

ways, cultural significance, the ways of explanation, etc. has been rese-

arched. As conclusion lots of common points has been determined. 

Key words: Adviser, Poet, Dede Korkut, Asan Kaygı, The Comperati-

on of Some Poetrical and Prose Works. 

Giriş 

Türk Dünyasının engin sınırları içerisinde nice abideler nice şahsiyet-
ler boy göstermiş, hali hazırdaki mirasın bugünlere gelmesine vesile ol-
muştur. Malumdur ki 1990’ların başlarına kadar böylesi bir coğrafya 
pek çokları, bilhassa araştırmacılar için hayalden öteye gitmiyordu. Kal-
dı ki daha önceleri bu konuya dair bir şeyler kaleme alan veya dile geti-
renler de hayalperestler tayfasına dâhil edilmekle kalamayıp bir veba 
salgınından bahsediyormuş zannıyla suçlamaların muhatabı tutuluyor-
du. Aradaki mesafeyi müphemleştirmek için gösterilen onca çabaya rağ-
men bu mesafenin her geçen yıl daha da azaldığını daha da belirginleşti-
ğini görmek, eşyanın doğasına karşı konulamayacağını bir kez daha is-
patlamıştır. 

“XX. yüzyılın son on yılında Türk Dünyası ile Türkiye arasında kuru-

lan sınırlı iletişim, kültür bilimcilerin ‘kültürel ortaklıklar’a yaptıkları 

vurgu temelinde gerçekleşti. Ahmet Yesevi, Dede Korkut, Köroğlu, 

Nasreddin Hoca; bölgesel küreselleşmeye Kırgızlar’ın kattığı bir ulu-

sal kalıt olarak Manas, Nevruz gibi ortak değerler ve semboller üze-

rinde gelişen halk bilim ürünlerinin, belli bir küreselleşme stratejisi 

uygulanmamasına karşın, ne derece küreselleşmeyi sürükleyici oldu-

ğu görülmüştür”.1 

XXI. yüzyılın bu ilk çeyreğinde, adına ister kültürel ortaklık denilsin 
ister kültürel miras denilsin, değerler silsilesinin giderek çoğaldığını ve 
etkileşmenin daha da hızlandığını görüyoruz. Elbette ki bunda teknoloji-
nin payı yadsınamaz. Teknolojinin çok hızlı gelişmesi sanal ortamda bile 
sınırların kalkmasına neden olmuş, herkese her şeye ulaşma fırsatını 
sağlamıştır. Bunun içindir ki birçok değer, deformasyona ve erozyona 
uğramadan Türk Dünyasının hizmetine sunulmalı, saha ve metin çalış-
malarına daha çok ehemmiyet verilmelidir. Kökenbilim, budunbilim, 
halkbilim v.b. sosyal bilim çalışmaları daha da hızlandırılmalıdır. 
                                                           
1 M. Öcal Oğuz, Küreselleşme ve Uygulamalı Halkbilimi, Akçağ Yay., s. 15, Ankara, 2002. 
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Kırgız, Kazak, Karakalpak ve Nogay Türkleri için bölgesel bir değer ol-
manın ötesine geçmiş olan Asan Kaygı ile hemen hemen Türk Dünyası’-
nın bütününe mal olmuş olan Dede Korkut arasında birçok unsurun ay-
nîliğini veya benzerliğini görmek mümkündür. Kazak varyantında Kor-
kut Ata Sir-Derya boylarında, Asan Kaygı ise İdil boylarında dünyaya ge-
lir. Haliyle tarih sahnesine çıkış noktaları bile bir yakınlık göstermekte-
dir. Dede Korkut’un destansı hayatına karşın Asan Kaygı’nın tarihi bir 
şahsiyet olarak bizlere takdim edilmesi ise meselenin özüne bir zeval ge-
tirmemektedir. 

Fert toplumsuz olmaz, toplumun olduğu yerde de hadiseler ve kahra-
manları hemen ortaya çıkar. Bu kahramanları (tipleri), vasıfları ve ihtiva 
ettikleri değerler çerçevesinde incelemek gerekir. Vasıfları ve ihtiva ettik-
leri değerler itibariyle Dede Korkut ile Asan Kaygı büyük bir bütünlük 
göstermektedir. 

1. Kavramlar 

1.1. Danışman veya Dânişmend Kavramı 

“Danışman” ve “dânişmend” kavramlarını kısaca değerlendirecek 
olursak “danış-”, Türkçe kökenli bir fiil olup fiilden ve isimden isim ya-
pan “-man” ekini alarak “danışman” şeklinde türemiştir. Ayrıca “danış-” 
fiilini Farsça bir isim olan “dâniş” sözcüğüyle de karıştırmamak gerekir. 
Çünkü “dâniş” sözcüğü isim soylu olup Farsça son ek olan “mend” eda-
tını alarak türemiştir. 

Yine azman, kocaman, karaman, kölemen, sayman, delişmen, öğret-
men, seçmen gibi sözcükler de “-man, -men” ekiyle türetilmiştir.2 Aslı “ta-
nışman” şeklinde olan sözcüğün t>d değişimi sonucu “danışman” şekline 
dönüştüğü yolunda görüşler de mevcuttur. Danışmanla ilgili sözlük ve 
terim anlamlarına kısaca bir göz atmanın yararlı olacağı kanısındayız. 

Bu sözcüğün Divânü Lügat-it Türk’te “tanuş” biçiminde geçip “danış-
mak; işaretleşmek”3 anlamlarına geldiğini ve yine aynı sayfada “tanu” bi-
çiminde ve “danışmak, işaret etmek, söylemek, emretmek; tavsiye etmek” 
anlamlarında kullanıldığını görüyoruz. 

TDK sözlüğünde ise “danış”, “önemli bir konuda birkaç kişinin bir ara-
da konuşması, müşavere”4 biçiminde izah edilmektedir. 

Yeni Tarama Sözlüğü’nde “tanışık” kavramının da “istişare, danışma; 
danışılan konu”5 şeklinde kullanıldığını ve yine “tanış” sözcüğünden tü-
retildiğini, “danışmak, danışma” anlamlarında kullanıldığını görmekteyiz. 
                                                           
2 Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yay., s. 243-261, İstanbul, 2000. 
3 Divanü Lügat-it Türk Dizini, “Endeks”, (Çev.: Besim Atalay), TTK Yay., s. 572, Ankara, 1991. 
4 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük I, (Haz.: İsmail Parlatır v.d.), TDK Yay, s. 526, Ankara, 1998. 
5 Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yay., s. 214, Ankara, 2009. 
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Dânişmend, Farsça birleşik bir sıfat olmakla beraber F. Devellioğlu 
“dâniş-mend, bilgili; Tanzimat’tan önce kadıların yanında stajyer olarak 
çalışan kimse.”6; C. Dilçin “danışman > tanışmant > daniş-mend: Danışı-
lan kimse, fakih, bilgin.”7; S. Altaylı “danişmend: Bilgin, alim.”8; K.K. Yu-
dahin de “daanışman / danışman: danişmend, ilim ve irfan sahibi.”9  
şeklinde sözlük anlamları kullanmakla beraber Türkçe Adlar Derlemesi 
adlı eserde, “tanışman: bilgin”10 anlamında kullanılmıştır. 

Ayrıca ayguçı (müşavir)11 sözcüğü de Orhun Abideleri’nde sıkça geç-
mekte ve bilge, âlim anlamlarında kullanılmaktadır. 

“Türk toplumunda profesyonel yönetici ve danışman çalıştırmayla il-

gili olarak öne çıkan bir başka özellik de profesyonel yönetici ve da-

nışman seçiminde belirleyici olan faktörün soy ve uzmanlık bilgisi ol-

masıdır. Diğer önemli nokta ise atanan kişilere karşı duyulan güven 

düzeyiyle ilgilidir. Atanan kişiler uzun süredir sultan tarafından tanı-

nan veya sultanın çok iyi tanıdığı kişilerdir. Türk toplumunda en yük-

sek derecede güven, tanışıklık düzeyinde sağlanmaktadır. Tanışıklık 

sonucunda oluşan güven yöneticilerin seçiminde son derece belirleyi-

ci olmaktadır. Ayrıca bu kişiler birçok yönleriyle kendilerini ispat et-

miş kişilerdir.”12 

Bu konuyla ilgili olarak Ali Taş’ın “Türk Yönetim Tarzının Arka Planı” 
adlı makalesine bakılabilir. Yazar, geçmişten günümüze kadar Türk dev-
let hiyerarşisini ve yönetim tarzını kaleme aldığı bu çalışmasında, devlet 
terbiyesiyle yetişmiş Tonyukuk, Nizam’ülmülk gibi vezir veya paşaları 
profesyonel yönetici, danışman olarak nitelemektedir. 

Bu vasıf, devlet yöneticilerinin haricinde halk tarafından benimsen-
miş Dede Korkut ve Asan Kaygı gibi ozanlar için de kullanılmıştır. Akıl, 
bilgi, tecrübe, erdem ve sezgi gücünün böylesi bir nitelemedeki rolü yad-
sınamayacağı gibi bu v.b. şahsiyetlerin bir vesileyle halkın itimadını ka-
zanıp halk muhayyilesinde yer etmelerinin de rolü göz ardı edilmemelidir. 

Her haliyle danışman sözcüğünün Türk ve Kırgız şivelerinde kullanı-
lageldiği bilinmektedir. Hatta Kırgızistan sahasında yetişmiş XIX. yüzyı-
lın ünlü akınlarından Arstanbek, aşağıdaki bölümlerde görüleceği gibi 
                                                           
6 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi Yay., s. 164, Anka-
ra, 2006. 
7 Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yay., s. 72, Ankara, 2009. 
8 Seyfettin Altaylı, Azerbaycan Türkçe Sözlüğü I, MEB Yay., s. 231, İstanbul, 1994. 
9 K.K. Yudahin, Kırgız Sözlüğü, C. I, (Çev.: Abdullah Taymas), Ankara Üniversitesi Basımevi, 
s. 291, Ankara, 1998. 
10 Erk Yurtsever, Türkçe Adlar Derlemesi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., s. 70, İs-
tanbul, 1997. 
11 Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Boğaziçi Yay., s. 72, İstanbul, 2000. 
12 Ali Taş, “Türk Yönetim Tarzının Tarihsel Arka Planı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 196, s. 67-68, İstanbul, 2012. 
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Dede Korkut için danışman nitelemesinde bulunmaktadır. Dolayısıyla 
mevzu olan konu için danışman kavramının kullanılması daha doğru 
olacaktır düşüncesindeyiz. 

Bugün danışman sözcüğü kurumsallaşarak çok geniş bir saha ve 
farklı dallar için kullanılır olmuştur. Cumhurbaşkanından tutunda çe-
kirdek bir aileye varıncaya kadar danışman kavramı kullanılmaktadır. 
Hukuk danışmanı, sanat danışmanı, sportif danışman, şirket danışma-
nı, sendika danışmanı, tez danışmanı, basın danışmanı; danışma mecli-
si, danışman bürosu... Bugünkü danışmanların geneline yakını akade-
mik eğitimle desteklenmiş durumdadır. Üniversitelerdeki, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Bölümleri, Akademik Danışmanlık dersleri yuka-
rıdaki ihtiyaçları karşılamaktadır. Ayrıca danışma kavramı, kamu ve özel 
sektöre ait binaların hemen hepsinde bir levhayla karşımıza çıkmakta-
dır. Binaların, giriş kapısına yakın bir yerinde veya binaya giriş yapan 
insanların göreceği bir yerde konuşlandırılmış olup herhangi bir sebeple 
bilgiye veya yardıma ihtiyaç duyan insanların başvuracakları, danışa-
cakları bir danışma bürosu biçiminde tasarlanmıştır. Dolayısıyla burada 
görevi ifa eden kişi de en basit tabirle danışman olarak karşımıza çık-
maktadır. Her ne şartta gerçekleşirse gerçekleşsin hızlı şehirleşmenin, 
sanayileşmenin, küreselleşmenin v.b. durumların doğurduğu bu sonuç, 
tarihin derinliklerinden gelen danışman kavramının güncelleşmesine ve 
hizmet sektörüne girmesine vesile olmuştur. 

Ayrıca Kırgız Türkleri, “danışman” ve bununla eşanlamlı sayılabilecek 
“akılman” sözcüğünü de sıkça kullanmaktadır. 

Baş akıl üçün, akılman el üçün13 
Baş akıl için, akılman el için 

“Danışman ve danişmend” arasında bir bağ var mı? Bu yönde çeşitli 
görüşlerin mevcut olduğunu görüyoruz. Öyle ki kimileri, danışman söz-
cüğünün danişmentten esinlenerek elde edildiğini söylemektedir. Danış-
man sözcüğünün Kırgız metinlerinde eskiden beri yer aldığını da hesaba 
katarsak danişmentle eşanlamlı olmaktan başka bir benzerliğinin olma-
yacağı görülecektir; zira biz böyle düşünmekteyiz. Bu meseleyi şimdilik 
kaydıyla burada noktalıyoruz. 

1.2. Ozan-Akın Kavramları 

Fuat Köprülü’nün ozan ve şamanlar hakkındaki malum tasnifinden 
sonra “sihirbazlık, rakkaslık, musikişinaslık, hekimlik ve şairlik gibi bir-
çok vasıfları kendilerinde toplayan bu adamların halk üzerinde büyük 
ehemmiyetleri vardır”14 sözlerini, A. Talat Onay’ın ozan için söylediği “us, 
                                                           
13 Kaçkın Nuskaev, 2200 Makal-Lakaptar, Biyiktik Yay., s. 55, Bişkek, 2003. 
14 Seyfettin Gelekçi, Âşık Mürsel Sinan Uğursu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), (Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi), s. 16, Kütahya, 2007. 

121



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6 

uz aslından gelen uzan kelimesi bakıcı, bilici; akıl, bilge manalarına gelir 
ki Arapça’da aynı manaya gelen şair mukabilidir”15 tahliline bağlarsak 
yanlış olmaz. 

“Akın” sözcüğü şair anlamına gelmektedir; halk şairi (el akını), kalem 
şairi (cazgıç akın) gibi türleri de vardır. Bu sözcüğün serencamı hakkın-
da K.K. Yudahin: “Akın terimi Kırgızlar ile Kazaklara Uygurlardan girse 
gerek. Uygurların akıllı, saygıdeğer adam anlamlarını sezdiren ‘ahund’a, 
ahirinde ‘akun’ denilmiş, Kırgızların dil özelliklerine göre de ‘akın’ olup 
çıkmıştır”16 demektedir. Zaten Yudahin bu yorumunu, hazırlamış olduğu 
Kırgız Sözlüğü’nün birinci cildinde de dile getirerek, “akın: şair; el akını, 
halk şairi”17dir demektedir. 

“Akın, genel olarak şiir yazan ya da irticalen (imravizatsiya) söyleyen 
kişidir”18 tanımlamasının yanında aşağıdaki tafsilatlı izahatlara da rastlı-
yoruz: 

“Kırgız ve Kazak ellerinde irticalen (imravizatsiya) söyleyen insanla-

ra akın denilir. Akının irtical özelliğinin olması, şiiri hazırlık yapma-

dan, çabuk ve şifahi olarak yaratmasını sağlar ve o, aynı zamanda 

şiire layık besteyi de yapar. Beste sadece akına ait olabileceği gibi 

bu gelenekselleşmiş, evvelden beri kullanılıp duran bir makamın olu-

şu da mümkün. Akın şiiri, besteyi kendi çaldığı komuz küüsü (melo-

disi)’nün eşliğinde gerçekleştirir. Demek ki akının sanatçılığı, her şey-

den önce söz, beste ve irticale malik olan ruhi zenginliğinden kaynak-

lanmaktadır.”19 

Diğer Türk lehçelerinde de ozan için şu karşılıklar verilmektedir: 

“Azeri Türkçesinde âşıg, ozan, şair; Başkurt Türkçesinde sasan, im-

rovisatör (bu tabir Ruslardan alınmıştır); Kazak Türkçesinde akın; 

Kırgız Türkçesinde akın; Özbek Türkçesinde bahşi, akın; Tatar Türk-

çesinde çaçan, imrovisatör; Türkmen Türkçesinde ozan, şahir; Uygur 

Türkçesinde halk şairi, aşuk.”20 

Kırgız Halk Edebiyatında ozanlar için daha çok “tökmö akın” tabirinin 
kullanıldığı bilinmektedir. Dökmek fiilinden hareketle yakıştırmanın ya-
                                                           
15 Seyfettin Gelekçi, a.g.e., s. 17. 
16 Abdısalam Obozkanov, Tökmölüktün Başatı, Kalıptanuu Etaptarı Cana Sinkrettüü Tabiya-
tı, s. 14, Bişkek, 2006. 
17 K.K. Yudahin, Kırgız Sözlüğü, C. I, (Çev.: Abdullah Taymas), Ankara Üniversitesi Basıme-
vi, s. 13, Ankara, 1998. 
18 Ceenalı Şeriev-Abdıkerim Muratov, Kırgız Adabiyatı, Terminderdin Tüşündürmö Sözdügü, 
s. 15, Bişkek, 1994. 
19 R.Z. Kadırbaeva-K. Asanaliev, Kırgız Adabiy İlminin Terminder Sözdügü, s. 61, Bişkek, 
2004. 
20 Ahmet Ercilasun vd., Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, Kültür Bakanlığı Yay., s. 
670-71, Ankara, 1991. 
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pıldığı âşikâr. “Tökmö akın” bir pınarın kaynayıp çağlaması gibi tahayyül 
edilmiştir. Böylelikle bu terimin tam anlamıyla irticalen söyleyen halk 
şairi, halk âşığı mukabili kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu konuyla ve 
Kırgız âşıklık geleneğiyle ilgili son olarak Sulayman Kayıpov’un açıkla-
malarını faydalı bulmaktayız: 

“Kırgız âşıklık geleneği, zengin bir tecrübeye sahiptir. Bu, bakşı (bah-

şi), emçi-domçu (tabip, üfürükçü), körümçü (falcı), sınçı (canlı cansız 

varlıkların sarrafı, birçok konularda tahmin yürüten düşünür), tökmö 

akın (âşık), comokçu (destancı) gibi eski zamanlardan beri devam 

eden köklü ve zengin geleneği olan bir sanattır. Günümüzde ozanlık 

geleneğinin adı geçen türlerinin çoğuna rastlanmasa da onun özünü 

tanıtabilecek ırçı, akın comokçuların (masalcıların) ağzından derlen-

miş eserler oldukça çoktur.”21 

Neticede ozan ve akın kavramlarının tam anlamıyla birbirini karşıla-
dığı görülmektedir. 

2. Dede Korkut ve Asan Kaygı’ya Dair 

Dede Korkut hemen hemen bütün Türk Dünyasında bilinmekle ve sa-
hiplenilmekle beraber aynı şeyi Asan Kaygı için söyleme imkânına sahip 
değiliz. Asan Kaygı’yı Kıpçak Türkleri’nin sahiplendiğini görüyoruz. XIV.-
XV. yüzyıllara gelindiğinde Türkistan Türkleri ile Anadolu Türkleri ara-
sındaki siyasi ve kültürel münasebetlerin zayıflamaya yüz tutması bun-
da etkili olmuştur. Bu sebeplerden dolayı Yunus Emre de Türkistan 
Türkleri arasında pek yayılmamıştır. Aynı yüzyıl diliminde değerlendire-
bileceğimiz Ali Şîr Nevâî’nin eserleri İstanbul’da okunurken Asan Kaygı’-
ya dair bir şeyler elde edilememesinin sebebi de yazılı edebiyatla ilgilidir. 
Zira Kırgızistan ve bilcümle Orta Asya veya Turan Türklerinin sözlü 
ürünleri XIX. yüzyıldan itibaren yazıya geçirilmiştir. Bizde olduğu gibi 
sözlü edebiyat âşıkların ve destancıların (tökmö akın ve manasçıların) 
uhdesinde süregelmiştir. 

Dede Korkut’un tarihi ve efsanevi hayatıyla ilgili olarak pek çok şey 
yazılıp çizilmiştir. Anadolu Türk Edebiyatı için biraz muallakta kalan 
Asan Kaygı’dır. Bu nedenle tekrara düşmemek için Asan Kaygı’yı ele al-
manın daha doğru olacağı kanaatindeyiz. 

Asan Kaygı’nın genelde Türklerin Kıpçak boyu tarafından benimsen-
diğini söyledik. O halde, ismin telaffuzdaki şive farkını belirterek işe baş-
layalım. Özellikle Arapça ve Farsçadan geçen, “alınma kelimelerin başın-
daki h’ler düşer.”22 Bu yüzden Hasan Asan, Hüseyin Üsön; hava aba, 
hukuk ukuk, hak ak, hakaret akarat, hareket areket şeklinde kullanılır. 
                                                           
21 Sulayman Kayıpov, Folklor Üzerine Yazılar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yay., 
s. 107, Bişkek, 2009. 
22 Ahmet Buran-Ercan Alkaya, Çağdaş Türk Lehçeleri, Akçağ Yay., s. 325, Ankara, 2007. 
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“Hasan Kaygı” değil de “Asan Kaygı” biçiminde telaffuz edilmesi de bu-
nunla ilgilidir. 

“Göçebelerin filozof akını/ozanı Asan Kaygı, XIII.-XIV. yüzyıldaki Al-
tın Orda yönetimindeki bir kısım ellere (Kırgız, Kazak, Karakalpak, No-
gay), kendisinin ölmez ve de sönmez (öçpös) eserlerini bırakıp gitmiş-
tir.”23 

“XIV.-XV. yüzyıllarda yaşadığı tahmin edilen Asan Kaygı’nın da Kır-

gız âşıklık geleneğinde özel bir yeri vardır. Kırgız, Kazak, Karakalpak 

ve Nogayların sözlü geleneğinde bir düşünür ve ozan olarak karşımı-

za çıkan bu sanatkâra, tarihte adı bilinen ilk Türk filozofu denilebilir; 

şiirlerinde insana iyilik düşünen felsefi temalar vardır.”24 

Buna benzer bir tanımlamanın da Türk Dünyası Tarih Kültür Dergi-
si’nin 294. sayısında, Kazak edebiyatından yapılan bir aktarmada karşı-
mıza çıktığını görmekteyiz: “Asan Kaygı özgür yaşayan bozkır göçebeleri-
nin filozofu olarak tanınan bir ozandır. Tahminen XV. yüzyılda devesine 
binip halkı için verimli yer aramış; huzurlu bir yaşam için mücadele etmiş 
ve adil ol, esnek ol, insanlarla iyi geçin”25 nasihatlerinde bulunmuştur. 

Yine, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi’nin 27. cildi Ka-
zak Edebiyatı’na ayrılmış olup şöyle denilmektedir: 

“Asan Kaygı, XV. yüzyılın ikinci yarısında İdil civarında doğmuştur. 

Asan Kaygı hakkındaki bilgiler, halk arasında yayılmış olan hikâye-

lerde yer almaktadır. Altın Orda Hanlığı zamanında, kalabalık halkın 

birçok hanlığa bölündüğü dönemde, ömrü konaklayacak yer aramak-

la, geleceği üzerine tahminlerde bulunmakla geçmiştir.”26 

Asan Kaygı bu anlatılanları kendi dizeleriyle doğrular gibidir: 

Argımaktan cal keter,  Soylu attan yele gider, 
Azamattan al keter,   Yiğitten hal (güç) gider 
Azgan curtuñ ne eter?  Azan, dağılan yurdun ne yapar? 
Asan Kaygı karıyañ   Asan Kaygı ihtiyarın 
Celmayan minip cer kezer.27 Celmayan28 binip yer gezer 

                                                           
23 Kırgız Adabiyatının Tarıxı, Kırgız El Irçıları, Tom, Cilt: V, s. 25, Bişkek, 2002. 
24 Sulayman Kayıpov, Folklor Üzerine Yazılar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yay., 
s. 108, Bişkek, 2009, http://www.genelturktarihi.net/xv-asir-turk-dunyasinin-bozkir-filozofu-
asan-kaygi, s. 250-252. 
25 Azhar Jarılkasınkızı Zekenova, “Ozanların Eserlerinde İslamiyet”, Türk Dünyası Tarih Kül-
tür Dergisi, Aktaran: Gülnur Kokıbassova, Sayı: 294, s. 57, İstanbul, 2011. 
26 TDTEA, Kazak Edebiyatı - I, C. XXVII, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., s. 375, An-
kara, 2004. 
27 Kırgız Poeziyasının Antologiyası, Tom, Cilt: I, Kırgızistan Soros bFondu, s. 508, Bişkek, 
1999. 
28 Celmayan; cel/yel, c>y değişimi. Maya, bilindiği gibi deve demektir. Burada celmayan, yel 
gibi, hızlı koşan deve, hecin devesi anlamlarına gelmektedir. 
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Kıpçak boyuna mensup olan Tatar ve Başkurt Türkleri de Asan Kay-
gı’ya sahip çıkmaktadır. Tatar Türkleri Asan Kaygı değil de Esen Kaygı 
şeklinde telaffuz etmektedirler. Bunun dışında kalan açıklamalar hemen 
hemen Başkurt Türkleriyle aynıdır: “Esen Kaygı, Sabit adlı bir zatın oğlu-
dur. XV. yüzyılın ilk yarısında önce Saray, daha sonra Kazan’da ve Ka-
zak bozkırlarında yaşayan Esen Kaygı eserlerini burada kaleme almıştır.”29 

Şimdi karşımıza, bir yüzyıllarla ilgili olarak ve bir de Asan Kaygı’nın 
Kıpçakların hangi boyuna mensup olduğuyla ilgili olarak iki problem 
çıkmaktadır. Öncelikle Nogaylar, XV.-XVI. yüzyıllarda yaşadığını ileri 
sürdükleri Asan Kaygı’nın, kendi şiirlerine dayanarak, onu Nogay Türk-
lerinden sayarlar: 

Yanıbek atlı hanımız  Yanıbek adlı hanımız, 
Keñesimiz almasañ   Tavsiyemizi almazsan, 
Nogaylıdı danımız.   Nogaylıdır şanımız. 
Tasıp şıgar kanımız!  Taşıp çıkar kanımız! 
Eldi eki böldirdiñ,   Yurdu ikiye böldürdün, 
Bödeniñdi büldirdiñ,  Milletini parçalattın, 
Duşpandardı küldirdiñ  Düşmanları güldürdün, 
Nogayımdı taldırdıñ   Nogayımı yordurdun.30 

“Nogaylı’dır şanımız” gibi dizeler, Asan Kaygı’nın Nogay Türklerinden 
olduğu düşüncesini doğurmuştur. 

“Asan Kaygı’nın hayatını, eserlerini araştıran Kazak bilim adamları 

bu girişimlerini XIX. yüzyıldan itibaren başlatmışlardır. Tanınmış bi-

lim adamı Ç.Ç. Valihanov’dan Muhtar Avezov’a kadar Asan Kaygı’-

nın tarihî bir şahıs olduğuna şüphe bırakmıyorlar. 

… 

Bugünkü Kazak bilim adamlarının çoğunluğu Asan Kaygı’yı bir kısım 

Türk ellerinin ortak akını/ozanı olduğunu hesaba katmıyor. Onu yal-

nız Kazakların ozanı göstermek için 1342-1357 yıllarında Altın Orda-

nın hanı Özbek’in oğlu Canıbek ile değil, onunla isim benzerliği olan 

Kazak Hanlığının birinci kurucusu, evvelki Ak-Orda’nın son hanı Ba-

rak’ın oğlu Canıbek’in çağdaşı olarak gösteriyorlar (Canıbek, 1456’-

da Ebulhayr Şeybani’nin hakimiyetine karşı direnen boyları birleşti-

rip Doğu Deşt-i Kıpçak’tan Batı Yedi-Su’ya kadar hakim olup Ebul-

hayr Han’ın hakimiyetine son verir. Canıbek 1465-66 yıllarından 

başlayarak yeniden kendi memleketini kurmaya başlayan Kazak 

halkının başına geçer).”31 
                                                           
29 TDTEA, Tatar Edebiyatı II, T.C. Kültür Bakanlığı Yay., s. 113, Ankara, 2001; Başkurt 
Edebiyatı I, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., s. 253, Ankara, 2004. 
30 TDTEA, Nogay Edebiyatı, C. XXI, T.C. Kültür Bakanlığı Yay., s. 172-173, Ankara, 2002. 
31 KAT, C. V, s. 27, Bişkek, 2002. 
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Yukarıdaki parçadan, Kazaklar XV. yüzyıldan itibaren tarih sahnesi-
ne çıktıkları için Asan Kaygı’yı da bu yüzyılla ilişkilendirmek istemekte-
dirler anlamı çıkmaktadır. 

Kırgız bilim adamları ise Asan Kaygı’nın XIV. yüzyılda Altın Orda Hanı 
Canıbek zamanında yaşadığını iddia etmektedir: 

“Kırgız el ağzında (sözlü geleneğinde) Asan Kaygı’nın çağdaşları Cee-

rençe Çeçen, Akıl Karaçaç, Tolubay Sınçı, Toktogul Irçı, Aldar Kösö’-

dür. Asan Kaygı’nın Ceerençe Çeçen ile çağdaş olduğunu Nogay ve 

Karakalpak bilim adamları da doğrular. Bunlar (Ceerençe Çeçen ve 

Asan Kaygı’nın)’ın Özbek oğlu Canıbek zamanında yaşadığını ispat-

layan Ceerençe Çeçen’e dayandırılan bir rivayettir. Canıbek Han, 

Ceerençe Çeçen’in gelini Akıl Karaçaç’a aşık olur. Nihayetinde onu el-

de edebilmek için Ceerençe Çeçen’i uzak bir yere sürgün eder. Bunun 

üzerine Ceerençe Çeçen, Canıbek’in zulmünden usanan halka bir 

mektup yazarak Canıbek’i, kendi kardeşi Berdibek’in öldürmesini 

sağlar. Berdibek, kardeşi Canıbek’i öldürür ve han olur. 

… 

Gerçekte de 1342-57 yıllarında Altın Orda’ya hanlık yapan Canıbek 

Özbek oğlunu, kardeşi Berdibek öldürüp yerine han olur. Demek ki 

yukarıdaki gibi halk ağzında şu tarihi olay saklanmıştır. Bundan 

Asan Kaygı’nın Altın Orda devrinde yaşadığı, bundan onun bu devle-

te baş eğen bir kısım Türk ellerinin ortak akını/ozanı olduğu ortaya 

çıkmış olur.”32 

Ay Canıbek oylonson,  Ey Canıbek düşünsen 
Kıydı zaman bolboybu?  Kötü zaman olmaz mı? 
Suuda cürgön ak çorton,  Suda yüzen ak balık 
Karagay başın çalbaybı?  Çam ağacının başına çıkmaz mı? 
Munu nege bilbeysin?  Bunu niye bilmezsin? 
Koş, aman bol Canıbek  Hoşçakal, esen kal Canıbek 
Emi meni körböysün.33  Artık beni görmeyeceksin 

Bu dizeler de Asan Kaygı’nın, Canıbek Han zamanında yaşadığını 
göstermektedir. 

Özellikle: 

Hoşçakal, esen kal Canıbek 
Artık beni görmeyeceksin 

dizeleri, aynı zaman diliminde ve birbirlerini iyi tanıyan insanların söyle-
yebileceği türden sözlerdir. Yine Canıbek Han için söylenen aşağıdaki di-
zeler, hanı uyarma vazifesini ifa eden, vatan ve millet duyarlılığına sahip 
                                                           
32 A.g.e., s. 29. 
33 KPA, C. I, Kırgızistan Soros Fondu, s. 510, Bişkek, 1999. 
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bir vezir, bir danışman havasını sezdirmekte ve bizzat zamanın tanığı 
olan akının ağzından dökülmektedir: 

Kırılgan atalar üçün   Kırılan atalar için 
Enelerdin koşogu üçün  Anaların ağıtı için 
Cakırdagan el üçün   Yoksullaşan el için 
Şamalday zıpıragan uuldar üçün Rüzgâr gibi esen oğullar için 
Kıcırı kaynagan ata curt üçün Siniri kaynayan atayurt için 
Canıbek attuu bizdin xan  Canıbek adlı bizim han 
Senden coop talap kılamın34 Senden cevap talep ediyorum 

Bir hanı korkusuzca itham edebilen bir ozanın sıradan bir aileye 
mensup olmadığı kanaatindeyiz. Zaten bazı kaynaklarda onun, “Cengiz 
Han’ın çağdaşı ve önemli beylerinden biri olan Maykı/Baykı Bey’in altıncı 
göbekten torunu olduğu yönünde malumatlar da vardır.”35 

Dede Korkut’ta olduğu gibi toplumda ileri gelme ve soylu bir aileye 
mensup olma, bazı sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Statü-
nün el verdiği ölçülerde toplumun vicdanı olma bunların başında gel-
mektedir. Asan Kaygı ve Dede Korkut’ta böyle bir birlikteliğin olması, 
han karşısında dahi söz söyleyebilecek bir kudrete ve saygınlığa sahip 
olmakla ilgilidir. Öyle ki aşağıdaki dizelerde Asan Kaygı, eleştirinin de 
ötesine geçmektedir: 

Ay kan, men aytpasam bilbeysiñ,  Ey han, ben söylemesem bilmiyorsun! 

Aytkanıma könböysüñ.  Söylediklerimi kabullenmiyorsun. 

Çapılıp catkan kalkıñ bar,  Yenilip dağılmış halkın var, 

Aymagın közdöp körböysüñ.  Etrafına bakıp görmüyorsun. 

Kımız içip kızarıp,   Kımız içip kızarıp, 

Mastanıp, kızıp terdeysiñ.  Sarhoş olup kızıp terliyorsun. 

Özüñdön başka kan coktoy,  Özünden başka han yokmuş gibi, 

Öröpküp nege süylöysüñ?36   Niye böbürlenerek söylüyorsun? 

Yukarıdaki dizeler Asan Kaygı’nın Canıbak Han’la çağdaş olduğunu 
ispatlar niteliktedir; ama biz Canıbek Han’la ilgili olarak tarihin kaydet-
tiklerine kısaca bir bakalım. 

“Özbek Han’ın; Tini-Bek, Canı-Bek ve Hızır-Bek adlı üç oğlu olmuş-

tu… Özbek Han’ın ölümünden sonra oğullarından Canı-Bek Han, 

Gök-Orda’da bulunan kardeşi Tini-Bek Han’ı mağlup ederek öldür-

müştü. Aynı akıbet diğer kardeşleri Hızır-Bek’in de başına gelmişti. 

… 

Canı-Bek Han (1340-1357), kardeşlerini bertaraf ettikten sonra Cuci 

Ulusu’na hakim oldu. Berdi-bek adındaki oğlundan başka bir de Kil-
                                                           
34 KAT, C. V, s. 42, Bişkek, 2002. 
35 http://www.genelturktarihi.net/xv-asir-turk-dunyasinin-bozkir-filozofu-asan-kaygi, s. 247. 
36 KAT, C. V, s. 42, Bişkek, 2002. 
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di-Bek adında oğlu olduğu anlaşılıyor. Berdi-Bek 1357 yılında bey-

lerden Kanglı Tolubay vasıtasıyla babasını öldürerek Altın-Orda tah-

tına çıkmıştı.”37 

Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı gibi Berdibek, Canıbek’in kardeşi 
değil, oğludur. Kırgız tarihi kaynaklarında kardeşi gösterilmesine rağ-
men tarihi seyir benzerlik arz etmekte, Canıbek tahttan indirilerek yeri-
ne Berdibek tahta oturtulmaktadır. Öyle ki bu durum Asan Kaygı’nın di-
zelerinde de görülmektedir: 

Berendigin karmatıp,  Yiğitlerini yakalatıp 
Berdibek boldu xanıbız.  Berdibek oldu hanımız. 
Beren türktün baldarı,  Yiğit Türk’ün çocukları, 
Tınçıdı emi canıbız.   Rahat buldu artık canımız 
Kuttuu bolsun xanıbız38  Kutlu olsun hanımız. 

“XV. yüzyıla gelindiğinde Özbek Hanı, Ebulhayr Han ile Kazaklar 

arasındaki mücadele giderek şiddetlenmeye başlamıştır. Ebulhayr 

Han, Kazakları ortadan kaldırmayı düşünerek Kazaklar üzerine se-

fere çıkar; ancak bu sefer esnasında ölür (1468). Neticede Özbek 

Hanlığı’nda iç mücadele ve kargaşa başlar. Bununla da kalmaz Öz-

bek Hanlığı’ndan ayrılan bir kısım uruklar Kazaklara katılır. Böyle-

likle daha da güçlenen Kerey ve Canıbek Hanlar, Sır Derya’nın boyu 

ile onun kuzeyindeki bir kısım toprakları Özbek Hanlığı’nın elinden 

alır.”39 

Görüldüğü gibi XIV. ve XV. yüzyıllarda karşımıza iki Canıbek Han 
çıkmaktadır. Dolayısıyla Kazak ve Kırgız tarihi kaynaklarında Asan Kaygı 
ile ilgili olarak tarihi bir birlikteliğin sağlanamadığı aşikârdır. Hangi Ca-
nıbek Han ile ilişkilendirilirse ilişkilendirilsin bu, Asan Kaygı’nın konu-
muzla ilgili taraflarına gölge düşürmemektedir. 

Ayrıca araştırmalarımızda Asan Kaygı ile Canıbek arasında birçok 
halk hikâyesinin meydana getirildiğini de gördük. Hülasa yüzyıl farkını 
bir kenara bıraktığımızda Asan Kaygı’nın Altın Orda zamanında yaşadığı 
rahatlıkla söylenebilir. Dede Korkut ve Köroğlu’nda olduğu gibi bir kısım 
Türk boyları Asan Kaygı’yı kendilerine mal etme çabasındadır. Halkbili-
minin kurallarıyla izah edecek olursak, yukarıda adı geçen boylar ara-
sında, Asan Kaygı’yla ilgili varyantlarının oluştuğu göze çarpmaktadır. 
Hangi boya mensup olduğu ise varyantlar dahilinde bir çözüme bağlana-
bilir. 

Yukarıda da değindiğimiz gibi Dede Korkut’un kim olduğuyla ilgili 
uzan uzadıya izaha gerek duymuyoruz; ancak “Kazak efsanesine göre 
                                                           
37 Türkler, Yeni Türkiye Yay., s. 400, Ankara, 2002. 
38 KAT, C. V, s. 29, Bişkek, 2002. 
39 Türkler, Yeni Türkiye Yay., s. 650, Ankara, 2002. 

128



SEYFETTİN GELEKÇİ / DEDE KORKUT VE ASAN KAYGI’DA DANIŞMAN OZAN / AKIN TİPİ 13 

Korkut’un babası Oğuz Türklerinin Bayat Boyu’ndanmış. Annesi ise Kıp-
çak kızı imiş.”40 Dede Korkut’un bu Kazak varyantına dayandırılan husu-
siyetinden başka Kırgız halk edebiyatında da birkaç dizeye rastlanmak-
tadır. XIX. yüzyıl Kırgız halk ozanlarından ünlü Arstanbek Buylaşuulu’-
nun “Vasiyet/Kereez” adlı şiirinde şöyle denmektedir: 

Bul dünüyö şum calgan  Bu dünya fâni, yalan 
Allahdan buyruk kelgende  Allah’tan buyruk geldiğinde, 
Andan kaçıp kim kalgan?   Ondan kaçıp kim kalmış. 
Korkut Ata danışman  Korkut Ata danışman, 
Kutulam dep ölümdön,  Kurtulayım deyip ölümden, 
Tört taraptı kıdırgan,  Dört tarafı hep gezmiş, 
Sırdın boyun sıdırgan,  Sır (Sir-Derya)’ın sahilini gezmiş, 
Kırdın başın kıdırgan  Dağ zirvelerinde gezmiş, 
Andan da ayla bolbogon,   Ondan da çözüm olmamış, 
Akırı acal somdogon.41   Sonuçta ecel (onu da) yıkmış. 

Bu dizeler, Dede Korkut’un, Lokman Hekim gibi ölümsüzlüğe çare 
arayan biri olarak görüldüğünü düşündürmektedir. Ayrıca aşağıdaki di-
zelere bir nazirede bulunulmak istendiği izlenimini de uyandırmaktadır: 

Hani dediğim bey erenler 
Dünya benim diyenler 
Ecel aldı yer gizledi 
Fâni dünya kime kaldı 
Gelimli gidimli dünya 
Âhir son ucu ölümlü dünya.42 

Buna rağmen bugün, Kırgızistan’da Dede Korkut hikâyelerinin pek 
bilinmediğini ve anlatılmadığını söylersek yanılmış olmayız. Tabii ki bu 
ayrı bir araştırma konusu. Haliyle esas konumuzu dağıtmamak için şim-
dilik kaydıyla bu meselenin üzerinde durmuyoruz; ancak Kırgız halkbi-
limcisi Süleyman Kayıpov’un “Arstanbek Buylaşuulu’nun bu şiirinde gö-
rüldüğü gibi Korkut Ata, Kırgızlarda da olağanüstü zeki, danişment insan 
olarak anılagelmiştir” sözleriyle kifayet ediyoruz. 

Asan Kaygı’yla ilgili bir hususu daha belirtmek gerekir. Hümanist 
vasfıyla nitelendirilmesi ve de her canlıya hislenir olması, ona “Kaygı” 
unvanının verilmesine sebep olmuştur. 

Güzel bir yaz gününde, önce şiddetli dolu, ardından da kar fırtınası 
başlar ve bunun sonucunda bütün canlılar bundan muzdarip olur. 
Ölenleri, aç kalanları, sığınacak yeri olmayanları ve bu feci durum karşı-
                                                           
40 Sulayman Kayıpov, Folklor Üzerine Yazılar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yay., 
s. 46, Bişkek, 2009. 
41 Sulayman Kayıpov, a.g.e., s. 47; Batma Kebekova, Arstanbek, s. 14-15, Bişkek, 1994. 
42 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, MEB, s. 51, İstanbul, 1969. 
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sında çaresiz kalanları görüp yüreği ezilen Asan Kaygı, bu vaziyeti ele 
alan bir şiir yazar. Hassasiyetinin zirvesine çıkmasına sebep olan bu du-
rum için birkaç bendi görmekte fayda var: 

Kuyrugu cok, calı cok,  Kuyruğu yok, yalı (yelesi) yok 
Kumda tuulup çöldö öskön,  Kumda doğup çölde büyüyen 
Kulan baykuş kantti eken?  Zavallı kulan ne yaptı acaba? 
Çımçıp alar cünü cok,  Cimcik kadar yünü yok, 
Çıñırarga ünü cok,   Çığırmaya sesi yok, 
Boorunda butu cok,   Bağrında ayağı yok, 
Cılan baykuş kantti eken?  Zavallı yılan ne yaptı acaba? 
Kılgan kamı cok,    Yapacak bir işi yok, 
Algan danı cok,   Alacak danesi (ürünü) yok, 
Bakkan malı cok,   Bakacak malı yok; 
Mal bagarga alı cok,  Mal bakmaya hali yok; 
Közü-başın kögörtüp   Gözünü başını göğertmiş (mavileştirmiş) 
Kögön baykuş kantti eken?  Zavallı atsineği ne yaptı acaba? 
…     … 
Catarga cayı cok,   Yatmaya yeri yok, 
Can bagarga alı cok,  Can bakmaya hali yok, 
Çımın baykuş kantti eken?  Zavallı sinek ne yaptı acaba? 
…     … 
Booron-çapkın küç aldı,  Boran fırtına güçlendi (şiddetlendi) 
Suunun betin muz çaldı,  Suyun üstü buzlandı 
Balık baykuş kantti eken?  Zavallı balık ne yaptı acaba? 
…     … 
Ookat kılarga eri cok,  Ekmek getirmeğe eri yok, 
Otun alarga ebi cok,   Odun almaya mecali (becerisi) yok, 
Çapanı cırtık ceni cok,  Kaftanı yırtık, yeni yok, 
Cesir baykuş kantti eken?  Zavallı dul ne yaptı acaba? 
…     … 
Öydö çıksa belim dep,  Yukarı çıksa belim diyen, 
Ildıy tüşsöm tizem dep,  Aşağı tüşse (inse) dizim diyen; 
Toktoto albay öz boyun,  Durduramayan öz boynunu 
Karı baykuş kantti eken?  Zavallı ihtiyar ne yaptı acaba? 

Berikinin görecek gününü düşünüp derde battığı için el onun adına 
“Kaygı” denen sözü ekleyerek söylemeye başlamıştır.43 

Feci bir tabiat olayının akabinde diğer canlıları hatırlayıp kaygılan-
mak soylu bir ruh ve kültürün ürünü olsa gerek. Merhamet dolu Asan 
Kaygı, bu merhametini yılandan bile esirgememiştir. Şiddetli dolu ve kar 
                                                           
43 KAT, C. V, s. 36-37, Bişkek, 2002; KPA, C. I, Kırgızistan Soros Fondu, s. 514-515, Biş-
kek, 1999. 
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karşısında yılanın çaresizliğini nasıl da hissetmiş? Soğuktan korunmaya 
yünü, durumunu anlatmaya dili (sesi), kaçmaya ayakları olmayan yıla-
na, kaygısı olan insandan başka kim merhamet eder? Bu dizeleri gör-
dükten sonra halk yakıştırmasının ne kadar da isabetli olduğunu bir kez 
daha kavramış oluyoruz. 

Kazak varyantında Dede Korkut’a, Korkut adının verilmesi de bir tabi-
at olayına dayandırılmaktadır: 

“Annesi Korkut’u karnında üç sene taşımış, dokuz gün sancı çekmiş, 

o zaman dünyayı üç gün üç gece karanlık basmış, kara yağmur, şid-

detli fırtına olmuş. Dünya, insanların birbirini göremediği korkunç bir 

hale gelmiş. Korkut’un doğduğu yer Sır ile Karatau arasında, Kara-

asman adlı bir yermiş. Korkunç bir durumda doğduğu için çocuğa 

Korkut ismini vermişler.”44 

Her iki ad verme veya yakıştırmada tabiat olaylarının etkili olduğu gö-
rülmektedir. Bir başka ortak yanlarını da gözler önüne sermek istiyoruz. 
Gelecekten veya gaipten haber verme. Hatırlanacağı gibi Dede Korkut Hi-
kâyeleri’nin mukaddime kısmında, “Korkut Ata söyledi: Âhir zamanda 
hanlık tekrar Kayı’ya geçecek. Kimse ellerinden alamayacak, âhir zaman 
olup kıyamet kopuncaya kadar.” Hikâyeleri yazıya geçiren şahıs da “bu 
dediği Osman neslidir, işte sürüp gidiyor”, tespitiyle Dede Korkut’un söy-
lediklerini doğrulamak niyetindedir. 

Geleceğe atfedilecek benzer düşünceler, Asan Kaygı’nın şiirlerinde ve 
ona atfedilen hikâyelerde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle “Canıbek Han 
ile Asan Kaygı’ya Atfedilen İki Hikâye ve Asan Kaygı’nın Rolü” adlı bö-
lümde Asan Kaygı’nın destanlaşmış hayatının bâtınî taraflarını bulmak 
mümkün olacaktır. Burada sadece Tatar varyantında yer alan birkaç di-
zeye yer vermekle yetiniyoruz: 

Mundan sun hili-hili zaman bular Bundan sonra hayli zaman olur, 

Zaman azıp, zan tuzıp, cihan tular  Devran azıp, hukuk bozulup, dünya dolar, 

Karagayın başına çurtan çıkıp  Çam ağacının başına turna balığı çıksa, 

Belalernin devranı temam bular.  Belaların devri tamam olur. 

U künde kardeşten heyir kiter  O gün kardeşten bile hayır gelmez, 
Hannan kün, karagaydan çabır kiter. Handan güneş gider çam ağacından yaralar açılır. 
Ulın-kızın urıska bu dem bulıp  Oğlun kızın Rus’a kul olup 
Heyran il, İdil curtım şunda niter? Şaşkın halk, İdil yurdum o zaman ne yapar?45 

“Oğlun kızın Rus’a kul olup” dizelerinde dahi geleceğe ait sezgilerin ne 
denli isabetli olduğu görülmektedir. Zira sonraki yüzyıllar Asan Kaygı’yı 
yanıltmamıştır. 
                                                           
44 Sulayman Kayıpov, Folklor Üzerine Yazılar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yay., 
s. 46, Bişkek, 2009. 
45 TDTEA, Tatar Edebiyatı II, T.C. Kültür Bakanlığı Yay., s. 115, Ankara, 2001. 
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3. Danışman Ozan Tipinin Karşılaştırılması 

3.1. Manzum Metinler Düzeyinde Kısa Bir Karşılaştırma 

Epik hayatla özdeşleşmiş ozan tipi, âşıklık geleneğinin bugünlere gel-
mesini sağlamanın yanı sıra âşıklık geleneğine mahsus yeni tarzlar oluş-
turarak köy ve şehir hayatında topluma bir nevi danışmanlık yapmıştır. 
Telkinlerde bulunup insanlara yol göstermiştir. Zamanında âşıklar ve 
dolayısıyla ozanlar toplumun gören gözü ve duyan kulağıydı. Onlar tek-
nolojiden evvel birer gazete birer radyo ve birer televizyondu. Bilgi, görgü 
ve sezgi sahibiydiler. Onlar halk nazarında birçok coğrafya ve insan gör-
müş, dünyanın uhrevi yanlarına vakıf olmuşlardı. Haliyle toplumun ide-
alleştireceği ve saygı duyacağı bir ozan tipine dönüşmüşlerdi. Bu kadar 
donanımlı kişilere hanlar, padişahlar ve diğer yöneticiler ihtiyaç duymaz 
mıydı? İşte duyulan bu ihtiyaç şu cümleleri bize miras bırakmıştır: “Kor-
kut Ata Oğuz kavminin müşkülünü hallederdi. Her ne iş olsa Korkut Ata’-
ya danışmayınca işlemezlerdi. Her ne ki buyursa kabul ederlerdi. Sözünü 
tutup tamam ederlerdi.”46 Görüldüğü gibi bu cümlelerde “danışmayınca” 
vurgusu danışılan, akıl istenen birisini bize işaret etmektedir. Danışılan 
kişi kim? Dede Korkut… Neden danışılmaktadır? Çünkü “Oğuzun o kişi 
tam bilicisi idi. Ne derse olurdu. Gaipten türlü haber söylerdi.”47 İşte hem 
ozanlar piri Dede Korkut hem de Asan Kaygı, içinden çıktıkları toplumun 
müşkülünü halleden, onlara yol gösteren ve akıl veren tip olarak vücut 
bulmaktalar. Şimdi gelelim ozanlarımızın söylediklerine. Dede Korkut’un 
mukaddime kısmına kısaca bir göz atalım. Burada han nezdinde umuma 
şöylece nasihat ediyor: 

Allah Allah demeyince işler düzelmez, 
Kadir Tanrı vermeyince er zenginleşmez. 
Ezelden yazılmaza kul başına kaza gelmez, 
Ecel vakti ermeyince kimse ölmez. 
Ölen adam dirilmez, çıkan can geri gelmez. 
Bir yiğidin kara dağ yumrusunca malı olsa 
Yığar, toplar, talep eyler, nasibinden fazlasını yiyemez. 
Gürüldeyip sular taşsa deniz olmaz. 
Kibirlilik eyleyeni Tanrı sevmez, 
Gönlünü yüce tutan erde devlet olmaz. 
Eloğlunu beslemekle oğul olmaz, 
Büyüyünce bırakır gider, gördüm demez. 
Kül tepecik olmaz, güveyi oğul olmaz. 
Kara eşek (kulan) başına gem vursan katır olmaz, 
Hizmetçiye elbise giydirsen hanım olmaz. 

                                                           
46 Sadettin Özçelik, Dede Korkut, Gazi Kitabevi, s. 326, Ankara, 2005. 
47 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, MEB, s. 1, İstanbul, 1969. 
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Lapa lapa karlar yağsa yaza kalmaz, 
Yapağılı yeşil çimen güze kalmaz. 
Eski pamuk bez olmaz, eski düşman dost olmaz. 
Kara koç ata kıymayınca yol alınmaz, 
Kara çelik öz kılıcı çalmayınca hasım dönmez. 
Er malına kıymayınca adı çıkmaz. 
Kız anadan görmeyince öğüt almaz, 
Oğul babadan görmeyince sofra çekmez. 
Oğul babanın yerine yetişenidir, iki gözünün biridir. 
Devletli oğul olsa ocağının korudur. 
Oğul da neylesin baba ölüp mal kalmasa. 
Baba malından ne fayda başta devlet olmasa. 
Devletsiz şerrinden Allah saklasın hanım sizi!48 

Yukarıdaki dizeler günümüzde genelde nesir biçiminde verilmektedir; 
ancak Dede Korkut’u bir ozan olarak ele aldığımızda bu sözleri manzum 
olarak söylemesi daha doğru olacaktır. Dizelerin içsel ve dışsal yapısı 
buna daha uygun. Böylesine akıcı bir anlatımı şiir dilinde vermek aşağı-
daki karşılaştırma için de biçimsel bir kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca De-
de Korkut Hikâyeleri’nde bazı bölümlerin zaman içerisinde mensur bir 
hale geldiği de göz ardı edilmemelidir. 

Asan Kaygı da Dede Korkut’a benzer bir şekilde, nazire yaparcasına 
Canıbek Han’a şöyle seslenmektedir: 

Adam ölsö ölük, can ölböyt.  Adam ölse ölür, can ölmez, 
Cakşının özü ölsö da sözü ölböyt. İyinin özü ölse de sözü ölmez. 
Sabırdın tübü sarı altın,  Sabrın dibi (sonu) sarı altın, 
Sargargan ceteer muratka,  Sararan yeter murada. 
Sabırsız kalat uyatka.  Sabırsız kalır ayıba 
Akıl ooşat, ırıs cuguşat  Akıl değişir, talih kendiliğinden gelir 
Car başında capalak,  Yar başında baykuş 
Capalak körsön atıp öt,  Baykuş görsen vurup geç, 
Cakşıga ızaat boyuñ satıp öt. İyiye izzet göster, boyun eğip geç 
Bay maktansa bir cuttuk,  Bay övünse bir yoksulluk 
Baatır maktansa bir oktuk.  Bahadır övünse bir kurşun (yeter) 
…     … 
Katın aldıñ karadan,  Kadın aldın avamdan 
Ayrıldıñ kandık kaadadan,  Ayrıldın hanlık kaidesinden 
…     … 
Köldö cürgön koñur kaz,  Gölde yüzen konur kaz 
Kır kadırın ne bilsin?!  Kır kadrini ne bilsin? 
Kırda cürgön toodaktar,  Kırda gezen toy kuşları, 

                                                           
48 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 1-2.  
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Suu kadırın ne bilsin?!  Su kadrini ne bilsin? 
Ayıldagı camandar,   Köydeki yamanlar, 
El kadırın ne bilsin?!  El kadrini ne bilsin? 
Köçüp-konup körbögön,  Göçüp konup görmeyen, 
Cer kadırın ne bilsin?!  Yer kadrini ne bilsin? 
Köçsö kono bilbegen,  Göçse konabilmeyen, 
Akılıña könbögön,   Aklına uymayan, 
Curt kadırın ne bilsin?!49  Yurt kadrini ne bilsin 

Her iki metinde de dikkatleri çeken husus, hanlara atfen söylenmesi, 
onlara nasihat ile dua (alkış) içerir nitelikte olmasıdır ve sebep-sonuç 
ilişkisine göre düşünceler dile getirilmiştir. Benzerliklerin ve kavramların 
bu kadar yakın olması bizde atasözleri intibaını uyandırmaktadır. Haliy-
le asırlar arası yolculukta kısmi değişiklikler olsa bile, bunun telaffuz 
noktasından ileri gitmediği de görülecektir. Dede Korkut’un: 

Ecel vakti ermeyince kimse ölmez. 
Ölen adam dirilmez, çıkan can geri gelmez. 

mukaddimesini, Asan Kaygı’nın: 

Adam ölse ölür, can ölmez, 
İyinin özü ölse de sözü ölmez 

dizeleriyle karşılaştıracak olursak her iki ozanın hayat ve ölüm karşısın-
daki tavırlarını ve de dinleyenlere sunuş (nasihat) biçimlerini daha iyi 
görebiliriz. Beden ve ruh kavramlarının sezdirildiği bu dizeler iki ayrı 
kavramı ortaya çıkarsa bile esasında bir bütünü işaret etmektedir. Dede 
Korkut’un, 

“Ölen adam dirilmez, çıkan can geri gelmez” 

sözlerini, Asan Kaygı’nın 

“Adam ölse ölür, can ölmez” 

sözlerinin üstüne yazsak herhangi bir ikileme veya karmaşaya yol açmış 
olmayız. Zira adam (beden) ve can (ruh)’a bakış açılarının aynı olduğunu 
ve hatta İslamî bir birlikteliği ifade ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca biraz de-
rinlere insek belki de eski Türk inanç sisteminin izlerini bulmak müm-
kün olacaktır. 

Yine Dede Korkut’ta: 

Kibirlilik eyleyeni Tanrı sevmez, 
Gönlünü yüce tutan erde devlet olmaz. 

dizeleriyle Asan Kaygı’nın aşağıdaki dizeleri arasındaki paralellik hayret 
vericidir: 
                                                           
49 KPA, C. I, Kırgızistan Soros Fondu, s. 510, Bişkek, 1999. 
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Bay övünse bir yoksulluk, 
Bahadır övünse bir kurşun (yeter). 

Bu dizeler büyüklenmenin ve övünmenin er-bahadır için doğuracağı 
sakıncalara işaret edilmektedir. 

Dede Korkut ve Asan Kaygı’daki teşhislerden bir tanesi de eş seçimiy-
le ilgilidir. Bu öyle sıradan bir eş seçimi değil, devlet ve hanlık kaideleri-
ne uygun olması gereken bir seçimdir. Dede Korkut: 

Kara eşek (kulan) başına gem vursan katır olmaz, 
Hizmetçiye elbise giydirsen hanım olmaz. 

derken sıradanlık ve soyluluk mertebelerine bir vurgu vardır. Dolayısıyla 
han için eş seçiminin sıradan bir iş olmayacağı Asan Kaygı’nın aşağıdaki 
dizeleriyle daha da vazıh bir hale gelmektedir: 

Kadın aldın avamdan, 
Ayrıldın hanlık kaidesinden. 

Ozanlarımızın, devlet yöneticilerine, eş seçiminde dahi devlet gelenek-
lerine riayet etmeleri gerektiğini hatırlattıklarını görüyoruz. Aksi bir tu-
tumun devlet teamüllerine aykırı olduğu da vurgulanmaktadır. Dede 
Korkut, mukaddimenin bu bölümünde, soylamayı aşağıdaki alkışla bitirir: 

Baba malından ne fayda başta devlet olmasa, 
Devletsiz şerrinden Allah saklasın hanım sizi. 

Asan Kaygı da: 

Göçse konabilmeyen, 
Aklına uymayan, 
Yurt kadrini ne bilsin? 

diyerek manzumeyi bitirmektedir. Bu dizelerde akıl ve devlet (talih) ara-
sında bir mukayese yapmak mümkün olacaktır. Zira akıl ve talihin kişi-
den uzak olmasının getireceği sonuçlar üzerinde durulmaktadır. 

Aşağıdaki karşılaştırma bölümünde biraz masal dünyasının zıtlıkları-
nı hatırlatan kavramlar karşımıza çıkmaktadır. Dost ile düşman, ak ile 
kara, han ile el, iyi ile kötü, bay ile yoksul, güzel ile çirkin, yalan ile doğ-
ru… Dede Korkut’ta bu zıtlıklar alemi kesin çizgilerle resmedilirken Asan 
Kaygı’da birazcık müphem bir hale bürünmüştür (sezgisel olarak veril-
miştir). Biçimsel olarak böyle olsa da her iki nazım parçasında anlamsal 
olarak zıtlıklar dünyası kendini göstermektedir. Bu tabii hal, masal ve 
destanların romanlaşma sürecinde de kendisini göstermiştir. Yine her iki 
nazım parçasının en büyük ortak özelliği somut dünyadan besleniyor ol-
masıdır. Haliyle karşılaştırmalar da hep somut dünyaya ait kavramlar 
üzerinden olmuştur. Sonuçta karşılaştırma yoluyla edilen nasihatler 
hanlar (yöneticiler) ve avânesine yöneliktir. Yukarıda mevzu bahis ettik-
lerimizi örneklendirelim: 
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Dede Korkut bir daha soylamış: 

Sert yürürken cins bir ata, 
Nâmert yiğit binemez, 
Binince binmese daha iyi. 
Çalıp keser öz kılıcı, 
Nâmertler çalınca çalmasa daha iyi. 
Çalabilen yiğide, 
Ok ile kılıçtan bir çomak daha iyi. 
Misafiri gelmeyen kara evler, 
Yıkılsa daha iyi. 
Atın yemediği acı otlar, 
Bitince bitmese daha iyi. 
İnsanın içmediği acı sular, 
Sızınca sızmasa daha iyi. 
Baba adını yürütmeyen hoyrat oğul, 
Baba belinden inince inmese daha iyi, 
Ana rahmine düşünce doğmasa daha iyi. 
Baba adını yürütünce devletli oğul daha iyi. 
Yalan söz bu dünyada olunca olmasa daha iyi. 
Gerçeklerin üç otuz on yaşını doldursa daha iyi. 
Üç otuz on yaşınız dolsun, 
Hak size kötülük getirmesin, 
Devletiniz devamlı olsun hanım hey!50 

Asan Kaygı da şöyle demektedir: 

Bul düynödö ne karıp,   Bu dünyada ne garip? 
Ak kalaluu boz karıp.  Ak kaleli boş şehir garip, 
Aytılbagan söz karıp.  Söylenmeyen söz garip. 
Zamandaşı bolboso,   Zamandaşı olmasa, 
Karıya bolor tez karıp.  İhtiyar olur tez garip. 
Kadırın ceñe bilbese,  Kadrini (kaderini) yenebilmese 
Boygo cetken kız karıp.  Boya yeten kız garip. 
El cakalay konboso,   El etrafında konmasa, 
Betegelüü bel karıp.   Otu bitmiş bel garip. 
Kaz-ördögü bolboso,  Kaz ördeği olmasa, 
Aydıñ çalkar köl karıp.  Ay ışığı düşmüş göl garip. 
Muradın taap albasa,  Muradını bulup almasa, 
Kemel da bolso uul karıp.  Kamil de olsa oğul garip. 
Uluk adıl bolboso,   Yönetici adil olmasa, 
Ubara bolot  el karıp.  Avare olur el garip. 
Cakşılarga aytpasañ,  İyilere söylemesen, 

                                                           
50 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, MEB, s. 2-3, İstanbul, 1969. 
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Altın kauhar söz karıp.  Altın, gevher söz garip 
Aytıp cüröm ar kimge,  Söyleyip duruyorum herkese 
Añgeme kılıp men karıp.  Hikâye edip ben garip. 
Emildin (Edildin) başı kır bolot, Yavaşın başı kır olur, 
Caltañdın başı zoo bolot,  Korkağın başı kaya olur. 
Caman menen dos bolsoñ,  Yaman ile dost olsan, 
Akırı bir kün doo bolot.51  Ahiri bir gün dava olur. 

Yukarıdaki her iki metinde de şartlı bir kıyaslama söz konusudur. 
Her iki metinde de “şart eki (-sa)” kullanılmıştır. Öyle ki bu şart eki “da-
ha iyi” ve “garip” rediflerine bağlanarak söylenmiştir. Haliyle bir şey yeri-
ni bulmasa, olumsuz sonuçlansa veya ehline denk gelmese bizim de kul-
landığımız gibi “keşke” anlamını sezdirecek bir anlatım tercih edilmiştir. 
Temelde bu anlatımlarda olması gerekenler, yapılması gerekenler nasi-
hat edilmiştir. İfadelerimizi aşağıdaki gibi somutlaştırırsak neticenin da-
ha iyi anlaşılacağı kanısındayız: 

Misafiri gelmeyen kara evler, 
Yıkılsa daha iyi (Dede Korkut) 

İyilere söylemesen 
Altın, gevher söz garip (Asan Kaygı) 

Dede Korkut bir daha söylemiş, görelim hanım ne söylemiş: 

Gittikte yerin otlaklarını geyik bilir. 
Yeşermiş yerlerin çimenlerini yaban eşeği (kulan) bilir. 
Ayrı ayrı yolların izini deve bilir. 
Yedi dere kokularını tilki bilir. 
Geceleyin kervan göçtüğünü çayır kuşu bilir. 
Oğlun kimden olduğunu ana bilir. 
Erin ağırını hafifini at bilir. 
Ağır yüklerin zahmetini katır bilir. 
Nerede sızılar var ise çeken bilir. 
Gafil başın ağrısını beyni bilir. 
Kolca kopuz yükseltip elden ele, beyden beye ozan gezer, 
Erin cömerdini, cimrisini ozan bilir. 
Karşınızda çalıp söyleyen ozan olsun, 
Azıp gelen kazayı Tanrı savsın hanım hey!52  

Asan Kaygı’nın, Dede Korkut ile aynı redifli sayılabilecek aşağıdaki şi-
irinde de geniş bir dünya görüşünün ve deneyiminin izlerini bulmak 
mümkündür: 
                                                           
51 KPA, C. I, Kırgızistan Soros Fondu, s. 509, Bişkek, 1999. 
52 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, MEB, s. 3, İstanbul, 1969. 
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Ar nerseni körgön biler  Her şeyi gören bilir. 
Alıs coldu cürgön biler  Uzak yolu yürüyen bilir. 
At kadırın cöö cürüp,  At kadrini (kıymetini) yaya yürüyüp 
Belge etegin türgön biler.  Bele eteğini düren (sokan) bilir. 
Pul kadırın satkan biler.  Pul kadrini satan bilir. 
Tuz kadırın tatkan biler.  Tuz kadrini tadan bilir. 
Tok kadırın aç biler.   Tok (tokluğun) kadrini aç bilir. 
Söz kadırın aytkan biler.  Söz kadrini söyleyen bilir. 
Cöö kadırın baskan biler.  Yaya kadrini yürüyen bilir. 
Soo kadırın ooru biler.  Sağ (sağlığın) kadrini ağrılı (hasta) bilir. 
Zar kadırın ölgön biler.  Zar kadrini ölen bilir. 
Muñ kadırın küygön biler.  Keder kadrini yanan bilir. 
Bar kadırın cok biler.  Var kadrini yok bilir. 
Düynö kadırın tapkan biler.  Dünya kadrini bulan bilir. 
Tuugan kadırın bölüngön biler. Akraba kadrini bölünen bilir. 
Mal kadırın bakkan biler.  Mal kadrini bakan bilir. 
Külük kadırın sayapker biler. Yürük atın kadrini seyis bilir. 
Kümüş kadırın zerger biler.  Gümüş kadrini zerger bilir. 
Kuş kadırın mülüşkör biler.  Kuş kadrini doğancıbaşı bilir. 
El kadırın azgan biler.  El kadrini azan bilir. 
Er kadırın el biler.   Er kadrini el bilir. 
Cer kadırın köçgön biler.  Yer kadrini göçen bilir. 
Bulak kadırın içken biler.  Bulak (pınar) kadrini içen bilir. 
Ömür kadırın öçkön biler.  Ömür kadrini sönen bilir. 
Han kadırın kalk biler.  Han kadirin halk bilir. 
Agayın kadırın cat biler.  Ağasının kadrini yad (olmuş) bilir. 
Ölüü kadırın tirüü biler.  Ölü kadirin diri bilir. 
Too kadırın sürülgön biler.  Dağ kadrini sürülen bilir. 
Coo kadırın çapılgan biler.  Savaş kadrini yenilen bilir 
Zaman kadırın tarıgan biler. Zaman kadrini zamanı azalan bilir. 
Başınan ötüp körbögön,  Başından geçirip görmeyen 
Caman, cakşını kaydan biler?53 Yamanı, iyiyi nerden bilir? 

Her iki nazım parçasında, bir olayı veya durumu ehlinin ya da yaşa-
yanın bilebileceği vurgulanmaktadır. Zaten bu da “bilmek” eylemiyle dile 
getirilmektedir. Birkaç dizeyi karşılaştıracak olursak üslup benzerliği de 
daha iyi anlaşılacaktır. 

Dede Korkut: 

“Erin ağırını hafifini at bilir. 
Ağır yüklerin zahmetini katır bilir.” 

derken terazi olarak at veya katırı göstermektedir. Asan Kaygı ise: 
                                                           
53 KPA, C. I, Kırgızistan Soros Fondu, s. 508-509, Bişkek, 1999. 
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At kadrini (kıymetini) yaya yürüyüp 
Bele eteğini düren (sokan) bilir.” 

derken terazinin kefesine insanı koymaktadır. Bu dizelerde, atın varlığı 
veya yokluğu durumu belirlemektedir. Benzer varlık ya da kavramın kul-
lanıldığı bir diğer dize de aşağıdaki gibidir. Dede Korkut’un: 

“Nerede sızılar var ise çeken bilir” dizesi, 

Asan Kaygı’da: 

“Sağ (sağlığın) kadrini ağrılı (hasta) bilir.” 

biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Her iki dizede de derdi çeken, yani 
hasta olan bilir sonucu çıkmaktadır. 

Dede Korkut’un “Erin cömerdini, cimrisini ozan bilir” sözlerinin teza-
hürünü Asan Kaygı’nın “Er kadrini el bilir” dizelerinde bulmak mümkün-
dür. Her iki dizede de er’in maddi ve manevi değeri mevzu edilmektedir. 
Herhalde bu er tabirinden maksat yiğitliği, beyliği veya hanlığı herkesçe 
malum biri olsa gerek. Ozan, gittiği toylarda veya şölenlerde aldığı bah-
şişten, ağırlanma biçiminden, halkın iştirakinden böyle bir hükme ko-
layca varabilmektedir veya halk benzer durumlarda böyle bir yorumu ra-
hatlıkla yapabilmektedir. 

Bu nazım parçalarından anlaşılacağı üzere somut dünya bütün çıp-
laklığıyla dizelere yansımakta, göçebe ve epik kültür, ortak bir motif ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Geniş bir dünya görüşü, hayat tecrübesi din-
leyenlerin dimağlarını ısıtıp durmakta; anlayana ders, tutana nasihat ol-
maktadır. Dizelerdeki bu somut dünya, yaşama ve düşünme biçiminin 
tabii bir ürünü olmasına rağmen, Dede Korkut ve Asan Kaygı’nın mane-
viyatından süzülüp gelmiştir. Onların bilgeliği, danışmanlığı, akılmanlığı 
atasözlerini hatırlatan dizelere bürünmüştür. İstenirse dizelerde yer alan 
atasözleriyle ilgili bir çalışma bile yapılabilir: 

Eski pamuk bez olmaz, eski düşman dost olmaz (Dede Korkut). 
Sabrın dibi (sonu) sarı altın (Asan Kaygı). 

3.2. Mensur Metinler Düzeyinde Kısa Bir Karşılaştırma 

3.2.1. Kam Püre’nin Oğlu Bamsı Beyrek Destanı ve  
          Dede Korkut’un Rolü 

Dede Korkut ve Asan Kaygı’nın, yukarıdan itibaren mevzu bahis olan 
yönlerini realite etmek için birkaç olayı irdelemek lazım. Dede Korkut Hi-
kâyeleri’nin üçüncü boyu bilindiği gibi “Kam Püre oğlu Bamsı Beyrek 
Destanı”dır. Yine bilindiği üzere Bamsı Beyrek, Deli Karçar’ın kız kardeşi 
Banu Çiçek’e sevdalanmıştır ve onunla evlenmek istemektedir. 

Hal böyleyken kızı istemeğe kimse cesaret edemez. Sonunda bütün 
Oğuz beyleri toplanıp kızı, Dede Korkut’un istemesine karar verirler. De-
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de Korkut, mademki dostlar beni gönderiyorsunuz, biliyorsunuz ki Deli 
Karçar kız kardeşini isteyeni öldürür, bari Bayındır Han’ın tavlasından 
iki güzel koşucu at getirin; bir keçi başlı geçer aygırı bir toklu başlı doru 
aygırı, ansızın kaçma kovalama olursa birisine bineyim, birisini yedekte 
çekeyim dedi. 

Dede Korkut hazırlığını bitirip Deli Karçar’dan, Banu Çiçek’i Bamsı 
Beyrek’e istemeğe gider ve nihayet Dede Korkut, Deli Karçar’ın huzuruna 
varır ve canı gönülden bir selam verir. Deli Karçar, aleykesselam ey ame-
li azmış fiili dönmüş, kadir Allah ak alnına belâ yazmış! Ayaklıların bu-
raya geldiği yok, ağızlıların bu suyumdan içtiği yok, sana ne oldu, ame-
lin mi azdı fiilin mi döndü, ecelin mi geldi, burada neylersin dedi. Dede 
Korkut: 

Karşı yatan kara dağını aşmağa gelmişim, 
Akıntılı güzel suyunu geçmeğe gelmişim, 

Geniş eteğine dar koltuğuna sığınmağa gelmişim. 

Tanrının buyruğu ile peygamberin kavli ile aydan arı, güneşten güzel 
kız kardeşin Banu Çiçek’i, Bamsı Beyrek’e istemeğe gelmişim der. Dede 
Korkut sözlerini bitirmeğe kalmadan Deli Karçar hiddetlenir ve Dede 
Korkut’u öldürmek ister. Vaziyetin değiştiğini gören Dede Korkut hemen 
atlanıp kaçmaya başlar. Peşinden Deli Karçar kovalar. Nihayet Dede 
Korkut’a yetişir ve kılıcını çeker. Dede Korkut’u yukarıdan aşağı bölmek 
isterken Dede Korkut ism-i âzam duasını okur ve çalarsan elin kurusun 
der. Deli Karçar’ın eli yukarıda öylece asılı kalır. Deli Karçar, Dede Kor-
kut’un keramet sahibi olduğunu anlar. Bunun üzerine: 

Medet aman el-aman 
Tanrının birliğine yoktur güman 

diyerek af diler ve eğer elini iyileştirirse Tanrının buyruğu ve peygambe-
rin kavli ile kız kardeşini Beyrek’e vereceğini söyler. Dede Korkut tekrar 
dua eder ve Tanrının buyruğuyla Deli Kaçar’ın eli iyileşir; ancak Deli 
Karçar, kız kardeşini vermek için bazı şartlar ileri sürer. Dede Korkut 
buna razı olur, ne isterse vereceklerini söyler. Deli Karçar başlar istekle-
rini saymaya: Bin erkek deve getirin dişi deve görmemiş olsun, bin de ay-
gır getirin ki hiç kısrakla çiftleşmemiş olsun, bin de koyun görmemiş koç 
getirin, bin de kuyruksuz kulaksız köpek getirin, bin de pire getirin der. 

Dede Korkut olanı biteni Kam Püre’ye anlatır. O da ilk üçünü ben 
halledersem sen geri kalanı bulur musun dedi. Dede Korkut bulurum 
hanım der. Her şey tamam olduktan sonra Dede Korkut hepsini alıp Deli 
Karçar’a gider. O da Dede Korkut’u karşılayıp bakalım istediklerimi ge-
tirmiş mi diye bir bakar. Aygırları, develeri, koçları beğenir, köpeklere de 
çok güler. Dede benim pirelim hani diye sorar. Dede Korkut’ta, pirelerin 
hepsini bir yere toplamışım, gel gidelim, semizini al zayıfını bırak der. 
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Deli Karçar razı olur ve Dede Korkut onu alıp bir pireli yere götürür. Çı-
rılçıplak edip pireli bir ağıla sokar, üstüne de kapıyı kapatır. Pireler Deli 
Karçar’a üşüşmeye başlar. Deli Karçar başa çıkamaz, bunalır ve Dede 
Korkut’a kapıyı açması için yalvarmaya başlar. Dede Korkut kapıyı açar, 
Deli Karçar kan revan içerisinde dışarıya çıkıp hemen Dede Korkut’un 
ayağına kapanır. Pirelerden kurtarması için yalvarmaya başlar. Dede 
Korkut da hemen kendini bir suya at der. Böylece Deli Karçar suya girer, 
pirelerden kurtulur ve sonuç olarak düğün hazırlıklarına başlamaya 
mecbur olur.54 

Son cümleden başlayacak olursak: 
1. Deli Karçar’ın bir kurnazlıkla kız kardeşini vermekten kurtulmaya 

çalıştığı görülecektir. O da biliyor ki dişi deve görmemiş bin erkek deve, 
hiç kısrakla çiftleşmemiş bin aygır, bin de koyun görmemiş koç, bin de 
kuyruksuz kulaksız köpek zor da olsa bulunur; ama bin tane pire bulu-
namaz, bir araya toplanamaz. Bu kısımda Dede Korkut, Deli Karçar’ın 
maksadını bildiği için ona aklından çıkaramayacağı bir oyun oynar. Bu 
oyunla Deli Karçar’ı mat edip kızı Bamsı Beyrek’e alır. 

2. Dede Korkut’un bilgeliğine ve ince zekâsına işaret eden olaylar sil-
silesinin başına dönecek olursak bir çatışmayla karşılaşırız. Kimse Deli 
Karçar’dan kız kardeşini istemeğe cesaret edemiyor. Sebep malum, kim 
Deli Karçar’dan kız kardeşini istemişse bunun bedelini hep canıyla öde-
miş. Sonuçta bu işin içinden Dede Korkut’a danışarak çıkmışlar. Dede 
Korkut kızı istemeğe razı olmuş; ama giderken tedbirini de almış. Kaçma 
kovalama olur diye iki atla yola çıkmış. Kam Püre’den keçi başlı geçer ay-
gır ile toklu başlı doru aygırı neden istediği de buradan anlaşılacaktır. Biri 
yorulunca diğerine binerek Deli Karçar’ın elinden kurtulmayı planlamıştır. 

3. Yukarıda özetlemeğe çalıştığımız hikâye hatırlanacak olursa Deli 
Karçar, Dede Korkut’u pek de iyi karşılamıyor; ama Dede Korkut vaziyeti 
sezdiği için alttan almıştır. Deli Karçar’a gönlünü ve gururunu okşaya-
cak aşağıdaki dizeleri söylemiştir: 

Karşı yatan kara dağını aşmağa gelmişim 
Akıntılı güzel suyunu geçmeğe gelmişim 

Geniş eteğine dar koltuğuna sığınmağa gelmişim 

Söz ustası Dede Korkut, bu dizelerle Deli Karçar’ı yumuşatamaz; ama 
kaçmak için zaman kazanmış olur. 

4. Deli Karçar, Dede Korkut’un geliş sebebini öğrenince de iyice öfke-
lenir. Bundan sonra kaçma kovalama başlar ve Dede Korkut’un menkı-
bevî kişiliği ortaya çıkar. Dede Korkut burada da Deli Karçar’ı mat eder. 
İsm-i azam duasını okumasıyla Deli Karçar’ın elinin kuruması (taş kesil-
me motifi) bir olur. 
                                                           
54 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, MEB, s. 63-69, İstanbul, 1969. 
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Şimdi burada Dede Korkut, bir, manevî (dinî-sihrî) gücünü kullana-
rak, bir de aklını kullanarak Deli Karçar’ı, aynı hikâyenin içerisinde iki 
kez mat etmiş oluyor. Aynı zamanda bu boy, Dede Korkut’un, diğer boy-
lara nazaran ön planda olduğu bir boydur. Bilindiği gibi boyların ya ba-
şında ya sonunda karşımıza çıkmaktadır. Haliyle bu boyun katkısı daha 
fazla olacaktır. 

Bu boyda Deli Karçar bir engeli teşkil etmektedir. Etraftakiler bu en-
gelden (çatışmadan) kurtulmak için Dede Korkut’a danışmaktalar. So-
nuçta Dede Korkut’un bir hünerle bu işin de üstesinden geldiğini görü-
yoruz (Oğuz ve bilcümle Türk elinin danışman ozanı her çatışma veya 
olay karşısında yine imdada yetişmiştir. Hatırlanacağı gibi bu boyun ba-
şında da bütün Oğuz beyleri toplanıp kızı, Dede Korkut’un istemesine 
karar vermişlerdir.). 

3.2.2. Canıbek Han ile Asan Kaygı’ya Atfedilen  
          İki Hikâye ve Asan Kaygı’nın Rolü 

I. Hikâye: 

Çok eskiden Asan Kaygı adlı akılman (danışman) Sirderya boyunda 
yaşarmış. Günün birinde Aziz Canıbek Han: 

- Eee Asan Ake (abi), dünyada mala heves etmeyen (önem vermeyen, 
hayıflanmayan) adam olur mu, diye sorar. 

O zaman Asan Kaygı: 
- Bizim oğlan, Tölön Bey mala hayıflanmaz, diye cevap verir. 
Akılman gittikten sonra Canıbek Han iki adamını çağırtıp: 
- Asan Kaygı’nın, doğurmamış iki kısrağını eğersiz binip kan ter içeri-

sinde bırakarak birden Tölön’ün karşısına çıkın. Tölön’ün bu duruma ne 
dediğini gelip bana anlatın, diye buyruk verir. 

O zaman o iki adam, hanın söylediği gibi doğurmamış iki kısrağı kan 
ter içinde bırakarak Tölön’ün karşısına çıkmış. Tölön Bey bunları görüp: 

- Eee yiğitler, altınıza çul serip binseniz olmaz mı? Eğersiz binerseniz 
kıçınız yağır olur, deyip geçip gider. 

Adamlar gelip Tölön’ün söylediklerini Canıbek Han’a anlatırlar.55 

II. Hikâye: 

Yine bir gün Aziz Canıbek Han adamlarına Asan Kaygı’yı çağırttırıp: 
- Asan Ake, ben gökyüzüne kuş salsam bir yumruk kadar sarı bir şey 

gelip engel olmaya başladı. Onu vurup düşürecek adam var mı acaba, 
der. 

Asan Kaygı: 
- Onu bizim Tölön Bey atıp düşürür, der. 

                                                           
55 B. Kebekova - A. Tokombaeva, Kırgız El Comoktoru, Biyiktik Yay., s. 317, Bişkek, 2010. 
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Han: 
- Yarın oğlunuzu gönderin, deyiverir. 
Asan Kaygı evine gelip: 
- Oğlum, yarın sen hana varasın. Han kuşunu alıp seninle ava çıka-

cak. O, kuşu gökyüzüne saldığında, gökyüzünden uçup buudayık** gele-
cek. Geldiği zaman tüfeğini doldurup taşlığını yaracak şekilde vur. Eğer 
taşlığını yaramazsan sana ziyanı dokunur. 

Onu vurup salsan han: “Oğlum, senin başından aşağı altın dökeyim” 
diyecek. Ona “razıyım, kabul ettim” de. “İki kızımdan birini vereyim” diye-
cek. Buna dahi “razıyım” deyip kesinlikle kabul et, dedi. 

Ertesi günü Tölön Bey yola çıkacak olup babasının karşısına geçip: 
- Ata ne isteyim, dedi. 
Asan Kaygı: 
- Biraz toprak iste, biraz su iste, dedi. 
Tölön, Canıbek Han’a gelir. Babasının dediği gibi Canıbek koluna ku-

şunu alıp adamlarını peşine takıp ava çıkar. O sırada bir yumruk kadar 
sarı bir şey gökyüzüne süzülüp çıkar. Onu Tölön Bey vurup düşürür. 
Han memnun olup “öz boyun kadar altın al” der. Tölön “razıyım” der. 
“Kızımın birini al” der. Tölön ona da “razıyım” deyip geri çevirmez. Ahirin-
de Tölön, babasının dediklerini dillendirip birazcık yer, birazcık su istedi. 
Aziz Canıbek, “sevdiğin yeri al” deyip çocuğa izin verir. 

Tölön babasına gelip: 
- Sizin dediklerinize izin alıp geldim, der. 
O zaman Asan Kaygı Sır (Sir Derya)’dan göçüp Çüy’e*** gelip Çüy’ü gö-

rüp “bu Çüy değil, bağır çağır imiş” deyip Çüy’den göçüp Koçkor’a*** ko-
nar. Koçkor’u görüp “Koçkor değil, kıyamet imiş; dokuz yolun ağzı, börü 
koyunun kuyruğu imiş” deyip Asan Kaygı buradan göçüp ileriye varıp cel-
mayan binip Cumgal’a*** gelir. Cumgal’ı görüp “çaresini bulsan altın gibi 
yer imiş, çaresini bulamazsan elini yumduğun yer imiş” deyip buradan 
göçüp Narın’a*** gelir. Narın’ı görüp “Narın değil, bînaçar” deyip göçüp Te-
kes’e*** gelir. Buradan da göçe göçe Üç-Kübök’e*** gelmiş. Tölön’e bir yeri 
gösterip “kaz” demiş. Tölön kazarken “toprağı çiğneyip tekrar sal” demiş. 
Toprağı tepe gibi yığıp sonra tekrar yerine doldurunca toprak artmış. O 
zaman Asan kaygı Tölön’e “şu yerden ne tutsan altın olur, yazın kışın 
oturmaya uygun Üç-Kübök denen yer burası” demiş. 

Üç-Kübök av yönünden bay, bereketli yermiş. Suya giden kadınlar et-
rafı kunduz derisiyle/kürküyle sarılı kovalar ile suyu yuvarlayarak alır-
mış. O zaman Asan Kaygı “Canıbek Han, beni her zaman eğlenmeğe, mut-
lu olmaya bırakamaz” deyip birini taş, birini çamurlu su ile Üç-Kübök’ün 
                                                           
** Efsanevî bir yırtıcı kuş. 
*** Kırgızistan dahilinde yer alan yukarıdaki şehir ve kasabalar, masal ve hikâyelere de konu 
olmuştur. 
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yolunu gizlemiş. O zamandan bu zamana kadar Asan Kaygı’nın eli Üç-
Kübök’te kalmış.56 

Hikâyeleri kısaca tahlil edecek olursak: 
1. Her iki hikâyede de Asan Kaygı karşımıza, kendisine danışılan, bil-

gisi sınanan bir tip olarak çıkmaktadır. 
2. Her iki hikâyede de Canıbek Han, bir yolunu bulup Asan Kaygı’yı 

sıkıştırmaya çalışmaktadır. 
3. Birinci hikâye dünya malına bağlanmakla ilgilidir. Canıbek Han 

mal mülk ve toprak sahibidir, Asan Kaygı ise bilgi ve erdem sahibidir. 
Esasında Canıbek Han’ın amacı Asan Kaygı’yı sıkıştırmaktır. Bu yüzden, 
“eee Asan Ake, dünyada mala önem vermeyen adam olur mu” sorusunu 
bilerek sormuştur. Asan Kaygı, yok dese Canıbek Han üstün gelecek, var 
dese bu kez de ispatla diyeceğini biliyor. Nihayetinde adaletsiz olan Ca-
nıbek Han’a karşı Asan Kaygı birinci hikâyede üstün geliyor. Dünya 
heveslisi Canıbek Han, Tölön’ün vermiş olduğu cevapla mat olmakta-
dır. 

4. Her iki hikâyede çatışma ve engel noktasını Canıbek Han teşkil et-
mesine rağmen, bu kez bir engelin ortadan kalkması için ikinci hikâyede 
Canıbek Han, Asan Kaygı’dan yardım istiyor. 

5. Asan Kaygı çatışmaya mevzu olan durumun ortadan kalkmasını 
sağlamakla beraber olacakları da tahmin ediyor. Bu durum karşısında 
Tölön’e ne yapması gerektiğini söyleyip Canıbek Han’a karşı tedbirli ol-
masını da sağlıyor. Nihayetinde halkı için Canıbek Han’dan verimli bir 
toprak istemesini öğütlüyor. Halkı için kaygılanan Asan Kaygı, esas 
amacına ulaşmakla kalmayıp Canıbek Han’ı da ikinci kez mat etmiştir. 

6. Devesiyle diyar diyar dolaşıp uygun bir yer ararken söylediği veci-
zeli, bir o kadar da ahenkli sözler onun şair ruhlu bir danışman olduğu-
nu tekrar göstermektedir. 

7. Her iki hikâyenin sonucunda Asan Kaygı, bütün müşkülü halleden 
ve çareler bulan bir tip olarak belirmektedir. Hele ikinci hikâyenin so-
nunda Üç-Kübök’ü Canıbek Han’dan saklamak istemesi koruma duygu-
sundan ileri gelmektedir. Bu son bölümde esas müşkülün Canıbek Han 
olduğu daha iyi anlaşılmaktadır (Zira yukarıda Asan Kaygı’nın hayatına 
dair ayırdığımız bölümde Canıbek Han ile olan mücadelesine yer vermiş-
tik.) Haliyle Asan Kaygı da Dede Korkut gibi halkının müşkülünü orta-
dan kaldırmıştır. 

Dede Korkut ve Asan Kaygı’nın bilge, danışman, ozan ruhlu ve hüner 
sahibi olduğunu bildiren yukarıdaki metinleri biraz da olsa karşılaştır-
makta yarar var: 

1. Dede Korkut’ta Deli Karçar, Asan Kaygı’da Canıbek Han çatışmaya 
sebep olan karakterler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
                                                           
56 B. Kebekova - A. Tokombaeva, a.g.e., s. 318-320. 
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2. Yine her iki danışman başkaları için sorumluluk almakta ve halkı-
nın sorunlarına çözüm aramaktadır. 

3. Sezgilerinin çok güçlü olması önceden hazırlık yapmalarını kolay-
laştırmaktadır. Dede Korkut’un, Deli Karçar’dan kurtulmak için önceden 
iki at hazırlatması; Asan Kaygı’nın ikinci hikâyede Canıbek Han’ın Tö-
lön’e neler söyleyeceğini bilip Tölön’i buna göre hazırlaması birer misal 
olarak gösterilebilir. 

4. Bununla beraber perdenin arkasında onların sıradan insanlar ol-
madığını sezdiren motiflere de rastlamak mümkün. Dede Korkut’un bir 
bedduasıyla Deli Karçar’ın elinin havada asılı kaldığı taş kesilme motifiy-
le, Asan Kaygı’nın Üç-Kübök’ün yolunu Canıbek Han’dan sakladığı bö-
lüm hatırlanacak olursa bu olağanüstülük kendiliğinden görülecektir. 

5. Olayların analizinde veya aksiyon safhasında şiirin tılsımından ve 
kalıplaşmış sözlerden de faydalanılmaktadır. Dede Korkut’un: 

Medet aman el-aman 
Tanrının birliğine yoktur güman 

yakarışının yanında, Asan Kaygı’ın ikinci hikâyenin orijinalinde: 

Tabın tapsa altın kömürköy degen cer eken 
Tabın tappasa kolun cumgan cer eken.57 

Çaresini bulsan altın gibi yer imiş, 
Çaresini bulamazsan elini yumduğun yer imiş. 

sözleri hikâyelerin monotonluğunu da kırmıştır. Haliyle âşık hikâyelerin-
de ve halk hikâyelerindeki döşeme faslını hatırlatan unsurlara burada 
da rastlamış oluyoruz. 

6. Olayların merkezinde olmakla beraber çözüm yollarını da kendile-
rinin ürettiğini görüyoruz. Dede Korkut’un Deli Karçar’ı kendi oyununa 
düşürmesi; Asan Kaygı’nın da Tölön vasıtasıyla bir parça toprak iznini 
alarak elini ve yurdunu Üç-Kübök’e getirip Canıbek Han’dan kurtulması 
ozanlarımızın danışmanlık hünerini göstermektedir. 

Sonuç 

Başlangıçta “danışman ozan tipi”nin yerine “akîl adam tipi”ni ele al-
mayı düşünmüştük. Daha sonra akîl adam kavramının özellikle son za-
manlarda siyasi bir tanımlama içerisinde dar bir çerçeveye sıkıştırıldığını 
teşhis ettik. Danışman kavramı ise hemen her alanda kullanılır hale gel-
miş, her kesime hitap edebilecek bir özelliğe kavuşmuştur. Halk ozanla-
rının / akınlarının her kesime hitap edebilecek bir kabiliyete sahip olma-
sı ve asırlar boyu bir köy odasından tutunda bir saray veya han çadırına 
varıncaya kadar buralarda çalıp çığırmaları seçtiğimiz kavramla da ör-
                                                           
57 B. Kebekova - A. Tokombaeva, a.g.e., s. 319. 
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tüşmüştür. Gördük ki danışman ozan tipi çalışmamızın neticesi bakı-
mından da isabetli bir karar olmuştur. 

Danışman kavramıyla bilgin insan, bilgin insan ile bilgin ozan, bilgin 
ozan ile de Dede Korkut ve Asan Kaygı’yı anlatmaya çalıştık. Yine gördük 
ki Türk coğrafyasının engin sınırları içerisinde birbirini tamamlayan ve 
asırlar boyu etrafına ışık tutan, halkı ve devleti için kaygılanan, kafa yo-
ran ozanlarımız var olagelmiştir. Dede Korkut ve Asan Kaygı’nın âşıklık 
geleneğine ilham kaynağı olmaları, geleneğin nesiller ve asırlar boyu sü-
regelmesinde aktif rol almaları bakımından da ayrı bir ehemmiyete sahip 
olduklarını; yine her geçen asrın, onların söylediklerini eskitmediğini, bi-
lakis taze ve güncel kalmasına adeta hizmet ettiğini müşahede ettik. Bu 
ozanlarımızdaki söz söyleme güzelliği asırları delip gelen bir esrara sa-
hiptir. Bu esrarın zannımca izahı, Dede Korkut ve Asan Kaygı’daki anla-
tımın atasözleri (makal) hükmünde olmasıdır. Haliyle her iki ozanda da 
öne çıkan tarafların akıl, deneyim, sezgi ve söz söyleme hüneri olduğu 
şüphe götürmüyor. 

Yukarıdaki durum şüphe uyandırmazken Dede Korkut ve özellikle 
Asan Kaygı’nın hangi boydan olduğu tartışıla gelmiştir. Halbuki bu prob-
lem pekala aşılabilirdi. 

“Günümüz folklorcusunun âşık edebiyatı araştırmalarında benzer 

metin (versiyon) veya eş metin (varyant) gerçeğini kabul etmesi ve bu 

metinler arasından birisini tercih etme mecburiyetinin olmadığını bil-

mesi gerekmektedir. Çünkü her metin, bir sosyal çevrenin, bir anlatı 

grubunun ürünüdür ve o metin o çevre veya grup ile anlamlıdır.”58 

Haliyle Asan Kaygı içinde bu metot uygulanabilir. Asan Kaygı’yla ilgili 
meseleler, Asan Kaygı ve varyantları olarak ele alınsa birçok problemin 
hallolacağı kanaatindeyiz. 

İnceleyebildiğimiz manzum ve mensur metinlerde somut dünya daha 
öne çıkmaktadır. Nitelemeler ve teşhisler hep rastlayabileceğimiz somut 
varlıklardan seçilmiştir. Yarı yerleşik, epik hayatın içinde dramatik sah-
neler bulunsa da topluma yön veren akıl sahibi ozanların da sayesinde 
meseleler halledilmiştir. Bamsı Beyrek’e Deli Karçar’ın kız kardeşinin 
alınması, Tölön’ün Canıbek Han’ın sınamalarından kurtulması sadece 
birkaç örnekten biridir. 

Dede Korkut ve Asan Kaygı’nın hanlar tarafından sözleri dinlenecek, 
tavsiyeleri yerine getirilecek ozanlardan olduğunu; bir bakıma hanların 
danışmanı, akıl hocası olduklarını veya hanların zorda kalınca ya da bir 
müşkülü halledemeyince ozanlarımıza danıştıklarını seçtiğimiz manzum 
ve mensur metinlerle de göstermeye çalıştık. Ayrıca haksızlık ve zorbalık 
                                                           
58 M. Öcal Oğuz, Türk Dünyasında Halk Biliminde Yöntem Sorunları, Akçağ Yay., s. 85, An-
kara, 2000. 
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karşısında (özellikle Asan Kaygı’ya atfettiğimiz bölümde) ozanlarımızın 
susmadığını, hatta dillerini bir kılıç gibi kullandıklarını da gördük. 

Neticede Dede Korkut ve Asan Kaygı sıradan ozanlar olmayıp bütüne 
hitap eden, kitleleri etkileyen, çağlar ötesine seslenen bir edebiyat zen-
ginliğine ve bir tarih derinliğine sahiptir. Bugün onlar Türk Dünyası’nın 
ortak mirası olarak karşımızda durmakta, belki de bu mirasın ne kadar 
önemsendiğini seyretmektedirler. 
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KÖROĞLU DESTANI’NIN ARAP REYHAN KOLU 
ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCU* 

Öz 

Türk Dünyasında Köroğlu Destanı ve bu destana bağlı kollar hakkın-

da yapılan araştırmalar, uzunca bir geçmişe sahiptir. Yapılan bu çalışma-

larda Köroğlu’nun tarihi şahsiyeti, alp tipi ve âşık tipini temsil eden kimli-

ği ve anlatma metinlerinin epik veya romanesk bağlamda karakteri tartı-

şılmıştır. Bu çalışmada, bahsi geçen tartışmalara kısaca değinilerek, Kör-

oğlu destanının Türkmen versiyonuna bağlı Arap Reyhan kolu, olay örgü-

sü ve motif bazında incelenmiş ve bu motifler de zaman zaman diğer 

Türk destanlarıyla karşılaştırılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Köroğlu Destanı, Arap Reyhan Kolu, Olay Örgü-

sü, Tema, Motif, Ziya Gökalp. 

Abstract 

A Study on Arap Reyhan Episode of Koroglu Epic 

The studies about Koroglu epic and the episodes connected to this 

epic on Turkish World have a long history. It was discussed that histori-

cal figure of Koroglu, representing the identity of the type of hero type and 

troubadour type and the character of narration texts epic or romanesque 

context in these works. In this study, shortly mentioning above discussi-

ons, it was analyzed Arap Reyhan episode related to Turkmen version of 

Koroglu epic and on the basis of plot and motif, time to time, those motifs 

were compared to other Turkish epics. 

Key words: Koroglu Epic, Arap Reyhan Episode, Plot, Theme, Motif, 

Ziya Gökalp. 
                                                           
* Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Destanlar, millet hafızasında önemli bir yer teşkil eden ve oluşumu 
açısından uzunca bir süre gereken edebi verimlerdir. Çeşitli konu ve mo-
tifler açısından değerlendirildiğinde Türk destanlarının sözlü edebiyatta 
oynadığı rollerin başında millet olma gibi bazı temel ülkü birliktelikleri 
gelmektedir. Bu bakımdan destanın ana kahramanlarının etrafında olu-
şan anlatıların dışında yayılmış çeşitli kolları oluşur ve varlığını sürdürür. 

Türk Dünyasında oldukça yaygınlık kazanmış Köroğlu anlatmaları, 
ortak Türk kültür mirası içinde önemli bir yere sahiptir. Ali Berat Alpte-
kin’in aktardığı bilgilere göre “Köroğlu hikâyesinin 11, 17, 24 hatta 366 
ve 700 kolunun olduğunu”1 çeşitli kaynaklardan öğrenmekteyiz. Azerbay-
can, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Anadolu sahalarında anla-
tıla gelen Köroğlu, konusu itibariyle alplığı işlemekte, Anadolu sahası 
anlatmaları hariç, beyliğini yeniden kurmaya yönelik mücadele vermek-
tedir. Metin Ekici’ye göre, Köroğlu hakkında şimdiye kadar yapılan çalış-
maların çokluğuna rağmen Köroğlu’nun kimliği ve tipi hakkında bazı te-
mel problemler çözülememiş, konuyu ele alan araştırmacıların tarihi-
ideolojik yaklaşımları konuyu daha da karmaşık bir hale sokmuştur.2 
Anlatmaların teşekkülü, Köroğlu’nun kimliği, bu destanın kurgusundaki 
versiyon farklılıklarının nedenleri, destanın teşekkül ettiği yerler hakkın-
da değişik fikirler öne sürülmüştür. 

Türkiye’deki destan araştırmacılarının öncüleri bu konuya kronolojik-
tarihi bakışla yaklaşmışlar, Köroğlu’na tarihi şahsiyet bulmaya yönel-
mişlerdir. Bu konuda Zeki Velidi Togan, Köroğlu’nun VII. veya VIII. yy.da 
Türkmenistan’ın Cürcan bölgesinde yaşayan Şol-Türkmen beylerinden 
olabileceğini ifade etmiş, Köroğlu’nun Yezid bin Mühelleb adlı Emevi ku-
mandanı tarafından ortadan kaldırıldığını öne sürmüştür.3 

Köroğlu’nun ilk örneğinin Gazneli Mahmut olduğunu düşünen Ziya 
Gökalp, Türk destanları üzerine yapmış olduğu çalışmalarda, özellikle 
İran ve Türkmenistan sahası dile getirildiği için bu destanın XI. yy.a ait 
tarihi olayları yansıttığını belirtmiştir.4 

M. Fuad Köprülü, Köroğlu’nun menkıbevi-tarihi bir destan olduğunu, 
Göktürklere bağlı yaşayan Oğuzların İslam öncesi dönemde İran’la olan 
mücadelelerinin izlerini taşıdığını, daha sonra da göç yollarıyla birlikte 
Anadolu’ya geldiğini ileri sürmüştür.5 

Mehmet Kaplan, Köroğlu’nu alp tipinin temsilcisi olarak görmektedir. 
Kahramanın kimliğiyle bağlantılı olarak Kaplan, Köroğlu’nu alp tipinin 
özelliklerini göstermesi hususunda şöyle demektedir: 
                                                           
1 Ali Berat Alptekin, “Köroğlu Hikâyesinin Bolu Beyi Kolundaki Millî ve Beynelmilel Motif-
ler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 22, s. 105, İstanbul, 1983. 
2 Metin Ekici, Türk Dünyasında Köroğlu, Akçağ Yayınları, s. 63, Ankara, 2004. 
3 Zeki Velidi Togan, “Türk Destanlarının Tasnifi”, Atsız Mecmua, Sayı: 3, s. 41, İstanbul 1931. 
4 Ziya Gökalp, “Türklerde İçtimai Teşkilat”, Milli Tetebbular Mecmuası, Cilt: 1, Sayı: 3, s. 
447, İstanbul, 1331. 
5 M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Ötüken Yayınları, s. 43, İstanbul, 1981. 
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“Köroğlu’nu alp tipi kadrosuna sokabiliriz. Hayatın manasını kuvvetli 

olma ve galebe çalmada bulması bakımından hiç şüphesiz o da Oğuz 

Kağan ve Dede Korkut kahramanları soyundan gelir. O da onlar gibi 

‘yiğitlik’i en üstün kıymet sayan, aktif, dışa dönük, savaşçı bir tiptir. 

Şahsiyetinin ayrılmaz parçası ve başarılarının temeli olan meşhur 

‘Kır atı’, açık mekân adamı olması, tıpkı göçebeler gibi dağlarda ya-

şaması ile de, o alp tipine yaklaşır”.6 

Alp tipinin belirgin özelliklerini gösteren Köroğlu hakkında Pertev Nai-
li Boratav da Kaplan’ın söylediklerine paralel fikirler ileri sürmekle bir-
likte, Köroğlu’nun aynı zamanda eren tipine yaklaştığını da ifade etmek-
tedir: “Köroğlu’nun oburluğuyla, heybetiyle, efsanevi cüssesiyle, sesiyle, 
kuvvetiyle asırlardan beri türlü tekâmüller geçirmesine rağmen bazen ken-
disine verilen alelade eşkıya şahsiyeti içinde bile Oğuznameler’deki Oğuz 
erenlerinin özelliklerini kaybetmediğini söyleyebiliriz”.7 Diğer yandan Bo-
ratav’ın Batı Türkleri arasındaki Köroğlu anlatmalarının temel çatışması 
olarak Celali isyanlarını göstermesi8, konu üzerinde çalışma yapan araş-
tırmacılar arasında tartışmalara yol açmıştır. Fahrettin Kırzıoğlu ise, Bo-
ratav’ın görüşlerine karşı çıkıp Köroğlu’nun Celali isyanlarından çok da-
ha önce yaşamış Avşar boyundan Hüsrev Sultan olduğunu öne sürmüş-
tür.9  

İsa Özkan, Köroğlu ve atının zuhuruna ait çizgilerin mitolojik dönem-
lere ait özellikler taşımasından dolayı destanda kahramanın ve atının 
doğumu noktasında batı ile doğu versiyonları arasında birtakım farklar 
bulunduğunu ve destanın tarihi tabakalarının Türklerin İslamiyet’i ka-
bul etmeden önceki devirlerine rastladığını ifade etmektedir. Ayrıca, Kör-
oğlu’nun Doğu rivayetlerinde Timurlular Devri ve diğer Türkistan hanlık-
ları zamanında ortaya çıkan olaylarla karşılaşmamızın mümkün olduğu-
nu söylemekle birlikte, Boratav’ın tezinin tek başına destanın teşekkül 
devrini açıklama hususunda yeterli olmadığı görüşündedir.10 

Köroğlu anlatmaları, Türk Dünyası destancılık geleneği içinde hayli 
önemli bir yere sahiptir. 1990’lı yıllara kadar tek yönlü bir gelişim çizgisi 
seyreden Türkiye sahasında yapılan araştırmalar, Anadolu’yla sınırlı kal-
dığından sağlıklı sonuçlar elde etmek mümkün olmamıştır. Türkistan’-
daki Köroğlu anlatmalarıyla ilgili 1990’lı yıllardan önce Dursun Yıldı-
rım’ın tespitleri bugün için de geçerliliğini korumaktadır. Yıldırım, Kör-
                                                           
6 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3: Tip Tahlilleri, Dergâh Yayınları, s. 
101, İstanbul, 2001. 
7 Pertev Naili Boratav, Köroğlu Destanı, Adam Yayınları, s. 74-75, İstanbul, 1984. 
8 Pertev Naili Boratav, Folklor ve Edebiyat, Adam Yayınları, s. 229-235, İstanbul, 1983. 
9 Fahrettin Kırzıoğlu, “Avşarlu ile Dulkadırlu Türkmenlerinin Köroğlu Oymakları”, Türk Kül-
türü, Sayı: 65, s. 356-364, Ankara, 1968. 
10 İsa Özkan, “Köroğlu Destanı’nda Kahraman ve Atının Doğuşu İle İlgili Motiflerin Tahlili”, 
Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, s. 232, Ankara, 1997. 
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oğlu anlatmaları için iki ana saha olduğunu, bunların Doğu ve Batı sa-
halarından müteşekkil olduğunu söylemiştir.11 

Bu kadar geniş coğrafyaya yayılan Köroğlu anlatmalarının arasında 
kuşkusuz farklılıklar oluşacaktır. Kahramanın kimliği ve destanın kur-
gusu noktasında değişmeyen bu anlatılar, versiyon farklılıklarına bağlı 
olarak motif farklılıkları da kazanmıştır. Dursun Yıldırım, bu farklılıkları 
şu şekilde ele almıştır:12 

a) Kahramanın ailesinin, atalarının kimliği ve hayat hikâyeleri hak-
kında farklılıklar. 

b) Kahramanın doğuşu ve yetişmesi ile ilgili uyumsuzluklar. 
c) Kahramanın Köroğlu unvanını almasına mesnet gösterilen motif-

lerle ilgisi. 
d) Kahramanın tarihi şahsiyet olup olmaması veya destanda yer alan 

tarihi hadiselerin değişik yapılarda olması. 
e) Mitolojik ve şamanistik tabaka ve unsurların gösterdiği hususilik-

ler ve değişmeler. 
f) Köroğlu Destanı’nın geneolojik daireleşme işleminde versiyonların 

durumu. 
g) Destanın icra ve kompozisyonunun inşasında kullanılan anlatım 

tekniklerinin ifade geleneklerinin gösterdiği değişiklikler. 
Köroğlu araştırmalarında kültürel ortamı metinle ayrıştıran yaklaşım-

lar, bu destanın ve bu destanın kahramanı olan Köroğlu’nun Celali 
Ayaklanmaları ya da Tebriz İsyanı ile birlikte anılması sonucunu doğur-
muştur. Bu aslında Batı dairesi içerisinde şekillenmiş olan Köroğlu an-
latmaları için tarihi şahsiyetlerle destanın mitolojik kahramanının adap-
tasyonunu ortaya koymaktan başka bir şey değildir. Tarihi-kronolojik 
bakışa sahip bazı araştırmacılar, karşılaştırmalar yapmak suretiyle des-
tan kahramanının tarihi şahsiyetlerle olan bağlarını ortaya koymaya ça-
lışmışlar, bazıları ise Avrupa eşkıya öykülerinin kahramanları ile Köroğ-
lu’nu karşılaştırmışlardır.13 
                                                           
11 Dursun Yıldırım, “Köroğlu Destanı’nın Orta Asya Rivayetleri”, Köroğlu Semineri Bildirileri, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, MİFAD Yayınları, s. 105, Ankara, 1983. Konuyla ilgili olarak Yıl-
dırım şöyle demektedir: “Biz bu iki versiyonu Orta Asya versiyonu ve Batı versiyonu şeklinde 
isimlendireceğiz. Köroğlu Destanı’nın Batı versiyonuna Azerbaycan, Anadolu, Balkan ve çevre 
Türk yerleşim sahalarında yer alan Türk rivayetleriyle, Gürcü, Ermeni ve diğer etnik grup ve 
milletlerin hayatında yer alan rivayetleri dâhil etmekteyiz. Orta Asya versiyonu, Türkmen, Öz-
bek, Karakalpak, Tatar, Kazak, Kırgız, Uygur Türklerine ait rivayetler ile Tacik ve Buhara 
Arapları arasında dolaşan Arapça ve Tacikçe anlatılan rivayetleri kapsar. Afganistan Türkleri 
arasında dolaşan Köroğlu Destanı rivayetleri de Orta Asya versiyonuna dâhildir.” Bkz. Yıldı-
rım, “a.g.m.”, s. 105. 
12 Yıldırım, “a.g.m.”, s. 106. 
13 Köroğlu’nun tarihi şahsiyeti ile ilgili bkz. Yücel Özkaya, “Köroğlu’nun Tarihi Şahsiyeti”, 
Köroğlu Semineri Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, MİFAD Yayınları, s. 67-70, Ankara, 
1983. Köroğlu’nun Avrupa eşkıya öyküleriyle kıyaslanması hususunda bkz. A. Edip Uysal, 
“İngilizlerin Robin Hood Destanı ile Köroğlu Destanı Arasında Bazı Benzerlikler”, Köroğlu Se-
mineri Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, MİFAD Yayınları, s. 91-102, Ankara, 1983. 
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Köroğlu’nun yayılımı ve gösterdiği bazı özellikleri bakımından bilinen 
Türk destanlarından ayrıldığı bir gerçektir. Bunun nihayetinde Köroğlu 
anlatmaları bazı bölgelerde destan formundayken, bazı bölgelerde halk 
hikâyesi; hatta efsane niteliğine bürünmüştür. 

Şimdiye kadar yapılan Köroğlu araştırmalarında kullanılan Tarihi-
Coğrafi Araştırma Metodu’nun doğurduğu sonuçlarla ilgili olarak Fuzuli 
Bayat, Köroğlu anlatmalarının halk hikâyesi mi, yoksa destan mı olduğu 
noktasında, “destan formunda anlatmalar” şeklinde bir tasarrufta bulun-
masının yanında, ikili bir tür oluşturduğunu söylemeyi de ihmal etme-
miş ve ayrıca “bu destanda Celali Ayaklanmaları ve Tebriz Ayaklanması-
nın izlerini görebilmek” şeklinde bir değerlendirme yapmıştır.14 Bayat, 
Türkistan’daki versiyonlarıyla Anadolu versiyonunun çıkışı ile ilgili yan-
lış yargılardan söz ederek, Köroğlu’nun tarihi şahsiyetle ilişki kurulması 
ya da çıkışı ile ilgili olan tespitlerin halk edebiyatının fonksiyonunu yete-
rince anlamamak ve metni konteksten (sosyo-kültürel bağlamdan) tecrit 
edilmiş biçimde algılamaktan ileri geldiğini ifade etmiştir.15 

Bayat, Köroğlu’nda geçen kahraman tipine yönelik ise şunları demiştir: 

“Bu yeniden kurulma (yani ikinci kez doğma) süreci destanda mahi-

yeti bakımından değişmese de, epik özellik kazanmıştır. Nitekim epik 

Goroğlu bütün yönleri ile hem kahramanlık destanlarının maddi güç 

sergileyen tiplerine hem de aşk destanlarının bade içerek âşıklık ve 

güç alan tiplerine benzer”.16 

Köroğlu anlatmalarının mitolojik yönü her ne kadar günümüze kadar 
belirli yönleriyle gelmişse de, bunu yaratan kültürel çevrenin sosyo-kültürel 
değişmeleriyle şekillendiği muhakkaktır. Bu nedenle bu anlatmalardaki  
Köroğlu tiplerinin Sünni-Şii çatışmalarından, Babai ya da Celali hareketle-
rinden, Arap ordularıyla Türk milislerin mücadelelerinden hatta Sovyet dev-
riminden etkilenmesi doğaldır. Bunu yaratan çevrenin geniş olması, birbi-
riyle tezat oluşturabilecek şekilde farklı farklı Köroğlu tiplerini ortaya çıkar-
mıştır. Konuyla ilgili araştırmacıları müşkül duruma sokan sebep budur. 

1. Arap Reyhan Kolunun Olay Örgüsü 

Köroğlu’nda olaylar bakımından ve bir anlatma bütünü olarak birbi-
rinden müstakil, yalnızca başlıca kahramanlarının adları ile onların du-
rakları olan Çamlıbel ve efsanevi Kırat gibi unsurların hepsinde müşte-
rek olması itibarı ile gelenek içinde anlatmanın çeşitli olay örgüsü birim-
leri kol olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada Türkmenistan’da yaygın 
olarak anlatılan Köroğlu Destanı’nın Arap Reyhan kolu incelenmiştir. 
Türkmen versiyonuna ait bu kolun olay örgüsü şu şekildedir: 
                                                           
14 Fuzuli Bayat, Köroğlu: Şamandan Aşıka, Alptan Erene, Akçağ Yayınları, s. 11, Ankara 2003. 
15 Bayat, a.g.e., s. 11. 
16 Bayat, a.g.e., s. 18. 
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1. Köroğlu, Leke Şah’ın kızını hile ile kaçırarak Övez Can’a verir. 
2. Leke Şah, durumu anlayınca Arabistan’a haber salarak yardım ister. 
3. Üç Arap kardeşten ikisi bunu kabul etmez, ama Arap Reyhan bu 

yardım teklifini kabul eder. 
4. Arap Reyhan padişahın huzuruna gelip ondan yemek ve yolluk er-

zak ister. 
5. Arap Reyhan silahları ve binek hayvanlarıyla Çandıbil yolunu tutar. 
6. Arap Reyhan’ın azığı yolun yarısında tükenmiştir. 
7. Arap Reyhan, Köroğlu’nun yılkısından hayvan avlayarak karnını doyurur. 
8. Çoban, bunu ağası Köroğlu’na haber verir. 
9. Köroğlu, yiğitleriyle birlikte yola çıkar. 
10. Köroğlu, yiğitlerine dinleneceğini ve onların av avlayabileceklerini 

söyleyerek uykuya dalar. 
11. Arap Reyhan Köroğlu’nu tutsak alır. 
12. Övez’in yardımıyla Köroğlu Arap Reyhan’ın elinden kurtulur. 
13. Arap Reyhan, Övez tarafından öldürülür. 
14. Köroğlu, kendisini kurtaran Övez’e beylik verir. 
15. Yiğitleriyle beraber Köroğlu, Çandıbil’e geri gelir. 

2. Arap Reyhan Kolunda Bazı Motifler 

Halk anlatılarında karşımıza çıkan motif kavramı, belirli bir sürekliliği 
olan ve yinelenen en küçük öğe olarak tanımlanabilir. Anlatının merkezin-
de kendine özgü bir yer edinen motifin kültürel unsurlarla harmanlanmış 
olarak ortaya çıkması, kuşkusuz anlatıyla beraber bu kültürel ortamın da 
gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik önemli bir işlevi vardır. Köroğlu 
Destanı’nın Arap Reyhan kolunda öne çıkan bazı motifler şunlardır: 

2.1. Köroğlu’nun Esir Düşmesi 

Arap Reyhan ve kendisine benzeyen kardeşi, Arabistan bölgesinden 
gelip Köroğlu’yla savaşan tiplerdir. Konu üzerinde bir çalışma yapan H. 
İbrahim Şahin’in aktardığı bilgilere göre, bu iki tip, iri cüsseli ve güçlü 
kahramanlardır, bindikleri atların da sıra dışı yetenekleri vardır. Yemesi 
içmesi normal bir insanın çok üzerinde olan bu tipler, hantal olarak tas-
vir edilmişler ve Köroğlu’na karşı koyamamışlardır.17 

Köroğlu’nun Arap Reyhan’a esir düşmesiyle birlikte gelişen olaylar, 
diğer Türk destanlarındaki konu gelişimiyle paralellikler göstermektedir. 
Özellikle yardımcı karakterin destan kahramanına yardım edişi, onu 
esaretten kurtarması, Dede Korkut’taki anlatmalarla Alpamış Destanı’n-
da da vardır. Kazan’ın oğlu Uruz’u esirlikten kurtarması, Boğaç Han’ın 
babası Dirse Han’ı hain kırk yiğidin elinden kurtarması, bu kolda cere-
yan eden esirlik-özgürlük çizgisindeki olaylarla benzerlik gösterir. 
                                                           
17 H. İbrahim Şahin, Türkmen Destanları ve Destancılık Geleneği, Kömen Yayınları, s. 296, 
Konya, 2010. 
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Dede Korkut’ta esirlikten kurtarma konusunda destan kahramanının ken-
disine yakın bir başka karakteri kurtarması söz konusudur. Bunun tipik örne-
ğini teşkil eden Boğaç Han’da destanın kurgusu Boğaç’ı temel alır. Uruz’un 
kurtarılması için aynı şeyi söylemek zordur. Çünkü burada tıpkı Köroğlu’nun 
kurtarılması gibi yardımcı karakter, ana kahramana yardım etmiştir.18 

Kanturalı anlatmasında ise kahraman her ne kadar esir düşmese bile 
zor durumda kaldığında Selçen Hatun’un ona yardım teklif etmesi ve ar-
dından ona yardım etmesi, Kanturalı tarafından hoş karşılanmamıştır. 

Alpamış Destanı’nda ise, kahramanın dostu olan Karacan’ın onu kur-
tarma girişimlerinin kahraman tarafından reddedildiğini görmekteyiz.19 

Halk hikâyelerinin bazılarında da kahraman bir başkasının yardımıy-
la esirlikten kurtulmaktadır. Halk hikâyelerindeki bu kurtulma biçimi 
olağanüstü yardımcı karakterlerin devreye girmesiyle gerçekleşir. Tahir 
ile Zühre Hikâyesi’nde Tahir’i Mardin zindanından Hızır kurtarmıştır.20 

Güney Sibirya destanlarında esir düşme konusu hem kahramanın kendisi 
için, hem de kahramanın yakınlarından birisi için geçerlidir. Bu bölgedeki 
destanların birçoğunda bu motifin önemli ölçüde öne çıktığını görmekteyiz.21 

Altay destanlarından Emelçi Mergen’de kahramanın esir düşen annesi-
ni zalim Celbegen’in elinden kurtarması konu edilmiştir. Bu destanın mo-
tif sırası, kahramanın annesinin esir düşmesi, kahramanın annesini kur-
tarması, kahramanın zalim Celbegen’i öldürmesi şeklinde oluşmuştur. 

Türk destanlarında kahramanın esir düşmesi, hem destan formunda-
ki anlatmalarda, hem de halk hikâyesi olarak adlandırabileceğimiz an-
latmalarda varlığını korumakla beraber, bu durum karşısında kahra-
manların aldığı tavır çeşitlenmektedir. Köroğlu’nun Arap Reyhan kolu bu 
noktada diğer anlatmalardan ayrılmaktadır. Bu kolda Arap Reyhan’ın 
kendisini esir almasıyla birlikte Köroğlu, kırk yiğidinden, Kırat’tan ve 
Övez’den yardım bekler. Bunu Köroğlu’nun Arap Reyhan’a söylediği söz-
lerden anlıyoruz: 

Gırat gitdi Çandıbile, 
Habar berer bizin ile, 
Hali yeter Övez bile, 
Arap, sen men-menlik etme! 
Gırat arlap, dagdan öter, 
Kırk yigidim kovup yeter, 

                                                           
18 Konuyla ilgili bkz. Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, Türk Dil Kurumu Yayınları, An-
kara, 2004. 
19 Konuyla ilgili bkz. Fazıl Yoldaşoğlu, Alpamış Destanı, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 
Ankara, 2000. 
20 Konuyla ilgili bkz. Fikret Türkmen, Tahir ile Zühre, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, An-
kara, 1998. 
21 Güney Sibirya kahramanlık destanlarından Alday Buuçu, Çeçen Kara Möge, Boktu Kiriş 
Bora Şeeley gibi destanlarda esir düşme konusu vardır. Bkz. Metin Ergun ve Mehmet Aça, 
Tıva Kahramanlık Destanları I, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005. 

155



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 8 

Öz yurduna leşin gider, 
Arap, sen men-menlik etme! 
Dövüşmedim senin bile, 
Göroglını saldın gola, 
Umıdım bar Övez gele, 
Zannar, sen men-menlik etme!22 

Kahramanın yardım beklentisi içine girmesi epik karakterli diğer des-
tanlarda söz konusu değildir. Alpamış ve Dede Korkut’ta kahramana ya-
pılan yardım teklifleri kahraman tarafından “toplum içinde namım lekele-
nir” düşüncesiyle reddedilmektedir. Bu da Köroğlu’nun halk hikâyesine 
yakın olan bir özelliğini öne çıkarmaktadır. Köroğlu’nun bu beklentisi 
gerçekleşmeyince de umudu tükenmeye başlar. Halbuki Türk destanla-
rında bilinen kahraman tipinde umutsuzluk ve bezginlik görülmemekte-
dir. Köroğlu, bu umutsuzluğunu şu şekilde dile getirir: 

Duman aldı, daglar başı garaldı, 
Çandıbilden, ne Balkandan gelen bar. 
Yazılan kısmatım gelmese erdi, 
Çandıbilden, ne Balkandan gelen bar. 
İndi Çandıbilden dövranlar ötdi, 
Ahır meni bu men-menlik hor etdi, 
Bu gün mana bu ekelik kar etdi, 
Çandıbilden, ne Balkandan gelen bar. 
Göroglı, gam bilen başım har boldı, 
Zagpıran dek gızıl menzim saraldı, 
Elim baglı yürek-bagrım gan boldı, 
Çandıbilden, ne Balkandan gelen bar.23 

Köroğlu’nun esir düşmesi öncesinde Türk destanlarında felaketlerin 
habercisi olan uyku ile karşılaşıyoruz. Bilindiği üzere destanlarda uyku-
ya dalan bahadırlar hem uzun süre uyuyabilmekte, hem de bu uykunun 
sonunda başlarına kötü bir iş gelmektedir. Dede Korkut Kitabı’nda, 
Oğuz beyleri yedi gün uyurlar, onun için uykuya küçük ölüm derler. 
Bamsı Beyrek ve Salur Kazan uyurken düşmana tutsak olmuşlardır. De-
de Korkut Kitabı’nda ozan, “Ol zamanda Oğuz yiğitlerine ne kaza gelse 
uykudan gelürdü” demektedir.24 

2.2. Hile 

Türkmen destanlarında kahramanların zaman zaman hileye başvur-
dukları görülür. Çoğunlukla düşmandan beklenen hileler, bazen de kah-
                                                           
22 Nagım Aşırov, Göroglı, Türkmenistan Dövlet Neşiryatı, s. 62, Aşgabat, 1958. 
23 Aşırov, a.g.e., s. 68. 
24 Konuyla ilgili bkz. Saim Sakaoğlu, Dede Korkut Kitabı (İncelemeler-Derlemeler-Aktarma-
lar), C. I-II, Selçuk Üniversitesi Yaşatma ve Geliştirme Vakfı Yayınları, Konya, 1998. 
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raman tarafından kullanılır. Hileyi bir savaş taktiği olarak kullanan kah-
ramanların başında Köroğlu gelir. Köroğlu, pek çok kolda hileye başvu-
rur, bu sayede düşmanlarına üstünlük sağlar. Köroğlu’nun yanı sıra yi-
ğitleri de sık sık hileye başvururlar.25 

Arap Reyhan kolunda Köroğlu, Leke Şah’ın kızını hileyle kaçırıp 
Övez’e verir. Diğer yandan Köroğlu, Leke Şah’ın askerleri ile çoban kılı-
ğında konuşur, kendini tanıtmaz. Burada kılık değiştirme motifinin hile-
ye yönelik olarak ortaya çıktığı düşünülebilir. 

Hile, destan kahramanı için problemleri çözmede asıl yöntem değildir, 
özellikle alp niteliklerini tam anlamıyla taşıyan kahramanların başvur-
duğu bir yöntem hiç değildir. Bazı durumlarda kahramanın düşmanları 
hile yoluna başvurur ve bazen de başarıya ulaşırlar, ancak bu başarı ge-
çicidir. Kahraman, yapılan hileyi çok geçmeden ortadan kaldırır ve bunu 
yapanları cezalandırır.26 

2.3. Av 

Türkmen destanlarında avların içeriği hakkında fazla ayrıntıya yer ve-
rilmez, sadece kahramanların ava çıktıkları belirtilir. Bazı avlarda kahra-
man, av sırasında sevdiği kızla veya düşmanlarıyla karşılaşır, bazıların-
da ise ava çıkan kahramanın geride bıraktığı ailesi ve yakınları zor du-
rumda kalırlar. Hangi şekilde olursa olsun avlar, Türkmen destan kah-
ramanlarını yeni maceralara sürükleyecek olayların yaşandığı alanlardır, 
bu yönüyle av motifi destanlarda oldukça işlevseldir.27 

Türkmen destanlarından Köroğlu’nda kahramanlar sık sık ava çık-
makta ve bu avlarda kendilerini bazı olayların içinde buldukları görül-
mektedir. Arap Reyhan kolunda Köroğlu’nun ava çıktığına yönelik her-
hangi bir ifadeye rastlanılmasa da, Arap Reyhan’ı bulmaya gittiklerinde 
Köroğlu’nun yiğitlerine av izni verdiği, düşmanı Arap Reyhan’ın ise, Kör-
oğlu’nun yurdunu basmaya giderken avlandığı belirtilmektedir. 

2.4. Düşmanla Mücadele ve Kahramanın Gücünü İspatlaması 

Köroğlu, Arap Reyhan’a esir düştükten sonra onun elinden kurtul-
mak için çeşitli hilelere başvurur, fakat başarılı olamaz. Arap Reyhan’a 
Övez’in ve kırk yiğidinin gelerek kendisini kurtaracaklarını söyler. Bura-
da Arap Reyhan ile Köroğlu arasında geçen konuşmalar, halk hikâyele-
rinde geçen konuşmalara, Köroğlu’nun anlatmanın değişik yerlerinde sa-
zıyla birlikte şiirler okuması da halk hikâyelerindeki kahramanların dav-
ranış kalıplarına benzemektedir. 

Köroğlu doğrudan Arap Reyhan’la mücadeleye girişmemiş, Övez’in 
gelmesini beklemiştir. Övez, Kırat’ın da yardımıyla Arap Reyhan’ı yener. 
                                                           
25 Şahin, a.g.e., s. 336. 
26 Şahin, a.g.e., s. 337. 
27 Şahin, a.g.e., s. 336. 
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Böylelikle anlatmanın diğer kahramanı Övez, gücünü ispatlamış olmak-
tadır. Köroğlu’nun yaşlanmasıyla birlikte kahramanlık konusunda 
Övez’in ön plana çıkması, Manas ve Semetey gibi destanların kurgusuyla 
benzerlik göstermektedir. 

2.5. Ceza 

Köroğlu’nun kırk yiğidinin Köroğlu’nu esaretten kurtarma konusunda 
isteksiz davranmaları, Arap Reyhan’ın gücünden çekinmeleri anlatmada 
yer almaktadır. Bu durum her ne kadar Dede Korkut’taki Boğaç anlatma-
sında geçen hain kırk yiğidin tavırlarıyla benzerlik gösterse de aralarında 
bazı ayrılıklar vardır. Elimizdeki anlatmada ihanet söz konusu değildir, an-
cak, Köroğlu’nu kurtarmada kırk yiğit isteksiz davranmaktadır. Bu istek-
sizliğin sebebi, Arap Reyhan’ın heybetinden korkmalarına bağlanmıştır. Bir 
diğer Arap Reyhan varyantında kırk yiğit Övez’le birlikte Köroğlu’nu kurtar-
maya gitmemiş, meyhanede eğlenmişlerdir. Bunun üzerine Köroğlu, Arap 
Reyhan’ın kellesini kendilerine yedirerek yiğitleri cezalandırmıştır.28 

2.6. Toy 

Köroğlu’nun Arap Reyhan kolunda toyla ilgili ayrıntılı tasvirler yer alma-
mıştır. Anlatmanın sonunda “Bu sözden son hemmesinin vagtı hoş bolup, 
mırat maksatlarına yetdiler”29 şeklinde masallardaki bitiriliş formellerine 
benzer bir ifade yer almaktadır. Diğer yandan, anlatmanın değişik yerlerin-
de tütün, nargile, çay içmek, meyhanede eğlenmek gibi ifadeler yer almıştır. 

2.7. Efsanevi Mekan 

Anlatmada belirsiz bir yer vardır ve bu efsanevi yerin adı Çandıbil’dir. 
Köroğlu’nun beyliğini kurduğu, ailesinin oturduğu yer olarak kabul edil-
mekle birlikte, gerçek bir yer adı değildir. Çandıbil’in yanı sıra anlatma-
da İran, Gürcistan, Arabistan gibi gerçek yer adları da geçmektedir. 

2.8. Olağanüstü At 

Türk destanlarında genellikle kahramanın baş yoldaşı kendisinin atı-
dır. Bu atlar olağanüstü özelliklere sahiptirler. Kahramanı tehlikelerden 
korurlar ve bazen de onunla konuşurlar. Hemen hemen bütün Türk des-
tanlarında kahramanın baş yoldaşı olan kutsal atların sahip oldukları 
özelliklerden bazıları şunlardır: 

1. Uçan kuştan daha hızlıdırlar. 
2. Uzak yolları soluklanmadan aşma gücüne sahiptirler. 
3. Kahramanın düşüncesiyle dileklerini, düşmanın kötü niyetini ön-

ceden sezmek yeteneğine sahiptirler. 
4. Kahramanın sıkıştığı anlarda dile gelip kahramana akıl verip tavsi-

yede bulunabilirler. 
                                                           
28 Aşırov, a.g.e., s. 89. 
29 Aşırov, a.g.e., s. 91. 
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5. Gerektiğinde kılık değiştirme gibi büyüsel güçlere sahiptirler. 
6. Kahraman öldüğünde ya da yaralandığında vücudunu ya da cese-

dini bozkırda bırakmadan obaya getirebilirler.30 
Köroğlu’nun atının adı Kırat’tır. Bu kolda Kırat, konuşmasa da, kuv-

vetli sezgileriyle kahramana yol gösterir. Köroğlu esir düştüğü zaman 
Çandıbil’e bu haberi o getirir. Övez’le birlikte Köroğlu’nu Arap Reyhan’ın 
elinden kurtarır. Kırat, çok hızlı koşan bir attır. Arap Reyhan kolunda 
Köroğlu, Kırat’a şöyle seslenmektedir: 

Gurbanın bolayın Gırat, 
Neçün gara baglanar sen? 
Başındadır teci dövlet, 
Neçün gara baglanar sen? 
Gırat, muhannes boldunmı, 
Daglardan habar aldınmı, 
Ya bir şer habar bildinmi, 
Neçün gara baglanar sen? 
Garıp yüregimin badı, 
Ilgar atın meydan şadı, 
Hayvan ehlinin sayaydı, 
Neçün gara baglanar sen? 
Nege akar gözün yaşı, 
Batır yigidin sırdaşı, 
Göroglının baş yoldaşı, 
Neçün gara baglanar sen? 

Sonuç 

Bu çalışmada Köroğlu Destanı’nın Türkmenistan’da yaygın olarak an-
latılan Arap Reyhan kolu incelenmiştir. Köroğlu anlatmalarının destan 
mı, yoksa halk hikâyesi mi olarak adlandırılabileceği tartışmalarının be-
lirli bir sonuca bağlanmadığı günümüzde net ifadeler kullanmak elbette 
mümkün değildir. Köroğlu, alp tipinin bir temsilcisi olmakla birlikte 
âşıkların davranış kalıplarını da göstermektedir. Bu bakımdan Köroğlu 
anlatmalarının ikili bir yönü vardır. Anlatmanın kurgusu ve motifleri an-
latmanın destanî özelliklerini yansıtmakta, diğer yandan karşılıklı ko-
nuşmalarda halk hikâyesi özellikleri öne çıkmaktadır. 

Bu kolda Köroğlu’nun esir düşmesi ve Övez’in göstermiş olduğu kah-
ramanlık ön plana çıkmıştır. Köroğlu’nun yaşlanmasıyla birlikte kahra-
manlık konusunda Övez’in ön plana çıkması, Manas ve Semetey gibi 
destanların kurgusuyla benzerlik göstermektedir. Yardımcı karakterlerin 
Köroğlu’nu kurtarma girişimlerinin yanında Kırat’ın kahramana olan 
bağlılığı, olağanüstü özellikleri de göze çarpmaktadır. 
                                                           
30 Mustafa Aça, Oğuznamecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznamesi, IQ Kültür Sanat Yayınları, 
s. 177, İstanbul, 2003. 
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Köroğlu’nun yukarıda bahsi geçen Arap Reyhan kolunda sosyal hayata 
yönelik “esir düşme”, “hile”, “av”, “düşmanla mücadele ve kahramanın gü-
cünü ispatlaması”, “ceza”, “toy” gibi motifler öne çıkarken; olağanüstülük-
lerle ilgili ise “efsanevi mekân” ve “olağanüstü at” gibi destan motifleri be-
lirmektedir. Çalışmanın inceleme bölümünde zaman zaman diğer destan-
larla yapılan karşılaştırmalarda ise, bu motifler bakımından bunların ben-
zer özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Diğer yandan, bir düşman ti-
pi olan Arap Reyhan’ın tasvirlerinde ise masalsı özellikler görülmektedir. 
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AZERBAYCAN’IN 
SÜRGÜN AYDINLARININ KADIN ÂŞIKLARLA 

İLGİLİ ARAŞTIRMALARI 
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Öz 

Âşık edebiyatı, Azerbaycan halk edebiyatının ana unsurlarından biri-

dir. Halkın özgürlük ruhunu, ince zevkini, kahramanlığını ve cesaretini il 

il dolaşarak yayan âşıkların yaşantıları sürgündeki Azerbaycan aydınla-

rının ilgi odağı olmuştur. Sovyetler döneminde, Türk dilli halkların söz sa-

natlarına karşı uygulanan baskılar, sürgündeki aydınların bu zengin mi-

rasa ilgisini ve sahiplenme isteğini daha da artırdı. 

Yazılı edebiyatta Güney Azerbaycan’da Fars, Kuzey Azerbaycan’da 

Rus dili etkiliydi, fakat âşıklar sadece Azerbaycan Türkçesi ile sesleni-

yordu ve halkın büyük sevgisini kazanıyorlardı. Sovyet ideolojisinin yan-

lış siyasetine müdahale eden sürgün aydınlar, Azerbaycan âşık sanatını 

yaşadıkları ülkelerde tanıtmaya çalıştılar. Sürgün aydınlar Azerbay-

can’ın usta sanatçıları Kurbani, Aşık Abbas Tufarkanlı, Sarı Aşık, Dede 

Kasım, Aşık Alesger ve Anadolu halk ozanları Yunus Emre, Karacaoğ-

lan, Pir Sultan Abdal ve diğer halk ozanları üzerine çalışmalar yapmış-

lardır. 

Kadın âşıkların eserleri uzun yıllar dikkate alınmamış, pek çoğu yok 

olmuş veya yok olmaya yüz tutmuştur. Bu makale, sürgündeki aydınla-

rın kadın âşıkların eserleri ile ilgili bir makaledir ve sürgün aydınlarına it-

haf edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Sürgün, Âşık, Kadın, Folklor, Saz, 

Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan. 
                                                           
* Bakü Kızlar Üniversitesi Öğretim Üyesi. 
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Abstract 

The Research of Azerbaijani Exiled Scholars on Women Ashuks 

Ashuk literature comprises one of the main wings of the Azerbaijani natio-

nal literature. The activities of ashuks who were wandering place by place 

and disseminating the independent soul, fine taste, heroism of nation, have 

been the theme of research for many Azerbaijani scholars who were exiled. 

The pressure against the literature of Turkish speaking nations in So-

viet period intensified the interest to this rich heritage of the national lite-

rature in the exile. The written literature were largely influence in Sout-

hern Azerbaijan by Farsi and in the Northern Azerbaijan by Russian lan-

guage; however ashuks were addressing the people with simple Azeri 

Turkish language which could be easily understand and therefore acep-

ted with a big affection. The exiled people who were rejecting the untrue 

policy of the Soviet ideology have been conducting researches in order to 

disseminate the Azerbaijani ashuk art in the countries they had exiled. 

They have researched on Azerbaijan’s master ashuks such as Kurbani, 

Ashuk Abbas, Tufarkanlı, Sarı Ashuk, Dede Kasım, Ashuk Alasgar, as 

well as Anatolian word artsmen such as Yunus Emre, Karacaoghlan, Pir 

Sultan Abdal and others. 

The literary works of women ashuks have been out of attention for 

long years, due to several reasons and mostly because of injustice to-

wards them; therefore it has resulted in the lost of their works someti-

mes. This article has been dedicated to the research of Azerbaijani exiled 

scholars on women ashuks. 

Key words: Azerbaijan, Emigration, Ashuk, Woman, Folklore, Saz, 

Pir Sultan Abdal, Karacaoghlan. 

Giriş 

Azerbaycan sürgün folklor araştırmacıları aşık kadınların eserlerini 
dikkate almış, onlar hakkında elde edebildikleri kadar bilgi vermeye, 
eserlerini neşr ve tebliğ etmeye çalışmışlardır. Bu hiç de kolay değildi. 
Vatandan uzakta yaşayan ve eserleri elde etmekte zorluk çeken sürgün 
Azerbaycan aydınları zorluklara rağmen, bu alanda çok değerli çalışma-
lar ortaya koymakta başarılı olmuşlardır. 

Genellikle, bütün Şark ülkelerindeki gibi Azerbaycan’da da kadın aşık 
veya şairlerin yaratıcılığının ortaya çıkması çok güç olmuştur. Bu, bir ta-
raftan İslam aleminde kadına olan bakıştan kaynaklanmakla birlikte, di-
ğer taraftan, hanımların kendilerinin sonradan çeşitli baskılara maruz 
kalmak korkusu ile şiirlerini ortaya çıkarmaktan kaçınmalarından ileri 
gelmektedir. Ünlü Azerbaycan şairesi Nigar Hanım Refibeyli “Azerbay-
can’ın şair ve aşık kadınları” kitabına (2005 yılında Azerbaycan Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanının emriyle “Azerbaycanın şair kadınları” monograf-
yası yayınlanmıştır) yazdığı “Işıklı hayatın hasretinde” adlı önsözde tarihin 

162



A. HASANKIZI / AZERBAYCAN’IN SÜRGÜN AYDINLARININ KADIN AŞIKLARLA İLGİLİ ARAŞTIRMALARI 3 

muhtelif devirlerinde hakkı yenen, arzu ve istekleri yüreğinde kalan, varlı-
ğı dikkate alınmayan kadınların yaratıcılığı hakkında şöyle demektedir: 

“İnsanın büyüklüğü, barışmazlığı ve kudreti; her daim kendi benliği, 

gururu, şahsiyeti için isyan edişindedir. Bu insanlık isyanında ka-

dınlığın da kendine göre bir payı vardır. Bazen “isyan” sözün gerçek 

manasındaki gibi başkaldırı, çatışma olmuş, kurbanlar verilmiştir. 

Böyle şehitlerden biri Tahire Gürretüleyn’dir. Fakat insan liyakatı uğ-

runa verilen mücadelenin zahiren sessiz, sakin şekilleri de vardır. 

Dünyayı kadına haram eyleyen bir devirde sevgi hakkında, hayat 

hakkında içinden geçenleri pıçıltıyla (fısıltı) olsa da söylemek feda-

karlıktır, cesarettir, hünerdir. Çünkü bu zayıf fısıltıların şiire çevrilmi-

şi, “onlar kalbin çırpıntılarından doğmuştur” demektir. Kalbin çırpıntı-

ları ise, darbelerden farklı olarak, işitilmemektedir”.1 

Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi, kadınların yaratıcılığını araştırdığı-
mızda; onların düşünce tarzını, arzu ve hayallerini, ümitlerini idrak et-
mekle birlikte, bu eserlerde, her bir mısranın arkasında saklanan müca-
deleyi de ortaya çıkarmak mümkündür. Göç eden (muhacir) Azerbaycan 
aydınları, kadınların yaratıcılığına da dikkat çekerek, onların da halka 
tanıttırılması adına ellerinden geleni yapmışlardır. 

Aşık Bağdat Hanım’ın Hayatı ve Yaratıcılığı İle İlgili Araştırmalar 

Ankara’da neşredilen “Azerbaycan” dergisinin 1954 yılının 12. sayı-
sında Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu’nun “Hudutboyu saz şairlerimizden Bağ-
dat Hanım” makalesi gün yüzüne çıkmıştır. Folklorşinas alim, yine kendi 
tarzına sadık kalarak, adı hala Azerbaycan edebiyatınca bilinmeyen bir 
kadın aşığın -Bağdat Hanım’ın- mümkün olduğu kadar hayatı, yaratıcılı-
ğı hakkında bilgiler vermiş ve eserlerinden parçalar sunmuştur. 

Azerbaycan aşıkları ile ilgili yapılan araştırmalarda ve toplanan belge-
ler arasında Bağdat Hanım’ın adına rastlanılmamaktadır. Buna ek ola-
rak, muhaceretteki folklor araştırmaları ile, ayrıca A. Caferoğlu’nun ya-
ratıcılığı ile ilgili olan araştırma eserlerinde de bu konuda çoğu zaman 
bilgi verilmemekte, bazı durumlarda ise sadece bu makalenin ismi veril-
mektedir. Şöyle ki, E. Ebülhesenli, A. Caferoğlu’nun aşık yaratıcılığı ile 
ilgili araştırmalarından bahsederken, onun Tufarkanlı Abbas, Kurbani, 
Dede Kasım’la ilgili araştırmalarını tahlil etse de, Bağdat Hanım hakkın-
da hiçbir malumat vermemiştir.2 

G.Hüseynov’un “Ahmet Caferoğlu’nun folklorşinaslık irsi” adlı doktora 
tezinde bu makaleden bahsedilerek, Bağdat Hanım’ı Azerbaycan okuyu-
                                                           
1 Azerbaycan’ın Aşık ve Şair Kadınları, tertib edeni Azize Caferzade, I. cild, B., Genclik, 
1991, s. 12; Azerbaycan’ın Kadın Şairleri Antologiyası, tertib edeni: Azize Caferzade, s. 11, 
Bakü, Avrasiya Press, 2005. 
2 Elşen Ebülhesenli, Ahmet Caferoğlu’nun Edebiyatşünaslık İrsi, Bakü, Azerneşr, 2006. 
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cusuna ilk defa Ahmet Caferoğlu tarafından tanıtılması ile ilgili kısa ma-
lumat verilmiştir.3 

A. Caferoğlu’nun Bağdat Hanım ile ilgili makalesinin daha ilk cümle-
sinde, aslında vaktiyle sevilen ve tanınan bu hanım aşığın, nedense unu-
tulduğunu, adı, hayatı, doğduğu yerle ilgili kesin bilginin olmaması se-
bebiyle çeşitli söylentilerin ortaya çıktığını belirtmiştir: 

“Hudud boyu saz şairlerimizden Bağdat Hanım unutulmasına, köşe-

de-bucakta kalmasına rağmen, devrinin hiç de küçümsenmeyecek 

kadar adlı ve sanlı aşıklarından biri olmuştur. Hayatında sevilmiş ve 

sayılmış, bir türlü halkla paylaşılamamıştır. Vatanı ve adı hakkında 

iki rivayet bulunmaktadır”.4 

Alimin verdiği bilgilere göre, Bağdat Hanım Çıldır’ın ya Pekreşen, ya 
da Çiyahor köyünde doğmuş ve yaşamıştır. Bu aşığın ismi ile ilgili de çe-
şitli söylentilerin dolaştığı, bazı bilgilere göre, onun “Bağdagül” olduğu 
kaydedilse de, A. Caferoğlu kendi kanaatlerini şöyle toparlamaktadır: 
“Çıldır terekemeleri ile zarşatlılar “Bağdat” isminin doğru olduğu kanaa-
tindedirler. Şiirlerinde kullandığı ismine bakılacak olursa, bizce de, “Bağ-
dat” asıl, “Bağdagül” sonradan türemedir”.5 

Bu kadın aşık ile ilgili gerekli bir kaynağın olmamasına özellikle dik-
kat çeken A. Caferoğlu, Doğu Anadolu’da folklor materyalleri toplarken 
bir tesadüf eseri onun hakkında çeşitli söylentiler işittiğini ve şiirlerin-
den örnekler topladığını, bazı bilgileri Bulanıklı Aşık Namaz’dan öğren-
mek istediğini de makalesinde hatırlamıştır. O, bu konuda şöyle yaz-
maktadır: “Yaşadığı tarih de meçhuldür. Bu hususa dair Doğu Anadolu 
gezilerim esnasında aşıklardan ve muhtelif kimselerden topladığım şiirle-
rinden de bir ip ucunun elde edilmesi imkansızdır. Bulanıklı Aşık Namaz, 
Bağdat’ı hayal-meyal hatırlamakta ve sorduğum diğerleri de onun hakkın-
da net bir fıkir edinilecek bilgiye sahib değildiler”.6 

Hatırlatalım ki, A. Caferoğlu folklor materyalleri toplarken Bulanıklı Aşık 
Namaz’la tanışmış, “Kurbani” destanını onun dilinden yazıya geçirmiştir.7 

A. Caferoğlu Bağdat Hanım’ın yaşadığı devri belirlemek için onun 
eserlerine ve hakkında dolaşan rivayetlere dayandırılmasını gerekli bul-
muştur. Çünkü: “Herkes biraz daha fazla Bağdat Hanım’ın macerasını ve 
aşkını masallaştırmaktadır”.8 
                                                           
3 Gülağa Hüseynov, Ahmet Caferoğlu’nun Folklorşünaslık İrsi, Doktora Tezi, s. 70-72, Bakü, 2007. 
4 Ahmet Caferoğlu, “Hüdutboyu Saz Şairlerimizden Bağdat Hanım”, Azerbaycan, Yıl: 3, Sa-
yı: 12, s. 8, Ankara, Mart, 1954. 
5 Ahmet Caferoğlu, “a.g.m.”, s. 8. 
6 Ahmet Caferoğlu, “a.g.m.”, s. 8. 
7 Ahmet Caferoğlu, “Terekeme Ağızı İle Hudutboyu Saz Şairlerimizden Kurbani ve Şiirleri”, 
Türk Dili ve Edebiyatı, III, № 1-2, s. 87, İstanbul, 1948. 
8 Ahmet Caferoğlu, “Hüdutboyu Saz Şairlerimizden Bağdat Hanım”, Azerbaycan, Yıl: 3, Sa-
yı: 12, s. 8, Ankara, Mart, 1954. 
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Alimin düşüncesine göre, rivayetlerdeki bilgiye göre, onun sevgilisi 
uzun yıllar önce göl kenarında meskunlaşan Albızlı köyündendir. Fakat 
söz konusu köyün çoktan dağıldığını, yalnız harabeliğin kaldığını dikka-
te aldığımızda, Bağdat Hanım’ın birkaç asır önce yaşadığını belirlemek 
mümkündür. O zaman, birkaç asır önce yaşamış bir kadın sanatçı, mu-
haceretteki folklor araştırmacılarının emekleri neticesinde edebiyata ka-
zandırılmıştır demek mümkündür. 

Bağdat Hanım hakkında çok acı bir aşk macerası konuşulduğundan 
bahseden A. Caferoğlu onun aşık olmasının esas nedeninin, bu sonu acıy-
la biten bir büyük muhabbet olduğunu belirtir: “Bütün il aşıkları gibi, Bağ-
dat Hanım da aşk macerasında yetim bırakılmamış, hakkında canlar ya-
kan, gözler yaşartan oldukça kederli bir aşk hikayesi vücuda getirilmiştir”.9 

Görüldüğü gibi, A. Caferoğlu Bağdat Hanım’la ilgili halk arasında 
mevcut olan destansı rivayetin onun şiirleri esasında sonradan yaratıl-
ması kanaatindedir ve makalesinde de bunu ayrıca belirtmiştir. Bu ha-
nımın çok büyük azaplar çekmesine, kendi hayatını bütünlükle sevgisi 
yolunda kurban vermesine dikkat çeken yazar, Bağdat Hanım’ın yaratı-
cılığının tamamiyle aşkına ithaf edildiğini ve bu şiirlerin halk arasında 
sevile-sevile yaşatıldığını hatırlatmıştır. 

Bu aşığın yaratıcılığını izlemek için bu destansı rivayet büyük önem 
taşımaktadır. Bu sebepten de A. Caferoğlu halk arasında bu aşık kadın 
hakkında dolaşan sözlerden de bahsetmiştir: “Bağdat, doğduğu Pekreşen 
köyünün karşısında, göl kenarındaki Ağcakalalı (Akçakale) bir delikanlı 
ile birbirlerini sevmiş, nişanlanmış ve bütün kalbini ona bağlamıştır. Yeni 
adaklılar uzun nişanlılık hasretine dayanmaktansa, bir an evvel birbirleri-
ne kavuşmak istemişlerdir”.10 

Bağdat’ın nişanlısı bir dostunun yardımı ile arzusuna erişir ve onlar 
yeniden görüşmek arzusu ile bir yol ararlar. Kız evinde yaşayanlar çok 
olduğundan görüşmek çok zordur. Nihayet, düşünürler ki, gece evde 
herkes yattıktan sonra Bağdat, gölün kenarında ateş yakacak ve bunu 
gören oğlan gölü yüzerek geçip sevgilisiyle görüşmeye gelecektir. Bu yolla 
birkaç ay iki sevgili gizlice görüşürler. “Fakat felek bu mesud günleri bun-
lara çok görmüş, kalbleri birleştiren ocağın sönmesi ile iki aşığın hayatı da 
birden bire sönmüştür”11, şeklinde yazan A. Caferoğlu facianın nedenini 
de şerh etmiştir. Bir gün evin gelini, yeni Bağdat’ın kardeşinin karısı işin 
farkına varır ve bu sırrı onun amcasının kızına açar. Lakin, meğerse bu 
kız Bağdat’ı nişanlısına çok kıskanırmış, onları ayırmak için fırsat bekli-
yormuş. Gelin ve amca kızı bir gece gizlice, kızın nişanlısının getirdiği 
hediyeleri kendilerine götürmek üzere sözleşirler ve ateş yakarlar. Ateşi 
                                                           
9 Ahmet Caferoğlu, “a.g.m.”, s. 8. 
10 Ahmet Caferoğlu, “a.g.m.”, s. 8. 
11 Ahmet Caferoğlu, “a.g.m.”, s. 8. 
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gören genç göle atılarak yüzmeye başlar, lakin gölün ortasına geldiğinde 
amca kızı yaktığı ateşi söndürür. Yüzmek için yönünü bulamayan genç 
gölde boğulur. Sonra, Bağdat kırk gün nişanlısını ateş yakarak bekler. 
Fakat nişanlısı çıkıp gelmez, amcasının kızı durumu ona anlatmaya 
mecbur kalır. Ağır sarsıntı geçiren Bağdat teselliyi sadece sazda bulur. 

Umumiyetle, aşk acısına dayanamayan insanların ilacı sazda görmesi 
ve bu aşıkların hak aşığına dönüşmesi Azerbaycan halk edebiyatında 
her zaman rastlanan anenevi bir durumdur. Ancak diğerlerinden farklı 
olarak burada derdini şiirlere döken, kendi muhabbet hislerini, hicranın 
azaplarını dile getiren bir hanımdır ki, bu da Azerbaycan’ın karakteri 
için nadir bir durum olarak kabul edilebilir. Bu aşığın gönlünü yakarak 
saza dökülen mısralar, bu şiirler, bir kadının hem iniltisi, feryadı, hem 
de kötü niyetli insanlarla mücadelesi olduğundan daha bir kıymetlidir.: 

Neden ah çekmiyem, neden yanmıyam, 
Yetirmedi bahtım murada meni. 
Neden inildemem, neden sızdamam, 
Bağrım nay tek saldı feryada meni. 

                                               Aşk gölünde yelkenimiz yüzerken, 
                                               İğbal yeli meram üzre eserken, 
                                               Felek girdabına saldı yüzerken 
                                               Cavanımı, koydu karda meni. 

Bu derdin oduna canmı dayanır?! 
Hayalıynan gözüm al-kan boyanır, 
Bağdatam, ahıma dağ-daş dayanır, 
Geder, yetirmedi bir şada meni.12 

Göründüğü gibi, bu koşmanı Bağdat Hanım Azerbaycan lehçesinde 
söylemiştir, hatta A. Caferoğlu bazı sözlerin Osmanlı Türkçesi’nde karşı-
lığını da lügat şeklinde şiirlerin sonuna ilave etmiştir. 

Halk arasında dolaşan rivayete göre, Bağdat Hanım ömrünün sonuna 
kadar sadakatli olmuş, nişanlısının feci ölümünün yasını tutmuş, saçla-
rına ak düşerken bile onu unutamamıştır. Onun saf muhabbeti ile bir-
likte yürekleri yakan büyük kederi de söylediği mısralara dökülmüş ve 
ebedi olarak kendi yazarıyla birlikte yaşama hukuku kazanmıştır. Bu ta-
lihsiz kadının ömrünün son zamanlarında söylediği şiir hakkında A. Ca-
feroğlu şöyle yazmaktadır: “Nihayet, günden güne çökmeye başlayan 
Bağdat Hanım’ın saçlarına aklar düşmüş, aşk ateşi ile yana yana sevgili-
sine kavuşmaya hazırlanmıştır. Bu dünyada bulamadığını öteki dünyada 
bulacağına inanıyordu. Ölüm döşeğine düştükten sonra sazını eline ala-
rak yanık bu koşma ile arzuladığı saadete erişmiştir”.13 
                                                           
12 Ahmet Caferoğlu, “a.g.m.”, s. 10. 
13 Ahmet Caferoğlu, “a.g.m.”, s. 11. 
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Bu sözlerden sonra A. Caferoğlu Bağdat Hanım’ın yedi bendlik koşma 
olarak isimlendirdiği şiirini makalesine ilave etmiştir. Şiir bendlerin mik-
tarına, kafiyelenme üslubuna göre koşmaya benzese de, yedi heceli bu 
aşık şiir şeklini Azerbaycan folklor araştırmacıları “tasnif” şeklinde isim-
lendirmektedirler. 

Halıma yanan melek, Gölde ötüşen sona, 
Dilimde kaldı dilek. Çalkanıb batma kana. 
Yar ocağına felek Tez kovuşurdum ona, 
Hasret koydu, bil meni. Koymaz erken yol meni. 

Durnam, seni dinlerem, 
Dert dilinden anlaram. 
Sinem şan-şan inlerem, 
Kaval sanar el meni14. 

Bu parçada Bağdat Hanım turnaya seslenişinde kendi kötü talihini 
işaret etmiş, gölün sularının hala daha kan olduğunu, yar kucağına has-
retten sürekli inlediğini, bu sızıltıları duyanların onu kavala benzettiğini 
yanıklı bir dille sazın simlerine dökmüştür. 

Dikkati çeken özelliklerden biri de, burada kullanılan sözler ve frazeo-
lojik birleşmeler Azerbaycan Türkçesindedir ve kardeş Türkiye’de ömür 
sürmesine rağmen Bağdat Hanım asıl Azerbaycanlılar gibi ana dilinin in-
celiklerine hakim olmuş, ondan seve seve ve zevkle istifade etmiştir. Şöy-
le ki, sadece konuşma dilinde rastlayabileceğimiz “öybeöy”, “viranım”, 
“kül etmek”, “gara geymek” gibi söz ve ifadelerle Hanım aşık, kendi saf 
duygularını meharetle ifade edebilmiştir: 

Al tökdüm, geydim kara, Bağdat, ne tökdün kan-yaş, 
Öybeöy canım yara. Binamda kalmadı daş. 
Tebib yok kıla çara, Veyranım oldu ataş, 
Feth eder bu hal meni. Ahır eder kül meni.15 

Umumiyetle, A. Caferoğlu’nun “Hudutboyu saz şairlerimizden Bağdat 
Hanım” makalesinde aşığın yaratıcılığından verilen örneklere dikkat çek-
tikçe, dayanılmaz dertlerle baş-başa kalarak zehre dönen ömrünün tas-
viri arkasında bir kadının yaşadığı azaplara karşı keskin bir reddin ve is-
yanın şahidi olmak mümkündür: 

Soldu gül gülşenim bahar çağında, 
Bozardı sünbülüm süsen dağında. 
Yandı canım hicran, gam ocağında, 
Ağı gatdı, zeher etdi aşımı. 

                                                           
14 Ahmet Caferoğlu, “a.g.m.”, s. 11. 
15 Ahmet Caferoğlu, “a.g.m.”, s. 11. 
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                                                  Bene deller: Bağdat, burak bu derti! 
                                                  Bende olan derti hansı gül gördü? 
                                                  Felek çarkı dövranıma gec vurdu, 
                                                  Gece-gündüz fiğan etdi işimi.16. 

Çevresindekilerin tavsiyelerine rağmen, bu hanım aşık kendi gönül ız-
dıraplarını, yaşadığı faciayı şiirleri ile “gece-gündüz figan” ederek feleği 
lanetler ve bu şiirler duruma göre ağızlarda dolaşarak halkın söz incileri 
sırasına dahil olur, bu da onun yaratıcısına da ebedi yaşamak hukuku 
kazandırır. 

Ahmet Caferoğlu’nun folklor eserlerinin araştırmacılarından olan Gül-
ağa Hüseynov Bağdat Hanım’la alakadar dillerde dolaşan bu aşk hikaye-
si hakkında kanaatlerini böyle ifade etmiştir: 

“Bağdat Hanım’la bağlı bu hikaye, göründüğü gibi, destan süjetine 

uygun gelmemektedir. Bu bakımdan biz onu aşk, muhabbet mana-

sında “destansı rivayet” olarak isimlendiriyoruz. Fakat bu macerada 

efsane süjetlerine mahsus ananevilik görünmektedir. Ancak mesele-

nin başka bir tarafı da vardır. O da ondan ibaretdir ki, biz burada 

çok orijinal şiirlerle karşılaşıyoruz. Şiirlerdeki dert ve kederin derinli-

ği, yaşantıların gerşekliğe uygunluğu bize bu şiirlerin, gerçekten de, 

Bağdat Hanım tarafından asıl bu sevgi haline bağlı yaratılmış oldu-

ğunu göstermektedir. Herhalde mevcud hikaye, söylentiden ibarettir 

ve buradaki hadisenin, gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti çok zor-

dur. A. Caferoğlu da bununla ilgili kesin bilgilerin olmadığını belirtir”.17 

Ahmet Caferoğlu makalesinin sonunda Bağdat Hanım’ın “hala mu-
habbet destanının ünlü kahramanı olarak” halk arasında yaşadığını yaza-
rak, araştırmacıların dikkatini bu hanım aşığın eserlerine yöneltmek ni-
yetinde olmuştur. Lakin, teessüf ki, bu makalenin yazılmasından yarım 
asırdan çok -elli beş yıl geçmesine rağmen-, Bağdat Hanım ve onun ya-
ratıcılığı araştırılmamış, eserleri toplanıp yayınlanmamıştır. 

Ahmet Caferoğlu “Azerbaycan Edebiyatı” adlı eserinde diğer aşıkların 
yanı sıra kadınlardan Aşık Bağdat, Derbentli Aşık Zernigar’ın ismini te-
lafuz etmiş, üzüntüyle: “Burada daha yüzlerce aşığı saymak mümkünse 
de, yer yetersizliğinden onlardan bahsedilememektedir”, diyerek18 onlar 
hakkında niçin geniş yazamadığını açıklamış, aynı zamanda okuyucula-
ra bu sanatın Azerbaycan’daki ölçülerinin sonsuzluğunu anlamak imka-
nı vermiştir. 
                                                           
16 Ahmet Caferoğlu, “a.g.m.”, s. 10. 
17 Gülağa Hüseynov, Ahmet Caferoğlu’nun Folklorşünaslık İrsi, Doktora Tezi, s. 72, Bakü, 
2007. 
18 Halil Açıkgöz, Türk Dünyası Edebiyatı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, s. 
190, İstanbul, 1991. 

168



A. HASANKIZI / AZERBAYCAN’IN SÜRGÜN AYDINLARININ KADIN AŞIKLARLA İLGİLİ ARAŞTIRMALARI 9 

Aşık Besti, Aşık Sona, Aşık Göyçek’le İlgili Araştırmalar 

Hatırlatalım ki, muhaceret folklorşinaslığı diğer kadın aşıkların yara-
tıcılığını her zaman hatırda tutmuştur. İstanbul’da neşredilen “Hazer” 
dergisinde aşık kadınlarımızdan Besti Hanım, Selim Refik Refioğlu’nun 
Bursa’da 1941 yılında neşrettirdiği “Azerbaycan edebiyatı (seçilmiş mıs-
ralar)” kitabında Aşık Peri, Beyim Hanım, Göyçek Hanım, Leyla Hanım’ın 
yaratıcılığından şiirler verilmiştir. 

“Hazer” dergisindeki makale Aşık Besti ile ilgili olsa da, burada bütün 
kadın sanatçıların karşılaştığı zorluklardan, uzun yıllar boyu onların 
ağır yaşam tarzının manzarasını canlandırmak bakımından yaratıcılıkla-
rının öğrenilmesinin büyük fayda vereceği bildirilmektedir: 

“Şiirlerinin çok az kısmı günümüze dek gelib çıkan Aşık Besti, XIX. 

asırda yaşayıp eser bırakan kadın sanatçımız. Onun güzellik ve sa-

delik bakımından dikkati çeken eserleri bu devir kadınlarımızın acı-

larla dolu hayatını, dört duvar içine kapanan bu insanların istek ve 

duygularını da ortaya koyar. Bunları anlayabilmemiz, öğrenebilme-

miz için de bu şiirler çok önemlidir”.19 

Aşık Besti’nin “Hazer” dergisinde verilen şiirleri Azerbaycan söz sana-
tının çok nadir incilerinden sayılabilir. Onun: 

Göz yaşım sel olur, 
Göller inanmır. 
Bir garib yolcuyam, 
Yollar inanmır, – 

şiiri ile ilgili N. Refibeyli, ilginç mülahazalara varır: 

“Ömrünün bir asrını sonlandırırken Besti sevincini, derdini, duyduk-

larını çoktan unutmuş, yaşıtlarının, çağdaşlarının çoğunu toprağa 

vermiş, ilginç bir “vakit gurbetine” düşmüş. Bu “vakit gurbetinde” 

onu tanıyan kalmamış. Şaire garib bir nisgille: 

Aşık Besti benem, 

İller inanmır, - der ve bu yaşında bile sırf kadın psikolojisine mahsus 

işveyle ilave eder: 

Sinnim doksan olub, 

Yıllar inanmır”.20 

“Hazer” (İstanbul) dergisinde bu kadın aşığın hayatı hakkında yalnız 
bir cümlelik malumat verilmiştir: “Besti genç yaşlarında bir çobanı sev-
miş, oysa bu sevgi facia ile sona ermiş, çoban doğranılarak öldürülmüştür”.21 
                                                           
19 “Azerbaycan’ın Kadın Sanatçıları”, Hazer, Yıl: 2, Sayı: 16, s. 21, İstanbul, 1980. 
20 Azerbaycan’ın Şair ve Aşık Kadınları, tertib edeni: Azize Caferzade, I. cild, s. 14, Bakü, 
Genclik, 1991. 
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Prof. Dr. Azad Nebiyev, Aşık Besti’nin yaratıcılığını araştırmış, onu 
“büyük istidada malik” usta aşık adlandırmıştır.22 

Ağır azap ve işgenceler çeken, lakin uzun bir ömür süren bu hanımın 
burada verilen şiirleri dertten, kederden, zemanesinden şikayetten, aynı 
zamanda sanata sonsuz muhabbetten ortaya çıkmıştır. “Bilginen” redifli 
şiirinde: 

Vahtsız daşım gurbet ile atıldı, 
Ne dert desen, menim için tapıldı. 
Ağlamakdan gözlerim de tutuldu, 
Getdi gözün nur işığı, bilginen23, - dert çekmekten yorulduğunu kale-

me alan Aşık Besti “A Kurban” koşmasında yaşadığı zamannı lanetler: 

Bu yazık canımı getirdi cana, 
Ateşe pervane, aha nişana, 
Adaletsiz divan, zalım zamana. 
Pilteye şam oldu canım, a Kurban!.24 

Selim Refik Refioğlu “Azerbaycan Edebiyatı (Seçilmiş Mısralar)” kitabı 
antoloji gibi tertip olunduğundan burada şairlerin (o cümleden aşıkların) 
şiirleri toplanmıştır. Yazar kitap hakkında şöyle yazmaktadır: 

“Esere alınan parça ve mısralar Azerbaycan şairlerinin kesinlikle en 

güzel parçaları değildir. Kısaca: “Her şairin en yüksek beyitleri seç-

tiklerimden ibarettir”, - tarzında bir iddiam da yokdur. Zira okuyaca-

ğınız şiirler Azerbaycan edebiyatının bütün ürünleri içerisinden der-

lenmemiştir. Esasen bu imkan haricindedir. Çünki muhtelif devirlere 

aid pek çok eserler kaybolduğu gibi kaybolmayan birçok eserleri de 

şimdilik elde etmek mümkün değildir. Buna bakmayarak, belli-başlı 

bütün şairlerden imkan dahilinde mısralar almağa çalıştım ve bunla-

rı asırlara göre tasnif ettim”.25 

Göründüğü gibi, S. Refik elde ettiği örneklerin de kaybolma tehlikesi-
ni önlemek için onların hepsini kitaba dahil etmiştir. Böylelikle, o, “İlave-
ler” bölmesinde şairlerin tam, bütün şekilde bulamadığı şiirleri toplamış-
tır ki, birçok kadın aşıkların da yaratıcılığından seçmelere burada tesa-
düf ediyoruz. Sadece muhacerette yayımlandığı için değil, aynı zamanda 
yayımlandığı yıllarda bazı şairlerin ilk defa ismi geçtiği için bu kitap çok 
değerlidir. Burada Leyla Hanım’ın kendi yüreğine hitaben: 
                                                                                                                                        
21 “Azerbaycan’ın Kadın Sanatçıları”, Hazer, Yıl: 2, Sayı: 16, s. 22, İstanbul, 1980. 
22 Azad Nebiyev, Azerbaycan Halk Edebiyatı, II cild, s. 217, Bakü, Elm, 2006. 
23 “Azerbaycan’ın Kadın Sanatçıları”, Hazer, Yıl: 2, Sayı: 16, s. 23, İstanbul, 1980. 
24 “Azerbaycan’ın Kadın Sanatçıları”, Hazer, Yıl: 2, Sayı: 16, s. 22, İstanbul, 1980. 
25 Selim Refik Refioğlu, Azerbaycan Edebiyatı (Seçilmiş Mısralar), Emek Basımevi, s. 2, Bur-
sa, 1941. 
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Bir sevdadır başa düşmüş, neylerem, 
Piçak alıb kara bağrım delerem. 
Öldürüb seni azad ederem, 
Menim sırım halka beyan eyleme26, – 
veya Göyçek’ten: 
Gene fesli bahar oldu, 
Yanıb-yanıb öter bülbül. 
Gönçe gülün hasretinden 
Gaygılara batar bülbül. 

Düşübsen gülün derdine, 
İnanma gönçe fendine. 
Deli Göyçeyin dertine, 
Dağı dartub gatan bülbül27, – neşrolunan şiirler yarım yamalak olsa 

da, bu hanım sanatçıların tebliği, onların unutulmasını engellemek ve 
adlarının daima yaşaması bakımından değerlidir. Bu numunelerin sayı-
sını artırmak da mümkündür. Lakin Azerbaycan’da aşık ve il şairleri ile il-
gili şimdiye kadar neşrolunan kitaplarda Bağdat Hanım, Leyla Hanım, Göy-
çek Hanım, Beyim Hanım hakkında hiçbir bilgiye rastlanılmamaktadır.28 

Sonuç 

Türk kadınları tarihin bütün dönemlerinde kendi haklarını korumak 
yolunda mücadeleden çekinmemişlerdir. Azerbaycan kadınları da halkı-
nın en çetin dakikalarında ona yardım etmek istemişlerdir. Kocaları ile 
birlikte vatanından göçmek zorunda kalan kadınlar her alanda onlarla 
birlikte olmuşlardır. Türkiye basınında çıkan yayınları dikkate alırsak, 
Azerbaycan’ın sürgün kadınları milli manevi servetlerin, halk türkülerinin, 
dansların, çeşitli törenlerin vatandan uzakta tanıtılmasında yakından işti-
rak etmişlerdir. “Azerbaycan” (Ankara) dergisinde verilen “Ergenekon bay-
ramında kadınlar bozkurd oyunu oynadılar” makalesinde “yüksek tahsil 
görmüş Azerbaycanlı kadınların teşkil ettiği” gösterişli bir merasim, hanım-
ların esarete karşı ateşli konuşmaları, aynı zamanda icra ettikleri şarkılar, 
mahnılar, danslar ve halk oyunları hakkında malumat verilmiştir.29 

Kadınların Rus Sovyet esaretine karşı faaliyetini yüksek değerlendi-
ren Azerbaycan Kültür Derneği’nin teşekküründe ise şöyle denmektedir: 
“Azerbaycanlı kadınlar da milli davamıza mücahidlerin yanı başında ko-
                                                           
26 Selim Refik, a.g.e., s. 88. 
27 Selim Refik, a.g.e., s. 87. 
28 Aşıklar, Tert. ed. H. Alizade, Bakü, Azerneşr, 1937; Aşıklar, Tert. ed. S. Ahundov, Bakü, 
Respublika Halk Yaratıcılığı evi, 1957; Aşıklar, Tertib edeni Settar Ahundov, Bakü, 1960; 
Azerbaycan Aşıkları ve İl Şairleri (toplayan Ehliman Ahundov), Bakü, Elm, 1984; Azerbay-
can Aşık Şiirinden Seçmeler, I cild, Bakü, Şark-Garb, 2005, II cild, Bakü, Şark-Karb, 2005; 
Salman Mümtaz, İl Şairleri, Bakı, Seda, 2005. 
29 “Ergenekon Bayramında Azerbaycanlı Kadınlar Bozkurt Oyunu Oynadılar”, Azerbaycan, 
Yıl: 21, Sayı: 205, s. 86, Ankara, 1972. 
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munist Rus istilası altında sömürülen, yok olma tehlikesi karşısında kalan 
vatan Azerbaycan’ın kurtarılması savaşı içerisindedirler. Ne mutlu böyle 
mukaddes ve şerefli davada saf tutan Türk analarına, bacılarına”.30 

“Azerbaycan” dergisinin mrhtelif sayılarında milli serveti sahiplenerek 
korumak maksadı ile sürgünde yapılan törenler ve burada halk yaratıcı-
lığının muhtelif sahalarını - saz havaları, halk oyunları, şarkılar, danslar 
(onların içerisinde “Nazlı bahar”, “Hala-bacı”, “Gündevur”, “Diringi” vs. 
gibi artık unutulmakta olanlar da var) takdim etmekle zor zamanlarda 
onlara kapılarını sonuna kadar açan kardeş Türkiye’de Azerbaycan kül-
türünün tanıtımıyla ilgili haberler karşılığını bulmuştur.31 
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Öz 

Mehter, Osmanlının İmparatorluğu’nun vazgeçilmez bir sembolü ol-

muştur. Mehter takımı çalgıları savaşlarda, gazilere yiğitlik verirken, ba-

rışta ise ruhları huşu ve milli duygular ile donatmıştır. Mehter müziği bu 

gücünü yüzyıllar içinde şekillenen çalgı kadrosuna borçludur. Bu çalgı 

kadrosunun en köklü üyeleri davul, zil ve borulardır. Bu çalışmada meh-

ter takımlarında kullanılan çalgılardan olan davulun, yapısal özellikleri, 

kullanıldığı yerler ve ulaşılabilen tarihsel süreçleri vurgulanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Davul, Mehter, Yeniçeri Bandosu, Askeri Müzik, 

Mehter Çalgıları, Türk Çalgıları, Müzikoloji, Organoloji. 

Abstract 

The Drum As A Mehter Instrument 

Mehter is an indispensable symbol of Ottoman Empire. Instruments of 

Mehter have given courage to the soldiers in the war and in the times of 

peace they have given awe and strengthened the national feelings. Meh-

ter music has the power, over the centuries thanks to its instruments. 

Drum, cymbal and trumpet are the oldest members in this historical 

band. In this study it has been emphasized that drum’s structural featu-

res, using places of drum and its historical process will be reached. 

Key words: Drum, Mehter, Janissary Band, Military Music, Mehter 

Instruments, Turkish Musical Instrument, Musicology, Organology. 

Giriş 

Mehter terimi, Farsça “mihter” kelimesinden türemiştir. Mihter keli-
mesinin “mih” hecesi büyük anlamında, “ter” hecesi ise “taldil” edatının 
                                                           
* Bando Yüzbaşı, Orkestra Şefi, Müzik Eğitimi Doktoru ve Araştırmacı. 
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birleştirilmesinden ulu, en büyük manasındadır.1 Başka bir kaynakta ise 
“ekber” (daha büyük) ile “azam” (pek ulu) sözcüklerinin birleşimini tem-
sil eder ve kelimenin çoğulu da “mehterhan” olarak geçer. “Mehter, vakti 
ile Bâb-ı âli çavuşu, rütbe ve nişan alanlara haber veren, çaylak, vezir ka-
pısında çalan nevbet takımı”2 anlamında kullanılmıştır. Reinhard’a göre 
Osmanlılardaki askeri müzik takımı XIV. yüzyıldan itibaren mehter ola-
rak tanımlanmıştır.3 

Müslüman-Türk devletlerinden olan Abbasilerde, Büyük Selçuklular-
da, Anadolu Selçuklularında, Memluklularda, Anadolu Beyliklerinde ve 
Osmanlılarda hükümet alameti olarak tabl (davul) ve alem (sancak) kul-
lanılmıştır. Bu devletlerde davul dâhil olmak üzere genellikle nakkare, zil 
ve zurnadan oluşan askeri müzik topluluğuna tablhane veya nevbet de-
nilmiştir.4 

Her toplum kendi kültürüne uygun, kendisi için değer ifade eden çal-
gıları kullanmıştır. Mısır ordusunda kısa boru çalınırken, Sümerliler iri 
davullar kullanmış, Orta Asyalı Türkler ise davul, zurna, boru ve zili ay-
nı anda kullanmışlardır.5 

Askeri müziğimiz Türk tarihi boyunca, Hunlarda “tuğ” denilen bağım-
sızlık alameti altında çalınan bir davul, Orta Asya bozkırlarındaki Uygur-
larda çalınan davullu, zurnalı topluluk6, Anadolu Selçukluların da kimi 
zaman zurnalı kimi zaman zurnasız davulların, boruların, nakkarelerin 
kendini gösterdiği debdebeli bir grup, nihayetinde Osmanlıda, kıtaları di-
ze getiren Türk ordularının önünde ilerleyen zurna, boru, davul, nakka-
re, kös ve çevgenlerden oluşan mehter olarak kendini göstermiştir. Bu 
çalışmada mehter kelimesi Türk tarihindeki askeri müzik topluluğu ma-
nasında kullanılacaktır. Dolayısı ile Türk askeri müziğinde yer bulan 
çalgılar, mehter çalgıları olarak nitelendirilecektir. 

Birçok tarihi kaynakta mehter bilinen ilk askeri müzik topluluğu ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Türk askeri müziğindeki çalgılar ve çalgı top-
lulukları dünyadaki birçok çalgı ve çalgı grubunun gelişiminde öncü ol-
muştur. Dolayısı ile mehter çalgıları da diğer toplumlar için birer ilham 
kaynağı olmuştur. Kültürel etkilenme karşılıklı gelişen bir süreçtir, 
Türkler de kullandıkları bazı çalgıları geliştirirken çevrelerindeki toplum-
lara kayıtsız kalmamışlardır. Türklerin kimi zaman Çinlilerden, kimi za-
                                                           
1 Haydar Sanal, Mehter Musikisi, Milli Eğitim Basımevi, s. 3., İstanbul, 1964. 
2 Fırat Boztaş, Mehter Teşkilatı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 12, İstanbul, 2009. 
(Şemseddin Sami, Kāmûs-ı Türkî, s. 1426, İstanbul, 1999.) 
3 Kurd Reinhard, Turkey, Jannissary Music, The New Grove Dictionary of Music and Musi-
cans, s. 271, England, 1992. 
4 M. Çağatay Uluçay, “Mehterhane ve Sazendelere Dair Birkaç Vesika”, Musiki Mecmuası, 
No. 41, s. 9, İstanbul, 1951. 
5 Mahmut R. Gazimihal, Türk Askeri Muzıkları Tarihi, s. 1, İstanbul, 1955. 
6 Feyzan Göher Vural, İslamiyet’ten Önce Türklerde Kültür ve Müzik, Çizgi Kitabevi, s. 193, 
Konya, 2011. 
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man Araplardan, son dönemlerinde ise Bizans ve Avrupalıların çalgıla-
rından etkilenmediklerini söylemek pek gerçekçi bir yaklaşım olmaya-
caktır. 

Reinhard, davul ve zurnayı Türk askeri müziğinin temel çalgıları ola-
rak belirtmiştir.7 Bu kaynak ışığında mehter çalgılarını sınıflar iken, ilk 
iki grup “Vurmalı ve Üflemeli Çalgılar” olmalıdır. Bu iki grubun içine gir-
meyen “Çıngırak ve Ziller” üçüncü grubu teşkil edecektir. 

Mehterin kuruluşundan itibaren, XX. yüzyıla kadar kadrosunda yer 
almış olan çalgılar şu şekilde sıralanabilir: 

MEHTER ÇALGILARI 
Vurmalı Çalgılar Nefesli Çalgılar Çıngırak ve Ziller 
Davul 
Nakkare 
Kös 
Def 

Zurna 
Boru (nefir) 
Mehter Düdüğü 
Klarnet 

Zil 
Çevgen 
Çan8 

Vurmalı çalgılar, Türk askeri müziğinin, her dönemde en önemli un-
suru olmuşlardır. Vurulan davulların gümbürtüsü, Türk hâkimiyetinin 
her devrinde bir haykırış olarak vücut bulmuştur. Mehter müziğinde bu 
kadar önemli olan ritim sazlar ve usulün Türk sanat müziğindeki yerini 
Evliya Çelebi şöyle vurgular: “Bütün sazlar bu def ve kudümler olmasa, 
sarkacı bozulmuş saat gibi fasılları darmadağın olurlar”.9 Ritim sazlar 
tüm Türk müzik türlerinin temel taşı niteliğindedirler. Bu araştırmada 
vurmalı çalgılar grubuna dâhil olan davulun yapısı, kullanılışı ve tarihsel 
süreci üzerinde durulacaktır. 

Davul 

Davul, Türklerde binlerce yıldır kullanılan vurmalı bir çalgıdır. “Keli-
menin aslı Arapça tabl olup Türkçeye tabul, tavul, tavıl, davul; Batı dilleri-
ne Endülüs üzerinden atabal (et-tabl), Osmanlılar aracılığıyla da tabor ve 
tambor/tambour şekillerinde geçmiştir”.10 Davul, Türklerde askeri müzik-
te, Müslümanlık öncesi dini müzikte ve halk müziğinde kullanılmıştır. 
Aynı zamanda Farmer’a göre, “Davul Arapların ve Müslümanların geliş-
miş bir savaş çalgısıdır. Ve davul zaman içinde İslam dininin müzikal sesi 
olmuştur”.11 Yakındoğu memleketlerinde davulun Türklerden kalma ismi 
yaşamaktadır. Mısır’da “Tabl-ı Turki” ve bazı yerlerde “Tabl-ı Sultani-ı 
Türki” denilmektedir. 
                                                           
7 Reinhard, a.g.e., s. 271. 
8 Hun taktiği kullanan Çin generalinin ordusunu çan ile hareket davul ile durma emri vermesi. 
Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Cilt: 8, s. 
41, Ankara, 1986. 
9 Evliya Çelebi’den aktaran, Cem Bahar, Saklı Mecmua, Mas Matbaacılık, s. 79, İstanbul, 
2008. 
10 Nebi Bozkurt, “Davul”, DİA, IX, s. 53, İstanbul, 1994. 
11 Henry George Farmer, Studies in Oriental Music, s. 100, Frankfurkt, 1997. 
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Özalp davulların büyüklüklerine göre üç tür (küçük, orta, büyük) ol-
duklarını belirtmiştir. Çap olarak büyüklüğü genellikle 80-90 cm olanlar 
büyük davullar, 70 cm olanlar orta büyüklükteki davullar, 60 cm olanlar 
ise küçük davullardır.12 

Arapça bir kelime olan davul, büyük ve enlice bir kasnağın iki tarafı-
na deri geçirilerek yapılan, kasnak üzerine germe bağları konulan13, ince 
çubuk ve tokmak (çomak) ile vurulan bir çalgıdır.14 Davullar çalındıkları 
zaman çok uzaklardan duyulabilecek bir ses gücüne sahiptir. İki tarafı-
nın da deri ile kaplı olması ona bu yüksek ses düzeyini kazandırmıştır. 
Uzakta çalınan bir mehter takımına yaklaşıldığında ilk duyulan çalgı da-
vuldur. Tokmakla yapılan gümbürtülü vuruşların yanında, sol eldeki çu-
buğun zayıf vuruşlarının oluşturduğu zıtlık, davulun ahengini vermekte-
dir. Usta davulcular sağ eldeki tokmak ile hafif vuruşlar yapabilmektedir.15 

Türklerdeki davul iki el ve iki çubuk yardımı ile çalınan bir çalgı aleti-
dir. Sağ eldeki tokmak kuvvetli zamanları (düm), sol eldeki daha ince 
değnek (eskiden “çengel”) de zayıf zamanları (tek) vurur. Bazense sadece 
usul tutmakla kalmaz, vuruşlarıyla nağmenin icrasına da katılır.16 Sol el 
davula yaslanmış olduğundan, davulun duruşu da bu el tarafından ida-
re edilir17. Davulu omuza asmak için meşin kaytan kullanılmaktadır. 
Davulun iki yüzü arası yani, silindir kasnağı yüksekliği XVI. ve XIX. yüz-
yıllar arasında bir hayli fazla iken sonraları bu yükseklik giderek azalmış 
ve bu günkü formunu almıştır.18 

“Davul tokmaklarının şekilleri, büyüklükleri 
yapıldıkları ağaç, hatta isimlendirilmesi bile (şim-
şir Amasya-çomak, çam Burdur-tokmak, Balıkesir-
tokmak, söğüt Balıkesir-çomak, kayın Bolu-çomak, 
ceviz Çankırı-çomak, Kastamonu-meçuk, kavak 
Çorum-tokmak, kayısı Elazığ-tokmak, gürgen Ela-
zığ-tokmak, erik Erzurum-toğmağ, karaçam İçel-
meçik) yöreden yöreye değişmektedir. Aynı şekilde 
çubuğun uzunluğu, yapıldığı ağaç ve terminolojisi 
de yöreden yöreye değişmektedir (kızılcık, Balıke-
sir-çırpak, Bitlis-çırpı, erik/elma/ılgın Burdur-çıbuk, fındık Çankırı-çi-
buk, meşe/zeytin Gaziantep-çibuk, nar İçel-çirpi, ılgın Kars)”.19 
                                                           
12 M. Nazmi Özalp, Türk Musikisi Tarihi II, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, s. 432, İstanbul, 2000. 
13 Haydar Sanal, Mehter Musikisi, Milli Eğitim Basımevi, s. 78, İstanbul, 1964. 
14 Ahmet Çaycı, Selçuklularda Egemenlik Sembolleri, s. 165, İstanbul, 2008. 
15 Sanal, a.g.e., s. 78. 
16 Yılmaz Öztuna, Türk Musikisi Ansiklopedisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi, s. 153, İstan-
bul, 1969. 
17 Mustafa N. Türkmen, Osmanlı’da Askeri Müzik Mehter, Kitaplık Yayınları, s. 76, İstanbul, 2009. 
18 Nejat Eralp, Osmanlı’da Mehter, OA. Cilt: X, Balkan Ciltevi, s. 746, İstanbul, 1999. 
19 Eyüp Uzunkaya, “Türk Halk Danslarının Müzik İle İcrasında Davulun Yeri ve Önemi”, 
Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 20, s. 5, Kırgızistan, 2010.  
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Bu çalgının kasnağı genellikle ceviz, gökçeağaç, ıhlamur, çam, köknar 
gibi ağaçlardan yapılır. En makbul olanları ceviz ağacından yapılmış 
olanlarıdır. Davul kasnağının her iki tarafına gerilen deri, dana ya da kö-
pek derisidir, bunlar olmadığı takdirde koyun ya da keçi derisi kullanılır. 
Islak derinin kasnağa gergin bir şekilde takılabilmesi için deri, “germe 
çemberi”ne asılır. Alt ve üst zikzaklı olarak geçirilmiş sağlam sicimlerle 
istenilen gerginlik elde edilir. Sonrasında deri kurumaya bırakılırken 
çatlamasını önlemek için susam veya zeytinyağı ile yağlanır.20 

Davul mehter takımında usulleri en iyi vurabilen çalgıdır. Ses kudreti 
ve eserin ruhunu iyi ifade edebilmesinden dolayı, mehterin vazgeçilmez 
çalgılarından biridir.21 Günümüzde Anadolu’nun birçok yöresinde bu çal-
gıya “meyter” denilmektedir.22 Davul çalanlara “tabılzen veya tabılcı” ya 
da davulcu denilmekteydi. Mehterhan-ı Tabl-ı Alem-i Hassa (Saray meh-
terhanesi) teşkilatında bu sazı çalan bölüğe23, “Tablzen bölüğü” denir ve 
başında “Ser Tabl” denilen “Tabılbaşı” bulunurdu. Davulcubaşına XIX. 
yüzyılda “Baş Mehter Ağa” denilmektedir.24 Baş mehter ağa, mehter takımı 
içinde mehter başından sonraki en yetkili kişi idi. Tablzenler davul çaldıkla-
rında “Yektir Allah” diye bağırırlar ve davulu omuzlarında çalarlardı.25 

Davulun diğer bir örnek kullanılışı, en eski epik hikâyelerden olan 
Dede Korkut halk hikâyelerinde görülmektedir. Bu hikâyelerde de yer al-
dığı üzere, zeybek, güreş ve cirit oyunları, davul ve zurnanın özel havalar 
çaldığı sportif gösterilerdir. Bu tür etkinlikler, tarihimizde tabılhaneli 
oyunlar olarak yer almaktadır. Ordu müzik topluluğunun bu şekilde 
kullanılışı diğer milletleri kıskandıracak bir uygulamadır.26 Osmanlı dö-
nemi eğlencelerinden olan Karagöz oyunlarında da davul hem çalgı tas-
viri, hem de müzik aleti olarak kullanılmıştır.27 Birçok Türk ülkesinde 
halen sahur davullarından, düğünlere, cirit oyunlarından, at yarışlarına, 
polo oyunlarından, bayramlara kadar davulsuz bir eğlence biçimi yoktur. 

Tarihsel Süreçte Davul ve Kullanılışı 

Davul çalgısı, askeri bir müzik topluluğunun (Tablhane “Davulhane”) 
ismi olacak kadar tarihte önemli bir yere sahip olmuştur. Bu çalgı tari-
hin karanlık dönemlerine kadar sokulmaktadır. İlk defa kim tarafından 
                                                           
20 Özalp, a.g.e., s. 434. 
21 Türkmen, a.g.e., s. 77. 
22 Özalp, a.g.e., s. 433. 
23 Sanal, a.g.e., s. 12. 
24 BOA., Cevdet Sarayı Nu: 5174; aktaran, Sanal, a.g.e., s. 12. 
25 Pars Tuğlacı, Mehterhane’den Bandoya, Cem Yayınevi, s. 42, İstanbul, 1986. 
26 Mahmud R. Gazimihal, Türk Askeri Muzikaları Tarihi, Maarif Basımevi, s. 10, İstanbul, 
1955. 
27 Feyzan Göher Vural, “Karagöz ve Karagöz Müziği”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sa-
yı: 193, s. 30, İstanbul, 2011. 
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kullanıldığı kesin olarak bilinmese de, doğudan batıya doğru yayıldığı 
muhakkaktır.28 

Anadolu, inançların ve medeniyetlerin bir müzesi durumundadır. Pre-
historik ve Hattian çağından günümüze kalan ve bilinen en eski yerleşim 
yerlerinden biri olan Çatal Hüyük, 
müzik ve inançlarla ilgili en eski 
izleri barındırmaktadır. En eski 
suni tapınak (M.Ö. 6000-5650) 
burada mevcuttur. Bu tapınakta 
kaya üzerine resmedilmiş “Leopar 
dansı ritüeli” motifi, davulun kulla-
nımına dair bilinen ilk örnektir (Resim 2).29 

Sümerliler ve Asyalılar davulu çok kullanmışlardır. Davula ait bazı re-
simler Sümer ve Hitit rölyeflerinde görülmektedir. M.Ö. 1900-1200 yılla-
rında Anadolu da yaşamış olan Hititlere ait Ankara’daki “Anadolu Mede-
niyetleri Müzesi” de bulunan bir rölyef ve Paris “Louvre Müzesi” de bulu-
nan bir kabartma taş, M.Ö. III. yüzyıl son yarısında Gudea devrine ait 
davul çalan bir kadını göstermektedir. Yazılı tarihten çok önce Eski Mı-
sırlıların, Asurluların ve Uzakdoğuluların davulu kullandıkları bilinmek-
tedir.30 

Osmaniye ili, Kadirli ilçesi sınırlarındaki Karatepe-Aslantaş bölgesin-
de yapılan arkeolojik araş-
tırmalarda, Geç Hitit dö-
nemine ait (M.Ö. 700) da-
vul ve diğer çalgıları icra 
eden müzisyenlere ait ka-
ya kabartmaları bulun-
muştur.31 (Resim: 3) 

Eski çağlarda Afrika ve 
Hintli kabilelerde de davul 
kullanılmakta idi. Ölüm 
ayinlerinde ve haberleşme de davul bir mesaj aleti olarak kullanılmıştır. 
İki taraflı kullandıkları davulları, iki farklı ses çıkartmaktaydı ve yüksek 
ve kuvvetli olanına erkek, daha hafif ve alçak olanına dişi olarak isim 
vermişlerdir.32 
                                                           
28 İ. Hakkı Konyalı, İstanbul Sarayları, Bürhaneddin Maatbası, s. 36, İstanbul, 1943. 
29 Harvey Turnbull, Anatolian Music, The New Grove Dictionary of Music and Musicans, 
Cilt: 1, s. 388, England, 1992. (Resim 2, s. 389) ve Hüseyin Yaltırık, Tasavvufi Halk Müziği, 
TRT Yayınları, s. 17, Ankara, 2003. 
30 Uzunkaya, a.g.e., s. 3. 
31 Turnbull, a.g.e., s. 389 (Resim 3.de soldan ilk figür eli ile davul çalan çalgıcı figürüdür. 
Bu sahnede bir eğlence sahnesi sergilenmektedir.) 
32 James Blade, Percussion İnstruments and Their History, The Bold Strummer Ltd., s. 45, 
London, 2005. 
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Eski dönemlerde kullanılan davullar görüldüğü üzere el ile çalınmak-
taydı ve tokmağın sonradan ilave edildiği anlaşılmaktadır. Şamanizm’de-
ki kutsal şaman davulunun, şamanın binek hayvanı, tokmağında kam-
çısı olduğu yolundaki inanca ve kutsal geyik derisi gerilmiş davulun yine 
kutsal sayılan geyik ayağı ile çalınması hususuna dayanarak, tokmağın 
daha yakın yıllarda ve Orta Asya’da kullanılmaya başladığı düşünülmek-
tedir.33 

Türklerde Hun öncesi dönemde ilk müziklerin insan sesine dayalı ol-
duğu düşünülmektedir. Bu dönemde davul ve def gibi çalgılar sıklıkla 
kullanılıyordu. Ayrıca boru ile kopuzun ilk örnekleri de bu dönemde or-
taya çıkmıştır. Bu çalgılar genellikle insan sesine eşlik etmek için kulla-
nılmaktaydılar.34 

Türkler en eski çağlardan beri davulu çok sevmişlerdir.35 Eski Türk-
lerde “köbürge, küvrüğ36, tuğ” denen davul Arapçada da “tabl” kelimesi 
ile ifade edilir. Türklerde hâkimiyet alameti olarak tuğ, sancak, bayrak, 
hutbe, sikke, çetr ve hilat gibi simgelerle beraber anılan davulun pek çok 
çeşidi bulunmaktadır.37 

Hun dönemine ait bir kaynak şu şekildedir: Hun’lu karısı olmuş bir 
Çin prensesi, devrin en parlak şairi olması yetkisiyle, gurbetin derdini 
döktüğü bir mektubundaki şiirde şu bilgileri vermiştir: “Davulu her gece 
durmaz döverler (çalarlar), ta güneş doğana dek dönerler”.38 Görüldüğü 
üzere davul dans ve insan sesi ile birlikte çok eski dönemlerden beri kul-
lanılmaktadır. Buradaki döverler kelimesi davula bir tokmak yardımıyla 
vurulduğunu göstermektedir. 

Çeşitli Çin kaynaklarında Türkler ve davulla ilgili şu bilgi verilmekte-
dir: “M.Ö. 119’da Çin ordusunun ünlü Generali Ho Ch’ü-ping, Hunların sol 
büyük generaline hücum etti, birçok esirle birlikte bayrak ile davulunu da, 
ele geçirdi”.39 Ele geçirdikleri bu davul, Türklerin hâkimiyet alameti ve 
bir namus sembolü olduğundan ötürü önem taşımaktaydı. Yine Çin kay-
naklarında “Hun taktiği kullanan Çin generali Li Ling, Hunlara karşı kü-
çük ordusu ile ilerlerken, çan ile hareket ve davul ile de durma emri veri-
yordu”40 ifadesi yer alır. Hunlularla ilgili diğer bir Çin kaynağında, Türk-
lerin Çin Seddi’ni aşan süvarilerini, beraberlerindeki davula benzer çalgı 
                                                           
33 Nuri Özcan, “Davul”, İ.A., Cilt: 9, s. 53, İstanbul, 1994. 
34 Ogün Atilla Budak, Türk Müziğinin Kökeni-Gelişimi, Phoneix Yayınevi, s. 15, Ankara, 
2006. 
35 Mahmut R. Gazimihal, Musiki Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi, s. 69, İstanbul, 1961. 
36 (Bu kelime bazı kaynaklarda su kovası şeklindeki iri bir kabın ağzına deri gerilmesiyle 
oluşturulmuş vurmalı çalgı olarak geçer. Bu da nakkare veya kösdür.) Gazimihal, s. 3, 1955. 
37 Öztuna, a.g.e., s. 153. 
38 Gazimihal, a.g.e., s. 69. 
39 Ögel, a.g.e., s. 41. 
40 Ögel, a.g.e., s. 41. 
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aletleriyle gördükleri kayıtlıdır.41 Bu kadar çok anlamlar yüklenen davul, 
ilk zamanlardan itibaren bir savaş aleti olarak da kullanılmıştır. 

Göktürk ve Uygurlarda mehter takımlarında davul başta olmak üzere 
çeşitli borular da bulunuyordu.42 Göktürklerde davulun ilk yazılı kay-
naklarda rastlanışı VIII. yüzyıla ait Orhun kitabeleridir. Burada hüküm-
darlık alameti olan tuğ ile birlikte geçen “köbürge” kelimesiyle kös veya 
nevbet davulunun kastedildiği görülmektedir.43 Aynı zamanda Türk ha-
kanının bütün zaferleri, “köbürge” denilen davul sesi ile duyurulmuş-
tur.44 Uygurlarda davul, bir duyuru yapılacağı zaman insanların dikkati-
ni çekmek için kullanılmaktaydı. “Onlar gün ve gün geçtikçe, davula vu-
rurlar, bu adet ile duyuruları yaparlar”, “Ayın on yedinci günü, şafak sö-
kerken, Prens Kalyanamkara en büyük davulun çıkartılıp vurulmasını ve 
nelerin olduğunun duyurulmasını emretti”, “Ve altın davul her yanındaki 
güzel ışıltılar ile sanki bir güneş gibi parlamıştır”.45 Bu kaynak Uygurların 
törenlerinde önemli havadisleri duyurmak için altın davulun kullanıldı-
ğını göstermektedir. 

Hıtay devleti beş yüz yıl Göktürk ve Uygur devletlerinin himaye-
sinde yaşamış, kurucu hatunu bir Uygur prensesi olan, Moğolların 
kökünü teşkil eden bir topluluktur. Bu devletin kuruluşunda çok il-
ginç bir kurum olan “Davul Dairesi Başkanlığı” vardır. Bu başkan 
davulları idare eder, korurdu, kurbanları o keser ve törenleri o idare 
ederdi. Bu memuriyet o kadar önemli bir makamdı ki imparatorun 
kabile adı olan “I-la” adı ile anılıyordu. Asıl vazifesi davul ve bayrak 
işleriydi.46 

Türk toplumlarının savaş alanlarında batılılar ile karşılaşmaları, 
mehter takımının izlerini barındırmaktadır. “Romalılar, Asya ordularıy-
la olan her temasında, gök gürültülerine karışan vahşi hayvan kükreyiş-
leri gibi boğuk ve gürültülü, çok sayıdaki davulların sesleri yüzünden, 
önce şaşkına ve çılgına dönüp, sonrada perişan olmuşlardır”.47 Türkle-
rin savaş aleti olan davul, Avrupalıların da korkulu rüyaları haline gel-
miştir. 

Konyalı’ya göre Moğollarda da tablhanah (tablhane, davulhane) deni-
len kurum mevcuttur ve davul, boru ve muhtelif sesler çıkartan düdük-
lerden oluşmaktadır. 
                                                           
41 İ. Hakkı Özkan, Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri, Ötüken Yayınları, s. 17, İstanbul, 
1994. 
42 İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, Ötüken Yayınları, s. 342, İstanbul, 2005. 
43 Nuri Özcan, “Mehter”, İ.A., Cilt: XXVIII, s. 545, Ankara, 2003. 
44 Konyalı, a.g.e., s. 38. 
45 Roger Finch, “Musical Instruments in Uigur Literature and Art”, Uluslar Arası Osmanlı 
Öncesi Türk Kongresi Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı: 119, s. 321, Ankara, 
1997. 
46 Ögel, a.g.e., s. 44. 
47 Gazimihal, a.g.e., s. 69. 
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“Her gece akşam namazından sonra çalınır. Savaş yerlerine götürü-

lür. Bu bütün hükümdarların aletlerindendir. Rivayete göre İsken-

der’e seferlerinde 40 yük tablhanah iştirak ederdi. Aristo, İskender 

için yazdığı eserinde savaş zamanlarında Tablhanah çalınmasının 

düşmanların yüreğine korku vermek için olduğunu söyler. Bazıları 

müziğin harbeden askeri heyecanlandırdığını ve seve seve düşmana 

saldırmaya teşvik ettiğini ileri sürerler”.48 

Daha sonraları Selçuklularda her emir ve melik hâkimiyet ve mevkile-
ri nispetinde bir müzisyen kadrosuna sahip olmuştur. Sultandan, melik 
ve emire verilen unvan ve sancak yanında tabl (davul) ve nevbet takımı 
bulunurdu.49 Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügat-ül-Türk” adlı eserinde 
de XI. yüzyılda Türklerin savaşlarda müziği, davullar, kösler ve borular 
çalarak kullandıklarını görüyoruz.50 Anadolu Selçuklularında ise aynen 
Selçuklularda olduğu gibi hükümdarın ve şehzadelerin nevbet denilen 
topluluklarının kadrosunda davulun bulunduğu bilinmektedir.51 

Yine Kaşgarlı Mahmud’dan anla-
şıldığı üzere, Türklerin ehlileştirilmiş 
avcı kuşları geri çağırmak için bele 
bağlı kullanılan küçük davulları (da-
vulbazlar) mevcuttur. Ayrıca, çeşitli 
amaçlar için kullanılan irili ufaklı 
şekillerdeki, cura davullar çoğunluk-
la nakkareler ile karıştırılmıştır.52 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ku-
ruluş tarihi olan 1299’da53 Selçuklu 
Sultanı II. Gıyaseddin Mes’ud, Os-
man Gazi’ye “Tuğ, tabl ve nakkare”-
den müteşekkil hâkimiyet alametle-
ri göndermiştir.54 Davul, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu simgelemiş, 
Osman Gazi davula olan saygısını göstermek üzere bu takımı ayakta 
dinlemiştir. Osman Gazi sultana, hürmet olarak nevbet vurdukça, Os-
manlı sultanları ayakta durmuş ve bu usul Fatih Hazretlerine gelinceye 
kadar devam etmiştir.55 
                                                           
48 Konyalı, a.g.e., s. 3. 
49 Ahmet Tezbaşer, Mehter Tarihi, Teşkilatı ve Marşları, Berksoy Basımevi, s. 17, İstanbul, 1975. 
50 Kemal Çalışkan, Geçmişten Günümüze En Canlı Kültür Mirasımız Şanlı Mehter, Cem Ofset 
Matbaacılık, s. 10, İstanbul, 2001. 
51 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
s. 135, Ankara, 1988. 
52 Özalp, a.g.e., s. 432. 
53 Jean-Paul Roux, Türklerin Tarihi, Milliyet Yayınları, s. 190, İstanbul, 1997. 
54 Konyalı, a.g.e., s. 49. 
55 Mehmed Zeki, “Mehterhame-i Hakan-i”, Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası, Osmanlıcadan 
Çeviren: Timur Vural, Cilt: l, Sayı: 3, s. 72-76, İstanbul, 1916. 
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Tüm Türk toplumlarında önemli bir yeri olan davula yönelik diğer bir 
tespit, XVII. yüzyıl seyyahı olan Evliya Çelebi tarafından yapılmıştır. “Da-
vulu kullanan ilk Osmanlı, Orhan Gazi’dir (1326-1359) ve bir davul Bur-
sa’daki kabrinde hala asıldır. İstanbul’da on beş çalıcısı ile beş davul ya-
pan dükkân mevcuttur”.56 Günümüzde Orhan Gazi’nin kabrinde bu da-
vul bulunmamaktadır. Zaman içinde halkın Müslüman mezarında davul 
olmaz gibi bir inanış ile kaldırmış olması muhtemeldir. 

Osmanlı savaşlarında davulun çeşitli görevleri olmuştur. 
Tabl-ı Cenk-i Harbi: Savaş sırasında ve savaş bittikten sonra çalınır. 

Savaştan sonraki divan toplantısını haber vermek için yalnızca Ceng-i 
Harbi usulü vurulurdu. Çıldır Savaşı (1578-1579)’da Âsafî, zaferin kaza-
nılmasını şöyle ifade eder: “O an sancakların hilalleri muzaffer oldu, he-
men zafer sabahı doğdu, cihanı takmayanın kaçtığını görünce, tarih dü-
şürdü dedi, birçok kişinin öldüğü ve esir alındığı bu mücadelede kimi duhl 
adında davul (dühül, Farsça), kimisi de ney alarak akşama kadar düş-
manı kovaladılar”.57 

Davulun bir diğer kullanılışı ise Tabl-ı Asayiş’dir. Gece bastırınca as-
kerlerin dağılarak birbirinden ayrılmaması için çalınan bir vuruştur. 
Asayiş davulu çalındıktan sonra, herkes olduğu yerde kalır ve etrafa ka-
rakollar kurularak sabah olması beklenirdi. Evliya Çelebi, tabl-ı asayiş 
vuruşundan, Seyahatnamesi’nde söz etmiştir.58 Asafi, Osmanlılar ile 
Aras Han arasındaki savaşı anlatırken Osmanlı askerinin özelliklerinden 
söz eden yazar, gazi ve askeri tarif eder, ardından da bu savaşın seher-
den akşama kadar sürdüğünü ve asayiş davulu ile her iki tarafın ara 
verdiğini sözlerine ekleyerek bu bölümü sonlandırır.59 

Davulun bir diğer görevi ise lağım bulmadır. Düşmanın kale duvar-
larını yıkmak ve kale içine girebilmek için lağım kazılıp kazılmadığını an-
lamak için de davullar kullanılmıştır. Hassas davullar yere dikili iki ağaç 
üzerine oturtulur ve üstüne tokmağı konurdu. Tokmak titrerse düşma-
nın kazma faaliyetinde bulunduğu anlaşılır ve ona göre tedbirler alınırdı. 
Kimi zamansa davulun üzerine darı ve buğday dökerek bu uygulama 
gerçekleştirilirdi.60 

Davulun eski Türklerde bir harp hilesi olarak kullanılışını Bizanslı ta-
rihçi, Osman Gazi’den on beş yıl önce 1310’da ölmüş olan G. Pakhymer 
anlatır; vaka, Germiyanoğlu Birinci Yakup Bey, Menderes suyu üzerin-
deki Tripolis şehrini zapt ettiği sırada olmuştur; Türkler planlarına göre, 
içleri buğday dolu olduğunu söyledikleri sandıklara cengâverler yerleşti-
                                                           
56 Henry George Farmer, Onyedinci Yüzyıl Türk Çalgıları, Çeviren: İlhami Gökçen, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 19, Ankara, 1999. 
57 Âsafî Dal Mehmed Çelebi, Secâatnâme, İÜK. TY. 6043, vr.16a-17b. 
58 Sanal, a.g.e., s. 79. 
59 Asafi, a.g.e., vr. 55b-vr. 58a. 
60 Sanal, a.g.e., s. 80. 

182



TİMUR VURAL / BİR MEHTER ÇALGISI OLARAK DAVUL 11 

rirler. Bunları, içlerine yine asker koydukları çalgılar yani koca kösler ve 
davullar ile birlikte şehir kapısından teslim ve içeri sevkini sağlarlar. Ka-
leye giren yiğitler gece yarısını fırsat bilerek bir işaret ile meydana çıkar-
lar ve kös ve davulları çalmaya başlarlar, dışarıdan da saldıran Türklerin 
yardımıyla kaleyi içerden fethederler.61 

Osmanlıda mehter takımları çok çeşitli kadrolarda yer almışlardır. 
Dolayısı ile kadrosundaki davullarda farklı sayılarla ama hep var olmuş-
lardır. Mehter takımlarındaki kat ifadesi her çalgı türünden kaç tane 
olacağını simgele-
mektedir. Örneğin 
dokuz katlı bir 
mehter takımında 
her çalgıdan doku-
zar adet olmalıdır. 
Evliya Çelebi’nin 
ifadesine göre padi-
şaha mahsus meh-
ter takımı dokuz 
katlı, XVII. yüzyılda 
ise 12 katlı idi. 
XVIII. yüzyılda ise 
sekiz davul ve 16 zurnadan oluşan özel bir tertibi vardı.62 Bu tertibin 
amacı zurnaların çaldıkları melodinin davulların gümbürtüsü içinde 
kaybolmasını önlemek olmalıdır. Günümüzdeki Genelkurmay Başkanlığı 
Askeri Müze Komutanlığı Mehter’inde çoğu konserinde zurna sayısını da-
vullardan fazla tutarak melodiyi belirgin tutmaya gayret gösterilmektedir. 

Mehterlerin değişik kadrolarına bir diğer örnek ise, II. Beyazid devri 
mevacib (maaş) defterindeki dört kişi kadrolu “Mehterhane-i Nevbet-i İs-
tanbul”, üç kişi kadrolu “Mehterhane-i Nevbet-i Galata”dır. Kayıtları şu 
şekildedir. 

A) MEVACİB (Maaşlar, Aylıklar): 

Mehterhane-i Nevbet-i İstanbul 

Adı Mesleği fi yevmi (Günlük Yevmiye) 
Türk Surnayi (zurnacı) beş 
Şirmerd (yiğit) Nakkarezen dört 
Ali Nefiri (Borucu) dört misluhü 
Hasan Tabbal (davulcu) üç 

YEKUN                                                                                              :  
Dört Nefer. 

                                                           
61 Gazimihal, a.g.e., s. 9, 1955. 
62 Sanal, a.g.e., s. 19. 
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B) MEVACİB                                                                                      : 

Mehterhane-i Nevbet-i Galata 

Adı Mesleği fi yevmi (Günlük Yevmiye) 
Mustafa Surnayi dört 
Mustafa Nakkarezen dört mislühu 
Karagöz Tabbal üç 

YEKUN                                                                                              : 
Üç nefer.63 

Görüldüğü üzere kadroları birer tane davulcu ile kurulmuş olan bu 
takımlar, II. Beyazıd döneminde günün belli zamanlarında sorumlu bu-
lundukları yerlerden nevbet denilen konserler vermişlerdir. Burada dik-
kat çekici olan husus şudur; üç icracı kadrosu ile çalışan mehter takı-
mında bile mutlak bir davulcu kadrosunun bulunması, bu çalgının nasıl 
vazgeçilemez bir önemde olduğunu vurgular niteliktedir. 

Mehter davulu, ruhu tazeleyen sesi ile kimi zaman savaş meydanla-
rında Osmanlı gazilerinin yoldaşı, kimi zaman saray avlularında cihan 
hâkimi Osmanlı Sultanının ihtişamının vazgeçilmezi olarak yaşamıştır. 
Hicri 1241 (Miladi 1826) 
yılında yeniçeri teşkilatı-
nın Sultan II. Mahmud 
ve halk tarafından kaldı-
rılması ile bu teşkilata 
bağlı olan mehter teşki-
latı da resmi olarak tarih 
sayfalarından silinmiştir. 
Bazı dönemlerde tekrar-
dan kurulmasına yönelik 
çalışmalar yapılsa da 
bunlar gerekli destek ve 
ilgiden uzak kaldığından 
münferit girişimler ola-
rak kalmıştır ve devam 
etmektedir. 

Türkün milli sazı olan davul ise hiçbir dönem halkın düğününden, 
bayramına, güreşinden, şenliğine eksik olmamıştır. 

Sonuç 

Davul, Türk sosyal ve devlet hayatının ve dolayısıyla Türk kültür tari-
hinin, ayrılmaz bir parçasıdır. Bunu daha iyi anlamak için Türk halkının 
ruhunu anlamak şarttır. Türk anlayışında mehterin özünü teşkil eden 
                                                           
63 Topkapı Sarayı Arşiv Numarası D. 9625, Vr. 28, aktaran: Çağatay Uluçay, “a.g.m.”, s. 19. 
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davul ve zurna birer meydan sazıdır. Meydanlar ise halkın istekle ve ko-
şarak geldiği, şenlik içinde zaman geçirdikleri yerlerdir. Bu şekilde davul 
ve zurna, halkı birbiriyle kaynaştıran; birlik, beraberlik ve dayanışma 
içinde, halkı kenetleyen; halkı müşterek emellere yönelten, önemli un-
surlardır.64 
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YERİ 
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Öz 

Türkistan tarihinin yazımında yabancı kaynakların yeri oldukça ge-

niştir. Bunun en önemli nedeni bölgenin yabancı işgalleri nedeniyle ya-

bancı idaresi altında kalması ve bunun sonucu olarak da yerel resmî ve 

arşiv belgelerinin bölgenin tarihini yazmada ihtiyaca cevap verecek sevi-

yede oluşmaması yatmaktadır. Ayrıca halkın tarihî olaylar ile ilgili görüş 

ve düşüncelerini yansıtan günlük, otobiyografi, anı ve mektup gibi mater-

yaller ile medyanın yetersizliği tarihçinin kaynaklarını başka yerlerde 

aramasına yol açmıştır. Yerel kaynakların yetersizliğine rağmen modern 

zamanlarda Avrupa yayılmacılığının zirveye çıkmasının bir sonucu olarak 

Türkistan üzerindeki emperyalist ihtiraslar bölge ile ilgili araştırma, ince-

leme ve gözlemleri yoğunlaştırmıştır. Batılı birçok tarihçi, gazeteci, araştır-

macı, gezgin, gizli ajan, misyoner ve diplomat ya Türkistan’a gelerek göz-

lemlerde bulunmuş ya da araştırmalar yaparak bölge ile ilgili önemli 

eserler meydana getirmiştir. Bu eserler bölgenin tarihi, siyasî durumu, 

sosyal yapısı, kültürü, ekonomisi ve günlük yaşantısı ile ilgili oldukça 

önemli bilgiler içermektedir. Modern zamanlarda batıda gelişen gazeteci-

lik ve süreli yayınlara bağlı olarak da bölge hakkında gazetelerde ve der-

gilerde bölge tarihini geniş bir bakış açısı ile anlamaya yönelik makale, 

haber ve yorumlar bulunmaktadır. İletişim araçlarındaki gelişime uygun 

olarak internet üzerinden batı kaynaklarına ulaşımın kolaylaşması Tür-

kistan ile ilgili batılı kaynakların önemini artırmıştır. 

Anahtar kelimeler: Türkistan, Avrupa, Rusya, Türkler, Orta Asya. 
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Abstract 

Place of Western Sources in Historical Researches in the  

Modern Times 

Foreign sources have a great place in writing Turkistan history. The 

most important reason for this is foreign rules established after invasions 

in the region, which locally curtailed collections of official and archival do-

cuments of Turkistan. Furthermore, lack of public documents such as dia-

ries, letters, autobiographies, memoirs and media forces historians to look 

for sources elsewhere. In modern times, because of European expansi-

on’s strong position and imperialistic desires intensified researches, ob-

servations and views about the region. Many European historians, rese-

archers, observers, travelers, secret agents, missionaries and diplomatic 

agents came to Turkistan and produced important works about the regi-

on. These works contain valuable information about history, political sta-

te, social structure, culture, economy and daily life of Turkistan. Because 

of a strong development in newspapers and serial publications in modern 

times in Europe, great deal of news, articles and analyzes could be found 

in journals and newspapers. In recent years, communication devices’ 

progress has made easier for researches in reaching western sources on 

the internet, which has increased importance of the western sources. 

Key words: Turkistan, Europe, Russia, The Turks, Central Asia. 

Giriş: 

Türkistan tarihinin araştırılmasında dönemin birinci elden kaynakları 
genellikle Rus, Batı, Arap, Hint, Çin, Osmanlı, İran ve yerel ortamdan 
doğmuştur. Rus kaynakları genellikle Rus yayılmacılığına ve resmî tarih 
tezlerine hizmet eden, işgalleri, kurulan yeni idare tarzlarını ve yeni du-
rumu olumlu ve haklı göstermeye dayanan bir çizgide kaleme alınmışlar-
dır. Batı kaynakları ise emperyalist, dinî, kültürel ve insanî çıkarlar doğ-
rultusunda olaylara yaklaşmışlardır. 

Modern zamanlarda, özellikle on dokuzuncu asırda, yerli kaynakların 
sınırlı olduğu göz önünde tutulursa, yerli kaynakların tarihi olayları an-
lamada ve yazmada yeterli olmadığı görülür. Bu durum da Türkistan ta-
rihinin yazılmasında yerli kaynakların eksikliğini hissettirdiği gibi ya-
bancı kaynakların önemini artırmaktadır. 

Batılı kaynakların en önemli yanlarından birisi genel olarak tüm Türk 
tarihinde eksiklikler olan sosyal, kültürel ve ekonomik tarihlerin yazı-
mında vazgeçilemez olmalarıdır çünkü bu kaynaklar Türklerin sosyo-
kültürel ve ekonomik yönleri ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Türk 
toplumunun tarihi boyunca sosyo-kültürel ve günlük yaşamla ilgili alan-
larda anı, mektup, günlük ve benzeri kaynakları yeterince üretememiş 
olması, bu alanlarda doyurucu tarih yazımını zorlaştırmaktadır. Bu du-
rumda da dış kaynaklar önem kazanmaktadır. 
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Batılıların doğu (Orient) ile ilgili yazı yazan tarihçi ve araştırmacıları-
na Oryantalist (şarkiyatçı) denilmektedir. Filistin asıllı Hıristiyan Edward 
Siad’in meşhur kitabı Orientalizm ile bu kimseler ağırlıklı olarak doğu 
hakkında yanlı ve batının siyasî ihtiyaçlarına hizmet edecek bilgileri der-
leyen kimseler olarak tanımlanmıştır. Hemen hemen tamamının batılı ol-
duğu oryantalistlerin ortaya koyduğu doğu, gerçekte batının algıladığı 
doğu olmuştur.1 Oysa tüm doğu hakkında araştırmalar yapmış, yazılar 
yazmış ve doğunun anlaşılmasına katkıda bulunmuş kimselere “ajan” 
gözüyle bakmak doğru olmayabilir.2 İçlerinde ajanlar olabilir. Misyoner-
ler, “yalancı” dervişler ve diplomatlar da olabilir. Hepsinin sonuçta anla-
maya çalıştığı ve yazdığı konu doğudur. Bu da doğu hakkında tarihçiye 
zengin bir kaynak sunmaktadır. 

Şarkiyatçıların büyük kısmı tüm coğrafî zorluklar, siyasî ve politik 
engellere rağmen doğuda bulunmuşlardır. Doğu dillerini, edebiyatını, di-
nini ve kültürünü tanımışlardır. Doğu hakkında kitaplar okumuş ve ka-
leme almışlardır. Yanlı, yanlış ve art niyetli olanları olabilir. Ancak sunu-
lan bilgileri araştırmak, içerisindeki doğruları ilmî bir metotla tarafsız ve 
objektif yazmak günümüz tarihçisinin görevidir. İçerisinde araştırma ya-
pılabilen malzemenin varlığı hiç olmamasından her zaman daha iyidir. 
Batılı kaynaklar bu bağlamda önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 

Günümüzde kaynaklara ulaşma yolları çeşitlilik ve kolaylık arz et-
mektedir. Artık bir kaynağı bulunduğu yerde gidip araştırmak devri bü-
yük oranda son bulmuştur. Bilgisayar ortamı ve özellikle internet araştı-
rıcıya büyük imkânlar sunmaya başlamıştır. Bundan dolayı eskiden var 
olan kaynağın yerini gösteren alfabetik fişler gibi yöntemlerin birçoğu 
kullanılmaz olmuştur. Bunların yerine bilgisayar ortamında herhangi bir 
konuyu araştırırken birkaç anahtar kelime girilmesi ile onlarca, yüzlerce 
ve hatta binlerce kaynağın konumunu görmek mümkün olmaktadır. Da-
hası bilgisayar ortamı ve internet sadece kaynağa ulaşmak için vasıta ol-
manın ötesinde kaynağın kendisi olmuştur. Yüzlerce kaynağı bir disk 
üzerinde ve bilgisayar ortamında görmek mümkün olduğu gibi, yüzlerce 
ve hatta binlerce orijinal kaynağı internet üzerinde hizmet veren paralı 
ve parasız internet sayfalarından görmek, incelemek ve hatta indirmek 
mümkün hale gelmiştir. Klasik kütüphanecilik ve arşivcilik tüm önemini 
korumakla birlikte, internet üzerinde hizmet veren arşiv ve bilgi kaynak-
                                                           
1 Edward W. Said, Orientalism, s. 15-23, New York: Vintage Books, 1979. Said’e göre ba-
tının doğuya “üstünlüğü” gerçekte olmayıp, entelektüellerin bazı yazılarında görülmekte-
dir. 
2 İlber Ortaylı, Osmanlıyı Yeniden Keşfetmek: Son İmparatorluk Osmanlı, Timtaş Yayınları, s. 
163-167, İstanbul, 2006. Ortaylı oryantalistler arasında doğu hakkında tarafsız ve olumlu 
eserler meydana getirenler arasında Bernard Lewis, Joseph Hammer, Maxime Rodison ve 
Claude Cahen’i göstermektedir. Oryatlı, “Hiç kuşkusuz ki Türkler ve diğer âlemler hakkında 
kötü işler yazmaya, kötü amaçlı bilgiler kullanmaya hazırlanan insanlara karşı uyanık olmalı-
yız. Ama bunun dışındakiler de saygı duymalıyız.” 
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ları tarihçi ve araştırmacıların işlerini son derece kolaylaştırmış, kısa sü-
rede çok çeşitli ve bol miktarda materyale ulaşabilme imkânı vermiştir. 

Bu çalışmanın esas konusunu Türkistan tarihine yönelik olan Batı 
kaynakları oluşturmakta, özellikle on dokuzuncu asır Türkistan tarihi 
ile ilgili kaynaklar ve bu kaynakların önemleri üzerinde durulmaktadır. 

Doğu hakkında yazan batılılar (oryantalistler), Batı ile Doğu arasında-
ki “güç, üstünlük ve değişik derecelerde hegemonya ilişkilerini” yazmışlar, 
Batında Doğu (Oriental) hakkında bilgi, izlenim, duygu ve düşüncelerin 
şekillenmesine katkı sağlamışlardır. “Sadece Doğu’da olabilmenin” verdi-
ği güç ve Batının siyasî ve askerî gücünün himayesinde Doğuya gelenler 
Doğunun tarihi, arkeolojisi, kültürü, ırkları ve her alanında rahatlıkla 
kalem oynatmışlardır.3 Bunu yapmakla birçok fonksiyonu yerine getir-
mişlerdir ki bunlar arasında batının ilmi ve edebi bilgilenmesini sağla-
mak, batıya politik, askerî ve siyasî alanlarda yardımcı olmak ve para 
kazanmak. Doğu hakkında yazılanlar ve meydana getirilen eserler gün-
cel siyasî, ekonomik, askerî ve kültürel alanlarda fayda sağlamak amaçlı 
kullanılmıştır. Ancak bu bilgilerin saklanarak günümüze kadar ulaşması 
tarihçiler için vazgeçilemez kaynaklar halini almalarına yol açmıştır. 
Olumlu veya olumsuz içerikli olsunlar, tüm bilgiler tarihçiler için döne-
min tarihini anlamada “faydalı” kaynaklardır. 

On Dokuzuncu Asra Kadar Batıda Türkistan Hakkında Bahseden 
Kaynaklara Kısa Bir Bakış 

Ana coğrafik bölge olarak Orta Asya iki kısma ayrılmaktadır: Doğu 
Türkistan ve Batı Türkistan. Bunun yanında “doğal bölgeler” olarak Orta 
Asya üç guruba ayrılabilmektedir ki bunlar stepler, çöller ve dağlar. 
Stepler bağlamında Kuzey’den Sibirya ormanlarına dayanmakla birlikte 
doğuda Mançurya ile batıda Macaristan’a kadar uzanmaktadır. Buraları 
kurak, yarı-kurak bir iklime, az sayıda ırmaklara ve geniş düzlüklere sa-
hiptir. Steplerin güneyinde çöl bölgeleri yer almaktadır ki ünlüleri Kara-
kum, Kızılkum ve Taklamakan çölleridir. Orta Asya ırmaklarının büyük 
kısmı iç ırmaklardır ve bölgedeki göllere akmaktadır. En ünlüleri Amu 
Derya ve Siri Derya ırmakları olup Pamir ve Tiyen Şan dağlarından kay-
naklanarak Aral Gölüne dökülmektedirler. Orta Asya topraklarının ve-
rimli olanları çöller bölgesinde yer alan “sarı lös topraklar” olmakla bir-
likte sulama imkânlarının yetersizliği nedeniyle etkili ürün alınamamak-
tadır.4 

Türkistan onuncu asırda Gazne ve Karahanlılar tarafından idare edi-
lirken, on birinci asır da Selçuklular sahneye çıkmıştır. Bölge on üçüncü 
asırda Harezimşahlar’dan Moğolların idaresi altına geçmiştir. Cengiz 
                                                           
3 Said, Orientalism, s. 5-8. 
4 Yuri Bregel, Historical Atlas of Central Asia, s. 2, London: Brill, 2003. 
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Han’ın kurduğu imparatorluğun genişliği nedeniyle dağılma ve çöküşü 
gerçekleşmiş, onun “varisleri sahneden çekilir çekilmez.” Türkistan’da ye-
ni Türk devletleri ortaya çıkmıştır. Timur ile bölge tek Türk hâkimiyeti-
nin tesisi ile taçlanmıştır. Türkistanlılar, “Selçuklular zamanında İslâm 
dinini, …Timurlular zamanında da devleti, sanatı ve şiiri yenilemişlerdir. 
Bu yüzden onlar bu gün bile ‘Buhara, İslam’ın gücü, Semarkand ise dün-
yanın kılıcıdır’ derler.” Türkistan’da kurulan Türk devletleri; “Çağatay 
Devleti, Şeybaniler, Astarhaniler ve bunların uzantıları olan Buhara Emir-
liği ile Hive ve Hokand Hanlıkları gibi Özbek sülaleler” hüküm sürmüş-
tür. “On dokuzuncu asır başlarında Türkistan’da 16 Türk devleti, hanlığı 
ya da beyliği ile üç tane de yürük devleti bulunmaktaydı.”5 

Batı’nın Doğu hakkındaki, özellikle de Türkistan ile ilgili, merakı çok 
eskilere gitmekle birlikte Doğu’yu öğrenmek için gösterdiği gayretler 
uzun zaman sınırlı kalmıştır. Türkistan batıda Cengiz Han, Timur ve da-
ha birçok dünya imparatorluğu kuran kimselerin yurdu, zenginliklerle 
dolu bir yer olarak algılanmıştır. Aynı zamanda zaman zaman batıyı teh-
dit eden “barbar” göçebe kavimlerin yaşadığı yerler olarak görülmüştür. 
Semerkand, Buhara gibi şehirler destansı anlatımlara konu olmuştur. 
Batıda buraları görmek ve buralar hakkında bilgi edinmek için bir çeşit 
romantik arzu doğmuştur. Bu arzunun doygunluk kazandığı yüzyıl ise 
ancak on dokuzuncu asır olmuştur. 

Türk tarihi ile ilgili bilgilerin büyük bir kısmını yabancıların -Çin, 
Arap, Fars, Roma, Süryani, Ermeni, Yunan ve Batı- kaleme aldığı bir 
gerçektir. Wilfried Nölle’nin kaydettiği gibi yabancıların kaydettiği tarih 
bazen gerçeklerden ve doyurucu olmaktan uzak kalmıştır. “Türk ulusu-
nun ta Çin’e ve Kore’ye sarkmış Hindistan’a kadar uzamış büyük impara-
torluklar kurduğu Orta Asya’dan, başka bir söyleyişle Sibirya enginlerin-
den ve Batı Çin’den geldiğine… bilinçle işaret” edilmiş, Türklerin Avrupa 
ve Anadolu’ya gelip yerleştikleri ve buralarda medeniyetler tesis ettikleri 
belirtilmiştir. Sümerlerin, Hititlerin Türklerden gelmiş kavimler oldukları 
tartışılmıştır. “Türkler güneyde Pamir Dağları, doğu da Gobi Çölü, kuzey-
de Sibirya’nın Yenisey Irmağı ve Batıda Volga’nın sınırladığı bölgede en 
eski zamanlardan beri oturmuş” bir kavim olarak burasına “Türkistan, 
Türklerin ülkesi” denmesinin haklılığını ortaya koymuşlardır. Türkler bu 
bölgeden çevre bölgelere yayılarak devletler kurmuşlardır. Modern za-
manlarda ise bir yandan coğrafi keşifler sonucu eski “tecim yollarının” 
önemini yitirmesi ve diğer yandan da Rus yayılmacılığı, İngiliz-Rus reka-
beti sonucu “egemenlik iddialarının” kurbanı olmuşlardır.6 İranlılar Tür-
kistan’a Turan demişlerdir. Onlara göre Turan “barbarların” ülkesi, ken-
                                                           
5 Wilfried Nölle, “Türkistan Tarihinin Yazımında Karşılaşılan Sorunlar”, Belleten, çeviren: 
Gültekin Oransay, Cilt: XLIV, Sayı: 174, s. 362-367, (Nisan 1980). 
6 Nölle, “Türkistan Tarihinin Yazımında Karşılaşılan Sorunlar”, s. 347-348. 
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dilerinki ise “medeni” idi.7 Barthold gibi batılı tarihçilerden de bazıları 
Ön Asya medeniyetinin zaman zaman “Barbar istilaları” ile kesintiye uğ-
radığını iddia etmiştir.8 Tarihi eserleri kaleme alan İranlılar ve şarkiyatçı-
lar söz konusu olduğunda günümüz tarihçilerinin dönemin tarihini İran-
lıların ve şarkiyatçıların bakış açısı ile öğrenmek durumundan kaldığı, 
bunun sonucu olarak da tarihin tarihi yapandan ziyade yazanın sayesin-
den şekillendiği ortaya çıkmaktadır. Bu da tarih ve tarihçiliğin bir top-
lum, millet ve devlet için önemini ortaya koymaktadır. Batılı tarihçiler-
den Grenard, Batı Roma’nın yıkılmasının mesullerinin “barbarlar” olma-
dığını dile getirdikten sonra; doğuda “Araplar, Türkler, Moğollar, Mançu-
lar; Çin, İran, Hind, Mezopotamya, Suriye ve Mısır medeniyetini yıkmak 
şöyle dursun, onları kendilerine benzetmiş, himaye etmiş, inkişaf ettirmiş 
ve Bedevilerin terkisine binen Asya medeniyeti, onlarla beraber dörtnala 
İspanya’ya kadar gitmiştir” diye yazmıştır.9 

“Avrupa ve Afrika’nın doğusunda bir bölge” olarak görülen “Şark” 
(Orient) kelimesi ilk defa Romalılar zamanında dile getirilmiştir. Oryanta-
listler “hemen hemen günümüze dek her milletin medeniyet gelişimini, ırkî 
kökene, siyasî hayata ve bu milletin yerleşmiş bulunduğu bölgelere göre 
belirlenen bağımsız bir süreç olarak” görmüş ve yabancı etkisini de “isti-
lalar” sonucu oluşan etkiden kaynaklandığını kabul etmişlerdir. Oysa 
milattan önce ikinci bin yılda Sümer medeniyetinin yerinde yükselen Ba-
bil medeniyeti ve dili göstermiştir ki Babil kültür ve medeniyeti Mısır dâ-
hil dönemin yaygın ve kabul gören kültür ve medeniyeti olmuştur. Bun-
da merkezi hâkim güç ve medeniyetin geniş bölgeleri etkilediği gerçeği 
ortaya çıkmıştır.10 

Nölle Türkistan’da Ural-Altay, Ugro-Fin ve hatta İndo-European dil ai-
lesinden farklı toplumların yaşadığını, on üçüncü asırda Moğol, Türk ve 
onların “karışımı” olarak algılanan Tatarların batıya yöneldiğini, tüm bu 
farklılıkların doğurduğu zengin yapının ise bölgenin tarihinin anlaşılma-
sını güçleştirdiğini belirtmiştir. Dahası, “etnik çeşitliliğe, diller bolluğu-
na… kaynakların pek az oluşu” eklenince eski devir Türkistan tarihinin 
yazımının güçleştiğine dikkat çekmiştir. Türkistan’ın “eski” tarihi ile ilgili 
olarak “gezginlerin, coğrafyacı ve tarihçilerin verdiği bilgilerin yanı sıra sa-
yıları pek az olan otantik belgeler”in varlığından bahsetmiştir.11 Çinli, 
Hintli, Yunan ve Bizanslı gezgin, tarihçi, diplomat ve diğerlerinin Türkis-
                                                           
7 Nölle, “Türkistan Tarihinin Yazımında Karşılaşılan Sorunlar”, s. 348. 
8 Vasili V. Barthold, Asya’nın Keşfi: Rusya’da ve Avrupa’da Şarkiyatçılığın Tarihi, çeviren: 
Kaya Bayraktar ve Ayşe Meral, Yöneliş, s. 95, İstanbul, 2000. 
9 Fernand Grenard, Asya’nın Yükselişi ve Düşüşü, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, çeviren: 
Orhan Yüksel, s. 29, İstanbul, 1992. 
10 Barthold, Asya’nın Keşfi, çeviren: Kaya Bayraktar ve Ayşe Meral, Yöneliş, s. 90-91, 109, 
İstanbul, 2000. 
11 Nölle, “Türkistan Tarihinin Yazımında Karşılaşılan Sorunlar”, s. 349-351. 
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tan ile ilgili yazdıkları bölge tarihinin eski devirlerini anlamada kullanıl-
makta ise de yetersizlikleri vurgulanmıştır. Sonraları Arap ve Fars dilin-
de çok sayıda coğrafya ve tarih ile ilgili kitaplar kaleme alınmıştır. Nölle’-
ye göre bu kaynaklar başka kitaplardan kopya yoluyla veya duyduklarını 
kaydederek kaleme alındığından çok da sağlıklı kaynaklar değildir. Tür-
kistan ile ilgili önemli bir kaynak “Harezmli büyük Türk bilgini El-Birunî”-
nin olduğunu kaydeden Nölle, Gazne sarayında matematikçi ve astro-
nom olarak yetişen Birunî, “Harezm Tarihi” adlı bir eser yazmışsa da bu 
eser bu güne ulaşamadığını, ancak onun bölge tarihi ile ilgili olarak “İlk-
çağ Milletlerinin Kronolojisi” adlı ve 1879’da İngilizce basılan eserinde 
önemli bilgiler bulunduğunu belirtmiştir. İranlı Gardisi, 1077’de ölen 
Bayhaki, kitaplarından Türklerden bahsetmişlerdir. 1073 tarihli “Eski 
Türkistan Halk Bilgeliği” adlı eser Türkistan için önemli bir kaynak ola-
rak ortaya çıkmıştır.12 

Batıda Türkistan ile ilgili ilk ciddi bilgiler seyyah Marco Polo’nun anı-
ları olarak göze çarpmaktadır. Marco Polo’nun babası Nicolo on üçüncü 
asırda Kırım ile İtalya arasında ticaret yapmaktaydı. 1260’ta Hülagu ile 
Altın Ordu Devleti arasındaki sorunlardan dolayı Türkistan üzerinden 
Büyük Kağan Kubilay’ın sarayına giden Nicolo bir süre buradan kalmış, 
İtalya’ya dönerken de Kubilay Han kendisinden birkaç Hıristiyan papaz 
göndermesini istemiştir. İtalya’ya döndükten sonra oğlu Marco Polo’yu 
Kubilay Han’a göndermiştir ki Kubilay Han Marco Polo’nun gelişini se-
vinçle karşılamış ve sarayında görev yapmasını istemiştir. Sarayda ko-
nuşulan dört dili öğrenen Marco Polo 17 yıl Kubilay Han’ın sarayında ya-
şamıştır. Kubilay Han’ın sarayından bir prensesi İlhanlı Sarayı’na gelin 
getiren heyetle ve iki yıllık bir yolculuk sonucu Hint Okyanusu ve Basra 
üzerinden İran’a gelen Marco Polo, toplamda 25 yıllık yolculukları sonu-
cu İtalya’ya, Büyük Kağan’ın bahşettikleri ile “sağlıklı ve fevkalade bir 
zenginlikle” dönmüştür.  

Marco Polo İtalya’ya döndükten sonra gezip gördüğü yerler, şehirler, 
insanlar ve zenginlikler ile ilgili kendisini her gün ziyaret eden sayısız 
meraklıya bilgiler vermiştir. Ceneviz ile savaşta esir düşmüş, esareti sı-
rasında da Cenevizlilere her gün doğu hakkında hikâyeler anlatmıştır. 
Kendisini dinleyenlerden Cenevizli Rustigielo Marco Polo’nun anlattıkla-
rını kaleme alarak 1298’de bastırmıştır.13 “Binbir hikâye anlatan adam” 
adıyla çağrılan Marco Polo’nun günlükleri matbaanın icadı ile geniş 
oranda basılarak hem doğu hakkında batının bilgilenmesine katkıda bu-
lunmuş ve hem de coğrafî keşiflerin gerçekleşmesinde önemli bir rol oy-
namıştır. 
                                                           
12 Nölle, “Türkistan Tarihinin Yazımında Karşılaşılan Sorunlar”, s. 354-355. 
13 Marco Polo, The Travels of Marco Polo, A Venetian in the Thirteenth Century: Being a Des-
cription by that Early Traveller of Remarkable Places and Things in the Eastern Parts of the 
World, transleted by William Marsden, s. XI-XXI, London: Cox and Baylis, 1818. 
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Marco Polo Anadolu’dan Çin’e kadar her bölge ve buralarda yaşayan-
lar hakkında bilgiler vermiş, hikâyeler anlatmıştır. Türkistan’ın Tokha-
ristan bölgesinde geçerken burada “kana susamış ve hilekâr” kimselerin 
yaşadığını, bunların Müslüman olduğunu ve Özbekler olabileceğini an-
cak Özbeklerin “kaba” kimseler olmadığını gördüğünü kaydetmiştir.14 
Semerkand’ı tasvir ederken bu şehrin “çok güzel bahçelerle süslü asil bir 
şehir” olduğunu “insanın tüm arzularına cevap verecek meyvelerle dolu 
bahçelerle çepe çevre kuşatıldığını” ve şehirde yaşayanların “bir kısmının 
Hıristiyan ve bir kısmının Müslüman” olduğunu belirtmiştir.15 Marco Po-
lo’nun anlattığı şeylerden Moğol ordusu, Türkistan şehirleri, Türklerin 
yaşantıları, ticaret, ekonomi ve daha başka birçok konuda bilgiler edin-
mek mümkündür. 

Marco Polo’dan sonra doğuya giden önemli seyyahlardan birisi Ruy 
Gonzalez de Clavijo olmuştur. Clavijo’nun eserinin adı Büyük Timur: Ha-
yatı ve Faaliyetleri’dir. İspanya kralı III. Henry (1390-1405), “yönetme sa-
natını öğrenmek için uzak diyarlara elçiler gönderme” hedefine uygun ola-
rak Timur’a da elçiler göndermiştir. Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezit ile 
Timur arasında 1402 Ankara Savaşı sırasında İspanyol elçiler Sotomayor 
ve Palozuelos Timur’un yanında hazır bulunmuşlardır. Timur tarafından 
savaştan sonra Yıldırım Bayezıt’in hareminden iki Hırıistiyan kız verile-
rek ülkelerine gönderilen bu elçileri Clavijo’nun elçiliği takip etmiştir. 
1403 ile 1406 yıllarında İspanya’nın resmî elçisi olarak doğuda bulunan 
Clavijo, Türkistan hakkında önemli bilgiler içeren seyahatnamesini kale-
me almıştır.16 Horasan’da iken gördüğü manzarayı anlatan Clavijo, Ti-
mur’un “Türkiye ile Suriye arasında yaşayan Beyaz Tatarları” Hora-
san’ın Damghan şehri civarında yaşamaya zorladığını, ancak bunlar tek-
rar kendi topraklarına dönmek isteyince ve dönüş yolu üzerinde soygun-
lar yapınca hepsinin öldürülmesini emrettiğini, binlercesinin kellesini 
                                                           
14 Polo, The Travels of Marco Polo, s. 125, 127. 
15 Polo, The Travels of Marco Polo, s. 147. 
16 Ruy Gonzalez De Clavijo, Narrative of the Embassy of Ruy Gonzalez de Clavijo to the Court 
of Timour at Samarcand, 1403-06, translated by Clements R. Markham, The Hakluyt Soci-
ety, s. V-İX, London, 1859. Kitabın girişinde belirtildiğine göre Timur’un babası Teragay bir 
Sepah Salar (Çağatay ordusunda general rütbesi) idi ve annesi Tekina Hatun ise haktanır ve 
güzel bir kadındı. Timur 1336’da doğmuştu. Türklerin soylu ve göçebe bir ailesinden gel-
mekteydi. Timur gençliğinde sürekli Kur’an okuyan, satranç oynayan ve canlı hiçbir şeye kı-
yamayan yumuşak kalpli biriydi. Kendisini diğerlerinden üstün görür ve asilce hareket eder-
di. Timur’un anıları Yemen’de bulunmuş, 1830’da Binbaşı C. Stewart tarafından İngilizceye 
tercüme edilmişti. Timur gençliğinde “bir koyun çalarken çoban tarafından ayağından yara-
lanmıştı. Timurlank adı, kendisinden Suriye’yi yakıp yıktığı için nefret eden Suriyeli Ahmet bin 
Arabşah tarafından verilmişti.” Yıldırım Bayezit’in “demir parmaklıklar arasında esareti” hi-
kâyesi Timur’dan nefret eden Arabşah’dan önceki Timur tarihçileri tarafından bahsedilme-
mişti. Arabşah’tan sonra Osmanlı tarihçileri de bu hikâyeyi benimsemişti. Ali bin Yezd’e gö-
re Timur “uzun ve güzel yapılı idi. Yüz yapısı açık renkli ve düğürcüklü idi. Uzun dalgalı sa-
kalları, geniş omuzları vardı. Oldukça güçlü idi. Yalan söyleyemezdi, ancak çıplak doğruyu se-
verdi. Korkusuz, güçlü, korkulan ve saygı duyulan biriydi.” Timur bir “tayrant olmasına rağ-
men birçok iyi kaliteye sahipti. İslâm ülkelerini fethederek kötü idarecilerden kurtaracağına 
inanmaktaydı. Dinî inancından dolayı birçok Hindu şehrini yok etmişti.” 

194



MEMET YETİŞGİN / YAKIN ÇAĞ TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI 9 

çamurla karıştırıp dört minare şeklinde diktiğini iddia etmiştir. Ayrıca 
Horasan’da yanında Timur’un kendisine eşlik etmek üzere verdiği bir 
adamıyla geziler yaptığı sırada tüm şehir halkının önlerinde eğildiğini, 
gittikleri yerlerdeki insanların korkudan dolayı kendilerine ve hayvanla-
rına üç kat daha fazla yemek ve yem sağladıklarını iddia etmiştir. Ti-
mur’un elçisi bir şehre girdiğinde herkesin korkudan ne yapacağını şaşır-
dığını, esnafın dükkânını kapadığını, herkesin evlerine kapandığını, kendi-
leri için “kara gün”ün geldiğini sandıklarını yazmıştır. Timur’un isteklerine 
boyun eğmeyenlerin öldürüldüğünü, bundan dolayı da halkın Timur ve hiz-
metindeki resmî kimselerin “azami terörüne” maruz kaldığını belirtmiştir.17 

Timur’un halk nazarındaki terör uyandıran hali, kendisi için savaşan 
Özbekler konusunda farklı olduğunu yazan Clavijo, Çağataylıların (Öz-
bekler) ve diğer göçebe unsurların rahatlıkla her alanda hareket ettikleri-
ni, hayvanlarını istedikleri gibi beslediklerini, savaş zamanlarından ise 
Timur’un emri ile sürüleri ve aileleri ile birlikte savaşa katıldıklarını be-
lirtmektedir. Bunların sayesinde Timur’un seferleri sırasında sürekli taze 
et ve yiyeceğe sahip olduğunu, bazen de ekmek arasına sarılan peynir ve 
çökelekler sayesinde yiyecek ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtmiştir.18 

Timur ile karşılaştığında dizleri üzerinde üç defa eğilerek hükümdarı 
selamladığını belirten Clavijo, kendisinin Çin (Cathay-Hıtay) elçisinden 
daha üstte oturtulduğunu yazmıştır. Timur, “oğlum tüm Frankların en 
büyük kralı nasıl” diye İspanyol Kralı’nın sağlığını elçiden sormuştur. 
Clavijo’ya değer verirken, Çin elçisine kızgınlık göstermiş, Çin imparato-
runu “kendisinin düşmanı, hırsız ve domuz imparator” olarak dillendir-
miştir. Elçilere büyük bir bahçede ziyafet veren Timur, yemekte “muhte-
şem lezzetleri olan” haşlanmış ve baharatlarla süslenmiş at ve koyun et-
leri, her çeşit meyve-nektarin, şeftali, elma, kavun ve “çok tatlı içecekleri” 
altın, gümüş ve cam tabak ve bardaklardan sunulduğunu belirtmiştir. 
Başka bir zaman Timur’un herkese içmesi için “büyük miktarlarda şa-
rap” sunduğunu “en çok şarap içen kişiye ‘bahadur’ dendiğini” kaydet-
miştir. Timur gibi ilk eşinin -Hatun, Kraliçe- de elçilere ziyafet verebildi-
ğini eklemiştir. Clavijo, Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezit’in de “yaraların-
dan dolayı hayatını kaybettiğini” iddia etmiştir.19 

Marco Polo ve Clavijo’dan sonra önemli bir eser Cizvit tarikatına üye 
Visdelou’nun Pekin’de faaliyetleri sırasında Çin kaynaklarından faydala-
narak yazdığı Histoire des Tatares (1688)’dır. Eser Orta Asya’yı konu 
edinmekte ve önemli bilgiler içermektedir.20 
                                                           
17 Clavijo, Narrative of the Embassy, s. 103, 111-112. Clavijo Timur’un Beyaz Tatarlardan 
60.000 kadarını katlettiğini ve kalanların da görüldükleri yerlerde de öldürülmelerini emret-
tiğini belirtmektedir. 
18 Clavijo, Narrative of the Embassy, s. 113-115. 
19 Clavijo, Narrative of the Embassy, s. 134-138, 159, 164. 
20 Barthold, Asya’nın Keşfi: Rusya’da ve Avrupa’da Şarkiyatçılığın Tarihi, s. 193. 
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Batılı kaynakların Türkistan üzerinde yoğunlaşması devletlerin siyasî 
emelleriyle bir paralellik gösterdiğinden İngiliz kaynakları da on altıncı 
asrın ikinci yarısından itibaren bölge ile ilgilenmişlerdir. Bunda Kuzey 
Denizi yoluyla Çin ve Hint ticaretine ulaşmayı deneyen İngiliz coğrafî ke-
şiflerinin etkisi büyüktür. 1553’te Willoughby ve Chancelor komutasında 
iki kutup yolculuğunu organize eden İngilizler kısmi başarı elde etmiş-
lerdir. Wlloughby’nin gemisi denizlerde kaybolmuşsa da Chancelor Bal-
tık Denizi yoluyla Rusya’ya ulaşmış ve Ruslarla anlaşmalar yapmayı ba-
şarmıştır. Rusya ile ticaret yapmak için Moscovy Company (Moskova Şir-
keti) kuran İngilizler,21 şirketin temsilcilerinden Antoine Jenkinson’ı Tür-
kistan’a göndererek tarihi İpek Yolu ticaretinin mahiyetini tetkik etmek 
ve kazançlı ise burada ticarî faaliyetleri geliştirmek istemişlerdir. 1558 ve 
1559’da Hazar üzerinden Türkistan’a giderek Buhara ve Hive’ye giden 
Jenkinson bölgenin ekonomik çöküntüsünü ve Çin ile ticaretin önemsiz-
liğini yerinde gözlemlemiştir. Bundan sonra İngiltere’nin Türkistan ile il-
gisi Hindistan’a hâkimiyet tesisine kadar ertelenmiştir.22 

Rusların yayılmacı siyasetlerine uygun olarak genelde Asya ve özelde 
Türkistan ile ilgili bilgilere merak salmaları ve bu uğurda çabalar göster-
meleri Asya’daki yayılmacılıkları kadar eskidir. Bu bağlamda I. Petro dö-
nemi önemlidir. Büyük Petro ile hem uzak doğu ve hem de İslâm dünya-
sı ilişkileri yeni bir döneme girmiştir. O zamana kadar miras alınan “si-
yasî ve ticari sorunlar, onun döneminde daha büyük bir berraklıkla ve da-
ha geniş bir şekilde ortaya konmuştur.” Çar I. Petro şarkiyat çalışmaları-
na önem vermiş, Bulgar şehrini gezmiş, buradaki kalıntıların korunma-
sını emretmiştir. 1718’de çıkardığı bir yasa ile ülkede bulunan tüm “top-
rak altında ve su içinde gömülü” olan tarihi eserlerin korunmasını sağla-
mıştır.23 “Tatar ve Ermeni dillerinde yazılmış yazıtları kopyalanıp tercü-
me” edilmesi talimatını vermiştir. Derbentname onun sayesinde el yaz-
ması olarak Farsça’dan kopya edilmiştir. Petro’nun Karadeniz kuzeyin-
deki kazanımı 1711 Purut ile kaybedilmişse de İran’ın Hazar bölgesinde-
ki topraklarının ele geçirilmesi ile ilgili Osmanlı Devleti ile yaptığı anlaş-
ma sonucu buraya yerleşmek hevesini gerçekleştirmiştir. Ancak bura-
dan da Nadir Şah’ın başarılı askerî siyaseti sayesinde çekilmek zorunda 
kalmıştır. Orta Asya üzerinde de hevesler besleyen I. Petro, bölgenin ta-
nınması için Remezov’a hazırlattığı kitapta Sibirya ve Orta Asya hakkın-
da önemli bilgiler yer almıştır. Kitap içerisinde yer alan 1697 tarihli hari-
tada ilk defa Orta Asya detaylı resmedilmiş, Aral Gölü Hazar’dan ayrı bir 
                                                           
21 John Howes Gleason, The Genesis of Russophobia in Great Britain: A Study of the Interac-
tion of Policy and Opinion, s. 10, Cambridge: Harvard University Press, 1950. 
22 Barthold, Asya’nın Keşfi: Rusya’da ve Avrupa’da Şarkiyatçılığın Tarihi, s. 205-206. 
23 Ali Cengiz Üstüner, “Bozkır Göçebeleri Kimmerler ve İskitler”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 135, s. 189-202, Aralık, 2001. 
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havza olarak gösterilmiştir. I. Petro bizzat kendisi Paris’e yaptığı gezi sı-
rasında bölge hakkında yazılı ve sözlü bilgiler vererek Batı’da Orta Asya 
ile ilgili yeni bilgilerin yerleşmesine öncülük etmiştir.24 

Modern zamanlara (Yakınçağ) girerken Türkistan’ın “politik, ekonomik 
ve kültürel çöküş içinde olduğu” tezi Barthold25 dâhil araştırmacı ve tarih-
çilerin geneli tarafından kabul edilen bir tez olmuştur. Ancak buna karşı 
çıkan Scott Levi, on sekizinci asırda Türkistan’ın ekonomik ve ticari yön-
den canlılık gösterdiğini, bu canlılığa da Rusya’nın bölgeye yaklaşması 
ile birlikte Hint pamuk ve tekstiline duyduğu ihtiyacın yol açtığını iddia 
etmiştir. Böylece on sekizinci asırda Orta Asya “ekonomik gerilik” içeri-
sinde olmayıp, “değişen küresel ekonomiye ayak uyduran ve ekonomik 
yeni düzenlemelere tabi tutulan” bir yerdi. Daha on yedinci asırda Tür-
kistan tarımcıları bir “Yeni Dünya ürünü olan” tütünü yetiştirmekteydi-
ler. Türkistan’ın Hindistan ile ekonomik ve ticari canlılığında Hindis-
tan’ın pamuk, tekstil ve boyaları kadar Türkistan’ın atları ve taze meyve-
leri önemli yer tutmaktaydı. Hindistan her zaman Türkistan’da yetiştiri-
len ve “Turkî” adı ile anılan atlara ihtiyaç duymaktaydı. Bu atlar “kuvvet-
leri, dayanıklılıkları, kolay elde edilebilirlikleri ve fiyatları” ile popüler idi. 
François Bernier (1891)’in tahminlerine göre on yedinci asırda 25.000 at 
ve “Semerkant, Belh, Buhara ve Pers’te gelen çok miktarda taze meyve” 
Hindistan’a satılmıştı. Tavernier (1712) ise Kabul’a Türksitan’dan gönde-
rilen at sayısını 60.000 olarak belirtmişti. Manucci (1906) daha da fazla 
bir sayı vererek on yedinci asırda Türksitan’dan Hindistan’a yıllık 
100.000 at satıldığı ve bunun 12.000’inin imparator Aurangzeb’in ahırla-
rı için alındığını yazmıştır. “Turkî” atların satıldığı yerler arasında Mos-
kova ve Çin de bulunmaktaydı.26 

Yakınçağda şarkiyatçılık Batı Avrupa ve özellikle Rusya’da “hissedilir 
bir gelişme” göstermiştir. Rus Bilimler Akademisi doğu ile ilgili çalışmala-
ra ağırlık vermeye başlamıştır. 1830’lardan itibaren şark dillerinin öğre-
tilmesi konusu ele alınmış, Kazan Üniversitesi bu alanda merkezi bir rol 
oynamıştır. 1854’te St. Petersburg’da Şark Dilleri Fakültesi açılmıştır. 
Ayrıca Petersburg’daki Emperyal Rusya Coğrafya Derneği, Moskova Do-
ğal Tarih, Antropoloji ve Etnoloji Bilimleri Amatörleri Derneği gibi kuru-
luşların varlığı Asya ile ilgili çalışanların desteklenmesinde etkili olmuş-
lardır.27 
                                                           
24 Barthold, Asya’nın Keşfi: Rusya’da ve Avrupa’da Şarkiyatçılığın Tarihi, s. 331-333. 
25 Barthold, A Short History of Turkistan, s. 65, 134, 1956. Barthold’a göre on altıncı asırda 
İslâm alemindeki Sünnî ve Şiî bölünme sonucu kültürel birlik ortadan kalkmış, coğrafî ke-
şifler sonrası yeni ticaret yollarının kullanımı da İslâm kültürünün gelişimini durdurmuş-
tur. Yarım kalan kültürü Avrupa ilerletmeye başlamıştır. 
26 Scott Levi, “India, Russia and the Eighteenth Century Transformation of the Central Asi-
an Caravan Trade”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Volume: 42, No. 
4 (1999), s. 519-548. 
27 Barthold, Asya’nın Keşfi: Rusya’da ve Avrupa’da Şarkiyatçılığın Tarihi, s. 371-372. 
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Rus Albay Berg komutasındaki güçlü askerî birlikler 1824’de Hazar 
ile Aral arasında yer alan Üst Yurt bölgesini keşfetmek için faaliyet gös-
termişlerdir. “Hivelilerin Rusların kendilerine karşı askerî bir harekete gi-
riştiklerini sanacak” kadar büyük bir kuvvetle bölge keşfedilmeye çalışıl-
mıştır. 1839-1840’da Perovski öncülüğündeki Rus kuvvetleri Hive üzeri-
ne bir sefer yapmış ancak başarısız olmuştur. Başarısızlıkta “yoğun kar” 
ve elverişsiz hava şartlarının rolü büyüktür. Rusların bölgeyi tanımak 
için giriştikleri askerî ve ilmi çabalar sonucu Levchine’in 1832’de yayın-
lanan Kırgız Ordularının ve Steplerinin Tasviri isimli kitabı ile 1845’de ya-
yınlanan Yagmine’in Kırgız-Kazak Stepleri ve Sakinleri isimli eseri yayın-
lanmıştır.28 

Ruslar karalar kadar bölgedeki göl ve denizlerle de ilgilenmişlerdir. 
Kirilov’un 1734’te öngördüğü Siri Derya üzerinde kale inşa etme emeli 
1847’de Rayımskeye ve 1851’de Aralskoye kalelerinin inşası ile gerçek-
leşmiştir. Siri Derya üzerinde 1853’te Kazalinsk kalesi inşa edilmiş ve 
ayrıca bir deniz filosu meydana getirilmiştir. Aral Denizi’nden faydalan-
mak üzere ilk gemiler Orenburg’dan Aral’a parçalar halinde getirilerek 
yapılan Nicolas ve Costantine gemileri olmuştur. Kaptan Butakov Aral’ı 
ayrıntılı olarak incelemiştir. 1850’lerde Hazar Denizi de Ivachintsev tara-
fından incelenmiştir.29 Rusların buralardaki faaliyetleri ve ilerlemeleri 
Hokand hanlığı ve Türkmenlerle çatışmaların başlangıcını oluşturmuştur. 

1860’larda Türksitan’a bir yolculuk yapan batılı Türkologlardan V.V. 
Radlov, bölgede yaşayanların “folklorları ile ilgili kapsamlı bilgiler” toplamış-
tır. Türkoloji ilmi büyük oranda Radlov’un bilimsel metodunu ve materyalle-
rini temel almıştır. Onun sayesinde batıda “Orta Asya’da yaşayan Türklerin 
etnografyaları hakkında” bilgilerinin zenginleşmesi sağlanmıştır.30 

Rusların Orta Asya’yı planlı bir şekilde işgalinden önce bölgenin coğ-
rafî, ekonomik, askerî, politik ve kültürel olarak tanımak için girişimleri 
bölgeye tam hakimiyet sağlamalarına kadar sürmüştür. Bu bağlamda 
resmî ve gayri-resmî elçilikler, gizli geziler düzenlenmiştir. 1820’de Negri 
başkanlığında bir elçilik heyeti Buhara’ya gitmiştir. Elçilik üyelerinden 
Meyendroff ve Eversman Fransızca ve Almanca olarak yaptıkları yolculu-
ğu anlatmışlardır. Buhara Emir’i Negri’ye el yazması bir eser, Tarih-i Mu-
kîm-Hrani, hediye etmiştir ki sonradan Senkovsky tarafından bu kitap 
Fransızcaya çevrilmiştir ve Avrupa için uzun süre Buhara Hanlığı tarihi 
ile ilgili tek eser niteliği kazanmıştır. 1834’te Orenburg okulunda Şark 
Dilleri Enstitüsü’nde müdür olan “Tatarca profesörü Baran Desmaisons, 
Tatar mollası kılığında” Buhara’ya yolculuk yapmıştır. 1840’larda Emirin 
Rusya’dan mühendis istemesi üzerine gerçekleşen geziye mühendis Bou-
                                                           
28 Barthold, Asya’nın Keşfi: Rusya’da ve Avrupa’da Şarkiyatçılığın Tarihi, 386. 
29 Barthold, Asya’nın Keşfi: Rusya’da ve Avrupa’da Şarkiyatçılığın Tarihi, 387. 
30 Barthold, Asya’nın Keşfi: Rusya’da ve Avrupa’da Şarkiyatçılığın Tarihi, s. 395. 
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tenev ve Bogoslovski’nin yanında şarkiyatçı Khanykov ile doğa bilimci 
Lehman’da bulunmuştur. Gezi sonrasında Khanykov Buhara Hanlığının 
Tasviri (1843) adlı eseri kaleme alınmıştır. Bu eser hanlıklar hakkında 
yazılan en iyi eser olma özelliğini uzun süre korumuştur. 1850’lerin son-
larında gerçekleşen İgnatiev’in Buhara elçiliği de bölgenin Ruslar tarafın-
dan daha iyi tanınmasına hizmet etmiştir. Heyette bulunan Bilimler 
Akademisinin görevlendirdiği Lerch el yazmaları, madeni paralar topla-
mıştır. Bölgenin işgalinden sonra da Türkistan’da ele geçirilen çok sayı-
da el yazması “Kaufmann Koleksiyonu” adı altında Çarlık Halk Kütüpha-
nesi’nde toplanmıştır. Hive Hanlığına ilk başarılı ve bilgi edinme amaçlı 
gezi Muraviev tarafından 1819’da gerçekleştirilmiştir. Muraviev’in Hive 
hakkında kaleme aldığı eser uzun süre batıda tek kaynak özelliği taşı-
mıştır. 1841’de Nikoforov ve 1842’de Danilevski Orenburg’dan Hive’ye el-
çi olarak gönderilmiş, Han tarafından iyi karşılanmıştır. Coğrafya Derne-
ği Danilevski’nin Hanlık hakkındaki tasvirlerini temel alarak eser mey-
dana getirmiştir. 1870’lerde A.V.P. Nalivkine’in Hokand Hanlığının Kısa 
Tarihi adlı eseri Fransızcaya çevrilmiş, hanlık hakkında önemli bilgiler 
içermiştir. Türkistan Genel Valiliğinin kurulması ile birlikte Kaufmann’ın 
öncülüğünde Türkistan Albümü başlıklı bir çalışma yapılmış, çalışmada 
etnografik, arkeolojik, istatistikî ve coğrafî bilgilere yer verilmiştir. Taş-
kent’te bir müze ve “Türkistan Halk Kütüphanesi” oluşturulmuştur. 
1870’de yayınına başlanan Türkistan Gazetesi bölge hakkında birçok 
makalenin yayınlanmasını sağlamıştır.31 

Modern Zamanlarda Batılı Kaynakların Türkistan’a Gösterdiği İlgi 

Modern zamanlarda Türkistan ile ilgili batılı kaynakların oluşmasında 
Avrupa devletlerinin siyasî çıkarlarının yeri önemlidir. On dokuzuncu 
asır boyunca Rusya ile İngiltere arasında bazı tarihçilerin “Soğuk Savaş” 
ve “Viktoria’nın Soğuk Savaşı” diye adlandırdıkları bir mücadele dönemi 
yaşanmıştır.32 Napoleon Bonapart’ın on dokuzuncu asır başlarında Rus 
çarları Paul ve I. Alexander ile gizli görüşmeler yaparak Orta Doğu üze-
rinden Hindistan’a ortak askerî saldırıları içeren planlar üzerinde durdu-
ğunu öğrenen İngilizler bölgedeki konumlarını korumak üzere 1807’de 
İran’a General Malcolm’u göndermişlerdir. İran ile bir anlaşmaya varan 
Malcolm, İngiliz ajanlarından Pottinger ve Cristie’nin yardımlarıyla Orta 
Asya hakkında bilgiler toplamıştır. Bu bilgilerin toplandığı A Geographic 
Memoir of Persian Empire adlı kitap 1813’te basılmıştır.33 
                                                           
31 Barthold, Asya’nın Keşfi: Rusya’da ve Avrupa’da Şarkiyatçılığın Tarihi, s. 403-415. 
32 Peter Hopkirk, The Great Game: The Struggle for Empire in Central Asia, s. 1, London: Ko-
dansha International, 1992. 
33 Hopkirk, The Great Game, s. 55-56. Cristie 1812’de Kafkasya’da Ruslara karşı savaşırken 
hayatını kaybetmiş, Pottinger ise Orta Asya’da yaptığı çalışmalardan dolayı şovalyelik ünva-
nı ile ödüllendirilmiştir. 
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Batılı devletlerin tarih ve coğrafya ile ilgili bilgileri toplamak ve geliş-
tirmek amacıyla kurdukları kurumlar -English Historical Association, 
Russian Geographical Society, American Historical Association, Society 
of Historical Studies, Royal Geographic Society- dünya üzerinde belli 
bölgelerin coğrafyası, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ve tarihi ile ilgi-
li önemli çalışmalar yapmışlardır. The American Natualist dergisinin 
1883 tarihli nüshasında dönemin coğrafik ve tarihi buluntuları ve yeni-
likleri tartışılmıştır. Buna göre, “The Russian Geographical Society” daha 
on dokuzuncu asrın ilk yarısında Kafkaslar bölgesi ile ilgili on iki ciltlik 
bir eser meydana getirmiştir. Eserin ilkçağlarda Kafkaslar konusunu Ge-
neral Uslar kaleme almıştır. Bölgedeki toplumlar, göçler, coğrafik özellik-
ler eserin konuları arasında yer almıştır. M. Yavorski kendisinin Kabul’a 
yaptığı geziyi anlatan kitabını bastırmıştır. Anadolu ve çevre bölgelerin 
yükseltiye dayalı haritası “Caucasian Geographical Society”nin destekleri 
ile General Stebnitsky tarafından hazırlanmıştır. Sakhalin adasını ve 
Rusya’nın Pasifik kıyılarını incelemek üzere gönderilen M. Polakoff zen-
gin coğrafî bilgilerle dönmüştür. Yeni görev olarak Mançurya’nın keşfine 
yönelmiştir. Fergana’da 200 naftalin kuyusu olduğu ve buralarda elde 
edilen naftalinin kum ile karışımı sonucu “mükemmel su geçirmez” beton 
oluşturduğu açıklanmıştır.34 

Batılı bilim adamlarından Alexander Humboldt ve Charles Ritter’ın 
“doğa bilimlerine olduğu kadar beşeri bilimlere de bağlı bulunan jeognozi 
(Erdkunde) bilmini icat” etmişler ve bu bağlamda coğrafyaya bağlı olarak 
yükselti ve çöküntülerin insanlık tarihi üzerindeki etkilerini araştırmış-
lardır. “Orta Asya’nın göçebe halklarının hareketlerinin yeryüzü toprakla-
rının taraça yönüne bağlı olduğunu” gösteren Hamboldt, Hindistan’ın 
coğrafik özelliğinden dolayı fatihler yetiştirmek yerine sürekli fetihlere 
maruz kaldığını iddia etmiştir. 1829’da Orta Asya hakkında klasik bir 
eser meydana getirmiştir. Ritter’de Hambold’un görüşlerine katılmış “Or-
ta Asya’nın Hint-Avrupa kolunun bir parçası ve medeniyetin beşiği olduğu 
şeklindeki on sekizinci asrın sonlarında kalma görüşünü” paylaşmıştır.35 

On beşinci asır ikinci yarısında başlayan büyük coğrafî keşifler ile 
Batı, dünyayı tanımaya başlamış, asırlarca süren mücadele, çaba ve 
gayretleriyle hem denizleri ve hem de karaları tam anlamıyla anlamayı 
başarmıştır. Bu çaba ve gayretler sonucu sömürge ve koloni devletleri 
kurarak, geri kalmış ülke, bölge ve yerleri kontrolü altına almıştır. Mo-
dern zamanların dünya tarihi bir yerde batının kurduğu sömürge impa-
ratorlukları tarihidir. Bu yolla batıya akan zenginlikler Avrupa’nın sade-
ce ekonomik olarak değil, kültürel, ilmi ve medenî birçok alanda kalkın-
masını sağlamıştır. Yerli halkların coğrafî keşifler ile başlayan süreçte 
                                                           
34 “Geography Travels”, The American Naturalist, s. 641-645, 17/6 (June 1883). 
35 Barthold, Asya’nın Keşfi: Rusya’da ve Avrupa’da Şarkiyatçılığın Tarihi, s. 205. 
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değişen şartlarda kayıpları kazançlarından genel olarak çok fazla olsa da 
küreselleşme ile modern medeniyetin kırıntılarının dünyaya yayılması, 
dünya hakkındaki bilgilerin gelişmesi ve köklü değişimlerin yaşanması 
bağlamında bazı kazançları doğurmuştur. 

On altıncı asır sonlarında Uralları aşarak Sibirya’yı işgallere başlayan 
Ruslar, on sekizinci asır içerisinde dahi “Sibirya’nın içinde derbederce ge-
zinmekte idiler.” Alman vatandaşı Palas 1771 ile 1779 yılları arasında 
Moskova ile Okhotshk denizine kadar yerleri incelemişti.36 Ruslar henüz 
Sibirya’yı tam bilmiyorlardı. Türkistan ile ilgili bilgileri de on dokuzuncu 
asır ortalarına kadar netleşmemişti. Buhara hanının 1842’de “ajanlıkla” 
suçlayarak öldürülmelerini sağladığı iki İngiliz’in -Conolly ve Staddard-
Buhara hakkında bilgileri dışa sızdırma kaygısı önemli bir nedendi. Batı-
nın bölgeyi tam tanıması bir taraftan Rus işgalleri ve diğer taraftan da 
bölgeye yönelik İngiliz istihbaratı sayesinde olmuştu. 

Batı kaynaklarının büyük kısmını İngilizce eserler meydana getirmek-
tedir ki bunda on dokuzuncu asır boyunca yaşanan İngiliz-Rus rekabeti-
nin etkisi büyüktür. On dokuzuncu asrın dünya hegemonyasını elinde 
tutan İngilizler bu güçlerini korumak, geliştirmek ve güçlendirmek için 
birçok kanalları kullanmışlardır. Bir dünya sömürge devleti kurmaları ve 
bu devleti sürdürme çabaları asker ve sivil geniş kadroların hareketli ve 
dinamik çabası ile mümkün olmuştur. Siyasî, diplomatik ve askerî çı-
karlar yanında ilim, kültür, medya, ticaret ve ekonomide de ilk ve büyük 
gelişme gösteren İngilizler bu ileri ve güçlü konumlarını dünyayı, dünya 
halklarını ve kültürlerini yerinde inceleyen, rapor, doküman, makale, 
broşür ve kitap olarak yazıp çizen kimselerin ortaya koyduğu bilgi ile 
sağlamıştır. 

On dokuzuncu asır boyunca Türkistan’a onlarca İngiliz ajanı, tüccarı, 
misyoneri ve turisti gelmiş ve arkalarında geniş kaynaklar bırakmıştır. 

Kaynaklar ve Bulundukları Yerler 

Arşivler, Kütüphaneler ve Kurumlar: 

David Gillard (Editör), British Documents on Foreign Affairs: Reports 
and Papers from the Foreign Office Confidential Print, Series B; The Near 
and Middle East, 1856-1914. 

Dominic Lieven (Editör), British Documents on Foreign Affairs: Reports 
and Papers from the Foreign Office Cinfidential Print, Series A Russia, 
1859-1880, Volume 1, University Publications of America, 1883. 

Lord Tenterden (editör), The Papers Presented to Parliament Respec-
ting Central Asia. 

Public Record Office (http://www.nationalarchives.gov.uk/default.htm), 
İngiltere üç “milli arşivi”nden birisi olan Public Record Office ülkenin dış 
                                                           
36 Ahmet Rasim, Osmanlı Tarihi, Cilt: 3, Hikmet Neşriyat, s. 299, İstanbul, 2000. 
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ilişkilerinin tarihini ilgilendiren geniş arşiv koleksiyonlarına sahiptir ve Tür-
kistan ve Türk tarihi ile ilgili de çok sayıda kaynağı muhafaza etmektedir. 

Hansard’s Parliamentary Debates, Third Edition, London: Cornelius 
Buck, 1850-1900. İngiliz parlamenterlerinin meclislerinde gelişen tarihi 
olaylara yönelik yaptıkları konuşmaların, alınan kararların ve diğer ka-
yıtların yer aldığı oldukça faydalı bir kaynaktır. Matbuu halde büyük kü-
tüphanelerde bulmak mümkündür. 

Parliamentary Papers, (London, British Museum). İngilizler önemli geliş-
melere dair siyasetin belirlenmesinde etkili olan geniş çalışmalar yapmışlar-
dır. British Blue Books adı altında birçok çalışma bu çerçevede basılmıştır. 
Orta Asya ve Afganistan ile ilgili 1873 ile 1895 tarihleri arasında birçokları 
yayınlanmıştır ki bunlar Türkistan tarihi ile ilgili önemli kaynaklardır. 

Library of Congress (http://www.loc.gov/index.html), Her türlü araş-
tırmacı için geniş kaynaklar sunan gelişmiş kütüphanelerden olup Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin Washington D.C. şehrinde bulunmaktadır. 

The Royal Asiatic Society (http://royalasiaticsociety.org/site/?q=taxonomy/term/1), 
İngilizlerin Hindistan’da kök salıp güçlenmesi sonrası 1784’te Kalküta’da 
kurulan kurum Asya ile ilgili sanat, ilim ve edebiyat konularına eğilim 
göstermektedir. Türkistan tarihi ile ilgili de geniş kitap ve belgeleri sakla-
yan bir kütüphanesi bulunmaktadır. 

Royal Society for Asian Affairs (http://www.rsaa.org.uk/scope.htm), 
1901’de kurulan organizasyonun ana hedefi Orta Asya ve çevresi ile ilgili 
çalışmalar yapmaktır. Zamanla ilgi alanı genişleyen organizasyonun ça-
lışma sahasına tüm Orta Doğu ve Orta Doğu’dan Japonya’ya kadar uza-
nan yerler girmiştir. Kurumun kütüphanesinde 7000 kitap bulunmaktadır. 

Buradaki bahsedilen arşivler, kütüphaneler ve kurumlar dışında daha 
birçok yerin bulunduğu bir gerçektir. Bahsedilenler Türkistan ile ilgili sa-
dece belli başlı bazı arşivleri, kütüphaneleri ve kurumları ifade etmektedir. 

Modern Zamanlarda Batılılar Tarafından Batıda Kaleme Alınan 
Önemli Eserler: 

Osmanlı Devleti Türkistan için batıda kalmakla birlikte bu çalışmada 
daha ziyade Avrupalı eserler üzerinden durulacaktır. Bununla birlikte 
Osmanlı tarihçilerinin eserlerinden de bölge ile ilgili önemli bilgiler edin-
mek mümkündür. Lütfi Efendi’nin Vakayinamesi bunlardandır. 1873’te 
Hive Hanlığının Ruslar tarafından zaptını kutlamak için İstanbul’da gös-
terişli şenlikler düzenleyen Rus elçisi İgnatiev’i eleştiren Lütfi Efendi 
“Saltanat-ı Seniyye’nin râbıta-i kaviye-i dîniye ile münasebât-i mahsusâsı 
olan bir hükümetin istilası şenliğinin icrasına cür’et beyne’d-devletin mev-
cud olan meveddet ve siyasice mer’î bulunan kaideye mugayir” olduğunu 
belirtmiştir.37 Osmanlı Devleti ile Türkistan arasındaki ilişkilerin yeterli 
                                                           
37 Ahmed Lûtfî Efendi, Vak’a-Nüvis Ahmet Lûtfî Efendi Tarihi, hazırlayan: Münir Aktepe, 
Cilt: 14, Türk Tarih Kurumu, s. 55, Ankara, 1991. 
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seviyede olmadığını Lütfi Efendi’nin Türkistanlı elçiler hakkında beyan 
ettiği bir yorum göstermektedir. Vakanüvis Lütfi Efendi’ye göre Türkis-
tan’da gelen elçiler ciddî işler yapmak yerine, kendilerini zengin etmek 
için gelmekteydi, çünkü bunlara İstanbul’da maaşlar dışında köşklerde 
her türlü ihtiyaçları karşılanacak ödemeler verilerek rahat etmeleri sağ-
lanmaktaydı. 1873’te Kaşkar Hâkimi Yakup Bey’in elçisi İstanbul’a gel-
mişti ve elçi ile beraberindekilere nişanlar ve hediyeler verilmişti. Lütfi 
Paşa, bu elçilerin sadece işinin “nişan ahzı” mı olduğunu sormakta, “işte 
böyle teferruka ile yaşamak ve ahvâl-i zamandan haberdar” olmamanın 
“civarda bulunan karakuş pençesine tutulmayı netice veriyor” olduğunu 
belirtmiştir.38 

Yakınçağ batıda Türkistan ile ilgili çok sayıda kaynağın doğduğu bir 
dönemdir. Türkistan’a olan ilgi bir taraftan siyasî nedenlere, diğer taraf-
tan da dönemin araştırma ruhuna uygun olarak gelişme göstermiştir. 
On dokuzuncu asır siyasî gelişmeler, buluşlar, keşifler ve daha birçok 
alanda geniş kapsamlı gelişmelerin yaşandığı bir yüzyıl olmuştur. Tür-
kistan’a gelen batılı birçok araştırmacı, misyoner, ajan, diplomat ve gö-
revli, gezip gördükleri ve öğrendiklerini anlatan önemli kitaplar yazmış-
lardır. Tarihî olayların seyrine uygun olarak, Türkistan üzerinde, “Soğuk 
Savaş” karakterinde ve nerdeyse tüm on dokuzuncu asır boyunca de-
vam eden İngiliz-Rus rekabeti bölgeye ilgiyi artırmıştır. Rus ve İngiliz 
ajanları, askerî uzmanları, diplomatları, misyonerleri ve diğer adamları 
bölgenin maddi ve manevi gücü ile ilgili bilgi toplamak için bu bölgeye 
akın etmiştir. Kimisi başarılı dönerek kitap ve makaleler kaleme almış ve 
kimisi de bu yolda canını kaybetmiştir. İngiliz Stoddart ve Conolly, Bu-
hara Amiri’nin ajanlıkla suçlaması üzerine 1842’de öldürülmüştür.39 
Türkistan ile ilgili on dokuzuncu asırda önemli eserler meydana getiren-
ler ve eserleri bölgenin tarihini anlamada vazgeçilmezdir. Bunlardan: 

Arminius Vambery, sahte derviş kılığı altında Türkistan’da seyahatler 
yapmış olan, Türkçe, Arapça ve Farsça bilen yazarın Türkistan tarihi ile 
ilgili The Coming Struggle for India (London: Cassell & Co., 1885); Sketc-
hes of Central Asia (London: Pall Mall, 1868), History of Bokhara from the 
Earliest Period down to the Present (London: Henry & 12 Paternoster 
Row, 1873) adlarında eserleri ve dönemin dergi ve gazetelerinde yayın-
lanmış sayısız makaleleri bulunmaktadır. Önde gelen Türkologlardan 
olan Vambery’nin Türk tarihi, sosyo-kültürel yapısı ve yaşantısı ile ilgili 
önemli çalışmalar kaleme almıştır. Macaristanlı bir Yahudi ailesinden 
olan Vambery’nin çalışkanlığı, gayretleri ve eserleri ona hem yaşadığı dö-
nemde ve hem de sonradan haklı bir ün kazandırmıştır. On dokuzuncu 
                                                           
38 Ahmed Lûtfî Efendi, Vak’a-Nüvis Ahmet Lûtfî Efendi Tarihi, Cilt: 14, s. 55. 
39 George N. Curzon, Russia in Central Asia in 1889 and the Anglo-Russian Question, s. 111, 
London: Longmans, Gren and Co., 1889. 
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asır İngiliz-Rus rekabeti sırasında İngiliz yanlısı bir tavır benimsemiş, İn-
giltere’de birçok konferansa katıldığı gibi İngiliz devlet adamları ile de bir 
araya gelerek onlara Osmanlı ve Türkistan ile ilgili bilgiler vermiştir. Bir 
bakıma İngiliz dış politikalarının seyrinde rol oynamıştır. Türkistan’daki 
halkın sosyal yapısı ve kültürü ile ilgili ilginç ve önemli tespitlerde bu-
lunmuş olan Vambery, “Doğuda bir ülkede, ilginç sosyal ilişkiler bulun-
makta, hoşa giden aşırılıklar görülmekte” dedikten sonra “sosyal yapının 
en alt seviyesinde bulunan bir dilenci veya dervişin her zaman milyonları 
yöneten bir prens kadar dikkatleri üzerine çekebilmenin mutluluğunu” ya-
şayabildiğini belirtmektedir.40 Bazı yazılarında Eurocentrik bir bakış açısı 
ile olaylara yaklaşma eğilimi gösteren Vambery, “Hindistan’ın fethi şüp-
hesiz bizim batı medeniyetinin şerefi idi ve şerefi olmaya devam etmekte-
dir; bu bastırılamaz Avrupa ruhunun ve yaşlı ve dökülen Asya ile karşı-
laştırıldığında genç Avrupa’nın kuvvetinin en önemli vurgusudur” iddia-
sında bulunmaktadır. Rus imparatorluğunun tüm yapısının “fetihler ve 
ilhaklara” dayandığını belirten Vambery, Rusların “etnik değil politik” bir 
birleşme olduğunu, “başlangıçta az sayıda Slav iken Ugrian, Türk-Tatar 
ve Fin kesimlerinin karışması” sonucu Rusların meydana geldiğini belirt-
miştir.41 

Joseph Wolff, Narrative of A Mission to Bukhara (London, 1845), Co-
nolly and Statford’un Buhara’daki sonlarını araştırmak için bölgeye gi-
den bir misyoner idi. Her iki İngiliz’in de Buhara Emiri tarafından ölüm 
cezası ile cezalandırdığını öğrenmişti. 

Charles Marvin, Türkistan’ın Ruslar tarafından işgalleri sırasındaki 
gelişmeleri araştıran, günü gününe takip eden, hiç Türkistan’a gitmemiş 
olsa da İngiltere ve Rusya’da bulunarak, dönemin önemli devlet adamları 
ile -Skobelev, Gladstone gibi- bire bir görüşüp tarihi olaylar ile ilgili bilgi-
ler toplayan üretken bir tarihçidir. Eserleri arasında: The Russian Ad-
vance Towards India: Conversations with Skobeleff, Ignatieff, and other 
Distinguished Russian Generals and Statesmen, on the Central Asian 
Question. Peshawar: Saeed Book Bank, 1984; The Eye-witnesses’ Acco-
unt of the Disastrous Russian Campaign against the Akhal Tekke Turco-
mans. London: W.H. Allen & Co., 1880; The Russians at Merv and Hera-
at, and their Power of Invading India. London: W.H. Allen & Co., 1883; 
Reconnoitring Central Asia: Pioneering Adventures in the Region Lying bet-
ween Russia and India. London: Swan Sonnenschein, Le Bas & Lowrey, 
1886. 

Demetrius Boulger, Rusların Türkistan’daki işgalleri ve İngiliz-Rus re-
kabetinin canlı devam ettiği yıllarda gelişmeler ile ilgili önemli eserler 
vermiş olan Bulger’in kitapları arasında: The Life of Yakoob Beg Atalik 
                                                           
40 Arminius Vambery, Sketches of Central Asia, s. 5, London: Pall Mall, 1868. 
41 Arminius Vambery, The Coming Struggle for India, s. 2, London: Cassell & Co., 1885. 
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Ghazi and Badaulat, Amer of Kashgaria, London: 1878; Central Asian 
Questions: Essays on Afghanistan, China, and Central Asia. London: T. 
Fisher Unwin, 1885; Central Asian Portraits: the Celebrities of the Khana-
tes and the Neighbouring States. London: W.H. Allen & Co., 1880, bulun-
maktadır. 

George N. Curzon, dönemin önde gelen İngiliz devlet adamları arasın-
da yer alan, Hindistan Genel Valiliği (1899-1905) yapmış olan Curzon 
Türkistan’a seyahat etmiş, gördüklerini araştırmaları ile de birleştirerek 
Russia in Central Asia in 1889 and the Anglo-Russian Question (London: 
Longmans, Gren and Co., 1889) adlı eseri meydana getirmiştir. Kendi-
sinden önce Türkistan’a gelen İngilizler ile ilgili bilgi veren Curzon, Dr. 
Wolff’un 1831 ve 1844’te olmak üzere iki defa Merv’e geldiğini, Stoddart 
ve Conolly’nin 1842’de Buhara’da idam edildiğini yazmaktadır. Abbot ve 
Shakespear adında iki İngiliz’in 1840’ta Hive’de bulunduğunu, Thom-
son’un 1843’te Merv’de olduğunu belirtmektedir. En son misyoner Dr. 
Wolff’un 1844’te Merv’de bulunmasından sonraki 40 yıl içerisinde hiçbir 
İngiliz’in Türkistan’a gitmediğini iddia eden Curzon, MacGregor ve Bur-
gaby adındaki İngilizlerin 1875’te Merv’e giderken geri çağırıldığını belirt-
miştir. Curzon’un kitabında bahsettiği şeyler Rusya’nın Türkistan’daki 
işgalleri sonrasında oluşturduğu durum ile İngiltere’nin olaylara yaklaşı-
mını sergilemesi bağlamından önem arz etmektedir. Yazarın ayrıca The 
Times gazetesi muhabiri olarak İran’a yaptığı gezi sonrasında Persia and 
The Persian Problem (1892) adlı bir diğer kitap yazmıştır ki bu dönem 
İran tarihi ile ilgili kapsamlı bilgiler içermektedir. 

Valentine Chirol, The Middle Eastern Question or Some Political Prob-
lems on Indian Defence (New York: E.P. Dutton and Company, 1903) adlı 
eserinde “Orta Doğu Problemi”ni büyük devletlerin askerî, ticari ve etik 
çıkarlarının çatışmasından doğduğunu, yerel problemlerden kaynaklan-
madığını belirtmektedir. 

L.V.S. Blacker, On Secret Patrol in High Asia (London: John Murray, 
1922) adlı eserinde Birinci Dünya Savaşı sırasında Orta Asya’da gizli gö-
revlerde bulunmuş olan Blacker İngiliz ordusunda subay ve ajanlık yap-
mıştır. Savaşın “mongoloit” gurup (merkezi güçler) ile “aryan gurubu” (İti-
lâf Güçleri) arasında cereyan ettiğini iddia eden yazar, 1916 ayaklanma-
sını Rusların Kırgız ve Kazaklara karşı toprak ve para kazanmak için gi-
riştikleri haksızlıklardan çıktığını belirtmiştir. 

Archibald R. Colquhoun, Russia against India: The Struggle for Asia 
(London: Harper & Brothers, Bublishers, 1900) adlı kitabında Rus A. So-
bolev’in sözlerinden yola çıkarak Rusya’nın Türkistan’da güçlenmesinin 
İngilizlerin Hindistan’da zayıflaması anlamına geldiğini iddia etmiştir. 

Edmond O’Donovan, The Merv Oasis: Travels and Adventures East of 
the Caspian during the Years 1879-80-81, including Five Month’s Resi-
dence Among the Tekke of Merv (London: 1882) adlı eserinde Merv Türk-
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menleri’nin Rus işgalinden önceki son bağımsız günlerini dile getirmiştir. 
Bir gazeteci olan O’Donovan Türkmenler arasında aylarca kalmış, kendi-
sine önem verilmiş ve hatta Türkmenlerin önde gelen üç liderinden birisi 
olması teklif edilmiştir. Kendisi aracılığı ile İngiliz yardımını elde etmeye 
çalışan Türkmenlere bunun mümkün olmadığını belirtmiş, Merv’den ay-
rılırken kendisine zengin hediyeler -Türkmen halıları- hediye edilmiştir. 

M.M. Shoemaker, Trans-Caspia: The Sealed Provinces of the Czar. 
Cincinnati: The Robert Clarke Company, 1895. Yazar Türkistan’a yaptığı 
yolculuğu, gördüğü yerleri yakın geçmişlerinde Rusların işgalleri sırasın-
da olup bitenleri ile birlikte anlatmaktadır. 1881’de Gök Tepe’de katledi-
len Türkmenlerin hala canlı hatırasının devamını dile getirmektedir. 

Eugene Schuyler, Turkistan: Notes of a Journey in Russian Turkistan, 
Kokand, and Kuldja. New York: Frederick A. Praeger, 1966. Amerika’nın 
St. Peterburg’daki Genel Konsül’ü ve araştırmacı yazar olan Schuyler 
1873’de “henüz tam bilinmeyen”42 Türkistan’a bir gezi düzenlemiş, bölge-
nin o dönemki politik, sosyal, kültürel, coğrafik ve ekonomik durumunu 
kaleme almıştır. Güçlü kalemi ve olayları iyi gözlemleyen bir kişinin ka-
biliyetini göstererek kaleme aldığı eser Türkistan’ın sosyal, kültürel ve 
ekonomik yönlerini anlamada, Türkistan halkını tanımada ve bölgenin 
idarî yapısını görmede önemli bir eserdir. 

Henry Lansdell, Russian Central Asia, New York: Arno Press & The 
New York Times, 1970. Kendisi bir misyoner papaz olan Lansdell Orta 
Asya’da geziler yapmış ve gözlemlerden bulunmuştur. 1882’de kaleme 
aldığı iki ciltlik kitabı bu gözlemlerin, yerel kaynakların, birinci ve ikinci 
el kaynak araştırmalarının sonucunda meydana gelmiştir. Bölgenin o 
dönem nüfusu, sosyal yapısı, kültürü ve ekonomisi ile ilgili önemli bilgi-
ler içermektedir. 

J.A. MacGahan, Campaigning on the Oxus, and the Fall of Khiva. New 
York: Harper & Brothers, Publishers, 1874. Amerikalı gazeteci olan Mac-
Gahan Rusların 1873 Hive seferi sırasında Türkistan’da bulunmuş, Rus-
ların Hive işgali ve Yamut Türkmenlerine yönelik katliamlarının görgü 
tanığı olarak eserini yazmıştır. 

Annette M.B. Meakin, In Russian Turkestan: A Garden of Asia and Its 
People, New York: George Allen & Unwin, 1915. 

Edmund Ollier, Cassell’s Illustrated History of the Russo-Turkish War: 
From December, 1878, to the Ratification of Peace. Including A History of 
Cyprus, and of the Afghan War. London: Cassell, Peter, Galpin & Co., 
1879. Bu kaynak 1877-78 Osmanlı-Rus harbini geniş bir şekilde anla-
tan içeriği yanında Orta Asya ile ilgili oldukça aydınlatıcı bilgiler vermek-
tedir. Önemli bir özelliği anlattığı tarihî olaylar ile ilgili fotoğraf, resim ve 
                                                           
42 Igor Kopytoff ve Laura Nader, “Exotic Journeys”, Science, New Series, 156/3776 (May 12, 
167), s. 791-792. Yazara göre Türkistan Rusya’nın ihtiyaç duyduğu pamuğun %80’ini karşı-
lamaktaydı. 
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çizimler içermesidir. Yazılı bilgi kadar görsel efektler sunan kitap 1870’-
lerin Türk dünyası araştırmasında etkili bir eserdir. Edmund Ollier, 
Rusya ve İngiltere’nin Doğu’nun hakimiyeti için birbiri ile rekabet içeri-
sinde olan birbirini “kıskançlık ve düşmanlık çıkarları” için sürekli kont-
rol eden iki güç olarak tanımlamaktadır. Tatarların “Türk soyundan” gel-
diğini, ancak bir kısmının Moğol görünümünde bir görüntüye sahip iken 
bir kısmının ise tamamen Kafkasyalı tipi temsil ettiğini belirtmiştir.  

Türkistan’daki Rus işgalleri sırasında Rusların İngilizlerin yoğun 
kiritisizminden kurtulmak için işgal ettikleri yerleri terk ettiklerini, 
sadece 1866’ya kadar elde ettikleri yerleri ellerinde tutuklarını yaz-
mıştır. 

Sodhi Hukm Singh, A History of Khokand: From the Commencement of 
Russian Intercourse until the Final Subjugation of the Country by That Po-
wer. Lahore: Government Civil Secretariat Press, 1878. Singh kitabında 
Rusların Türkistan işgallerini özenle anlatmakta, Türkistan’da dönemin 
önde gelen yerli liderleri ile ilgili biyografik bilgiler vermektedir. 

Fred Burnaby, A Ride to Khiva: Travels and Adventures in Central 
Asia, New York: Harper & Brothers, Publishers, 1883. Yazarın 1876’da 
Türkistan’a yaptığı gezinin gözlemlerine dayalı olarak 1877’de yayınladığı 
önemli bir kitap. Kitabında yazar Rusya ve Rusların Türkistan’daki siya-
setleri hakkında olumsuz yargılarda bulunmuştur. Onun yaklaşımları 
İngilere’de Rusya’ya karşı daha sert bir politika izlenmesi gerektiğine 
inanan “forwardist”lerin elini kuvvetlendirmiştir. Aynı kişinin “On Horse 
Back Through Asia Minor” adlı eseri Osmanlı hakkında önemli bilgiler 
içermektedir. Burada da Rusya’nın politikaları eleştirilmektedir. 

George Dobson, Russia’s Railway Advance into Central Asia: Notes of 
a Journey from St. Petersburg to Samarkand, London: W.H. Allen, 1890. 
Yazar sadece demiryolu tarihini yazmakla kalmamış, bölgenin o dönem 
tarihini anlamaya yardımcı olacak askerî, sosyal, kültürel ve ekonomik 
yapılar ile ilgili bilgiler vermiştir. 

Alexander Burnes, Travel to Bukhara (1834), Bir subay olan Burnes 
Buhara’da bir ay kadar kalmıştır. 1841’de Afganlarla savaşırken bir Af-
kan kalabalık tarafından öldürlmüştür. 

John Wood, Journey to the Source of the Oxus (1872). Orta Asya ile il-
gili bilgi toplamak üzere görevlendirilmiş olan bir İngiliz subayı olan Wo-
od’un eseri bölge ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. 

Colonel Stewart, Through Persia in Disguise adlı kitabı kaleme almış-
tır. 1881’de Gök Tepe’nin Ruslar tarafından vahşice zaptını gözlem ve 
duyumları sayesinde kitabına aktarmıştır. 

General Charles MacGregor, The Defense of India, bölgedeki inceleme-
leri sonunda kaleme aldığı kitabında Rusların kolayca Hindistan’ı işgal 
edebileceğini, bunun önlenmesi için ise İngiltere’nin Osmanlı Devleti, 
Avusturya ve Almanya ile ittifak yapmasını önermiştir. 
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C.E. Yate, Nordern Afghanistan (1888). Afgan Sınır Belirleme Komis-
yonu üyesi olan Yate bölge ile ilgili izlenimlerini yazmıştır. 

Sir Francis Younghusband, The Heart of A Continent (1937). Özellikle 
Doğu Türkistan’a 1889 ve 1890 yıllarında iki defa gezi yapan ve 1891 yılı 
kışını Kaşgar’da geçiren Younghusband Karakurum, Kaşgar, Yarkent ve 
Pamir ile ilgili önemli bilgiler vermiştir. Pamir dağlarının “dünyanın çatı-
sı” olduğuna dair söylemin Türkistan’daki evlerin çatılarının düz olması-
na ve insanların da bu damlar üzerinde oturmasına bağlayan yazar, böl-
gede Pamirler için “Bam-i dünya” (‘upper story’ of the world) dendiğini 
ifade etmiştir. Pamirdeki vadilerin alt yüksekliğinin Alperin zirvesine 
denk geldiğini iddia etmiştir. “Zorlu Kırgızların” yıl boyu soğuk Pamir 
yaylalarında yaşamak zorunda olduğunu dile getiren yazar, Temmuz ve 
Ağustos aylarının dahi İngiltere’de “kış” denilecek şekilde soğuk geçtiğini 
belirtmiştir.  

Kendinden önce bölgenin Ney Elias, Captain Trotter ve Forsyth tara-
fından gezildiğini kaydeden Younghusband, kitabının adına ilham kay-
nağı olarak Amu Derya Irmağı’nın kaynaklandığı buzullarla ve gölle kaplı 
bölgeyi göstermiştir.43 

R.B. Show, Visits to High Tartary, yarkand and Kashgahar (London: 
J. Murray, 1871). 

H.W. Bellew, Kashmir and Kashgar: A Narrative of the Embassy to 
Kashgar in 1873-1874 (London: Trubner and Co., 1875). 

A.D. Carey, 1885’te Türkistan’a özellikle Doğu Türkistan’a bir gezi 
düzenlemiştir. Moğolların “oldukça korkak ve fakir oldğunu, Çinliler tara-
fından çokça kandırıldıklarından hiç kimsenin kendilerine insanca davra-
nacağını düşünmediklerini” belirtmiştir. Çinlilerin bölgedeki idari merkezi 
olan Urumçi’yi, Kaçkar, Aksu ve Yarkend’i gezen Carey, bölgedeki Çin 
idaresinin yerli halka “tam dinî hoşgörü” gösterdiğini, suça yönelik dav-
ranışları iyi bastırdığını ve “yüksek prestijlerini” koruduklarını iddia et-
miştir.44 

Michael F. O’Dwyer 1897’de Türkistan’ı ziyaret etmiş ve önemli bölge 
ile ilgili önemli bilgiler vermiştir. Bölgede Rus idaresi hakkında yazan 
O’Dwyer, Rusların samimi sözler sarf etmede yetenekli olduklarını ancak 
her iki Rus’un söylediğinin birbiri ile çeliştiğini belirtmiştir. Bundan do-
layı bölgede ticaret yapan bir Hintli veya Ermeni tüccarın, Yahudi ban-
kerin ve Kırgız’ın bölgenin ekonomisi, vergi toplama tekniği ve diğer hal-
leri ile ilgili söylediği şeylerin daha doğru ve tutarlı olduğunu belirtmiş-
tir.45 
                                                           
43 “Journeys in the Pamirs and Adjacent Countries”, Science, s. 120-122, 19/473 (26 Feb-
ruary 1892). 
44 “Geography and Travel”, The American Naturalist, s. 157-159, 22/254 (February 1888). 
45 Michael F. O’Dwyer, “A Visit to Russian Central Asia”, Journal of the Society of Arts, s. 
480, 16 April 1897. 
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İngilizce Diline Tercüme Edilen Bazı Kaynaklar: 

On dokuzuncu asrın büyük gücü İngiltere, siyasî olduğu kadar eko-
nomi, ilim ve medya alanlarında da öncü bir devlet idi. Siyasî, askerî ve 
ekonomik çıkarlarına uygun olarak dünyada olup bitenlerle ilgilenirken, 
ilmi ve edebi olarak da gelişmeleri takip etmiştir. İngiliz medyası ve lite-
ratürü yabancı kitap, gazete ve dergi yayınlarını günü gününe takip ede-
rek, önemli gördüklerini İngilizce olarak yayınlamıştır. Dolayısıyla Rus, 
Alman ve Fransız dillerinde basılan eserlerin İngilizcesi zaman kaybet-
meksizin İngilizceye tercüme edilerek yayınlanmıştır. Bu bağlamda hem 
İngiltere ve hem de Hindistan Genel Valiliği sürekli teyakkuz halinde ol-
muştur. Tercüme eserlerden önemli bazıları: 

N. Kuropatkin’in Kashgaria: Eastern or Chinese Turksitan; Historical 
and Geographical Sketch of the Country; Its Military Strength, Industries 
adn Trade (1882) adlı eseridir. Rus asker ve devlet adamı olan Kuropat-
kin 1860 ve 1870’li yıllara ait Doğu Türkistan’ın ekonomik, siyasî, ticari 
ve kültürel yönünü açıklamaktadır. 1914’den 1917’ye kadar Türkistan 
Genel Valiliği görevinde bulunmuştur. 

M. Veniukof Valikhanof, The Russians in Central Asia: Their Occupati-
on of the Kirghiz Steppe and the Line of the Syr Daria; Their Political Rela-
tions with Khiva, Bokhara, and Kokand; also Description of Chinese Tur-
kestan and Dzungaria. Trans. by John and Robert Michell. London: Ed-
ward Stanford, 1865. 

Frederick von Hellwald, The Russians in Central Asia: A Critical Exa-
mination down to the Present (1874) Time of the Geography and History of 
Central Asia, Almanca’dan İngilizce’ye tercüme eden Theodore Wirgman, 
London: Henry S. King & Co., 1874. 

M. Romanovski, Notes on the Central Asian Question, Calcutta: Office 
of Superintendent of Government Printing, 1870. Rus ordusunda ve Tür-
kistan işgallerinde önemli roller oynamış olan Romanovski’nin kitabı 
Rus işgallerinin ilk evresi ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. 

N.V. Tcharykow, Glimpses of High Politics Through War & Peace, 1855-
1929, New York: The MacMillan Company, 1931. Türkistan’da politik 
ajan olarak görev alan Tcharykow’un kitabı Türkistan’daki Rus işgalleri-
ni “Rus bakış açısı” ile anlatan ve geniş bilgi veren bir kitaptır. 

M.A. Terentyef, Russia and England in Central Asia, iki cilt, İngilizce-
ye çeviren F.C. Daukes, Calcutta: The Department Press, 1876. Türkis-
tan’ın Ruslar tarafından işgallerini, Rusların ve Türkistan’ın o dönemde-
ki durumlarını geniş bir şekilde açıklayan kitaplardan olan Terentyef’in 
kitabı dönemin tarihinin araştırılmasında etkili bir kitaptır. 

Valikhanof M. Veniukof, The Russians in Central Asia: Their Occupati-
on of the Kirghiz Steppe and the Line of the Syr Daria; Their Political Rela-
tions with Khiva, Bokhara, and Kokand; also Description of Chinese Tur-
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kestan and Dzungaria. Trans. by John and Robert Michell, London: Ed-
ward Stanford, 1865. Rusların ilk işgallerinin anlaşılmasında etkili bir 
kitaptır. 

V.V. Barthold, Four Studies on the History of Central Asia (Translated 
by V. and T. Minorsky, Leiden: E.J. Brill, 1956), İran: Coğrafî ve Tarihi 
Bir Bakış (1903), Uluğ Bey ve Dönemi (1918), Türkistan’ın Kültürel Haya-
tının Tarihi (1927), Türkmen Milleti’nin Tarihine Bir Bakış (1929) ve Kırgız-
lar (1927) adlı eserleri ile Orta Asya üzerine çok sayıda çalışma yapmış 
bir Rus “şarkiyatçıdır”. “Türkistan’ın Gibbon’u” olarak da tanınan Bart-
hold, Türkistan tarihinin ilmi gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. 
Rusya’da ve Almanya’da eğitim alan Barthold, birçok Alman şarkiyatçı-
nın derslerine katılma imkânı bulmuştur. Rusça, Almanca gibi batı kay-
nakları yanında Arapça, Farsça ve Türkçe kaynakları da incelemiştir. 
Barthold’da “ileri kültürlerin” yayılma kapasitesine sahip olduğunu kabul 
etmiş, herhangi bir ülkenin tarihinin derinlik ve seyrinin derecesinin 
“dünyanın kültürel seyrine iştiraki derecesinde” olduğunu belirtmiştir. 
Kültürün gelişmiş toplumlardan daha az gelişmiş toplumlara yayılması 
ve bu yolla toplumların uzlaşması sonucu “evrimin” gerçekleştiğini belir-
ten Barthold, güçlü devletlerin “fetihlerinin” de kültürel yayılmanın ge-
rekli bir parçası olduğunu vurgulamıştır. Büyük devletlerin görevinin ise 
ele geçirilen yerlerdeki kültürel mirasın iyi tetkik edilerek muhafaza et-
mek olduğunu iddia etmiştir. Barthold, “Ortaçağ Müslüman Şark tarihi 
alanında karşı konulmaz bir otorite idi.”46 

Yirminci asır başlarında oluşturulan önemli eserler arasında Elisée 
Reclus’ün La Geographie Universalle. La Terre et les Hommes ile Théodo-
re Lindner’in L’Histoire Universelle önemli bilgiler içermektedir. Hollan-
da’da basılmaya başlanan ve 1920’de tamamlanacağı umulan, Birinci 
Dünya Savaşı nedeniyle 1924’te ancak K harfine gelinebilen Encyclope-
die de I’Islam kayda değer eserdir. 

Türkistan İle İlgili Çalışmalar Yapan Bazı Batılı Tarihçiler: 

Alexandre Bennigsen and Marie Broxup, The Islamic Threat to the So-
viet State, New York: St. Martin’s Press, 1983. 

____________, La Presse et le Mouvement National Chez les Musulmans 
de Russie avant 1920, Paris, 1964. 

Edward Allworth, Ethnic Minorities in Soviet Union, New York, 1968. 
Edward Allworth (ed.), Central Asia: 130 Years of Russian Dominance, 

A Historical Overview, Durham: Duke University Press, 1994. 
                                                           
46 Yuri Bregel, “Barthold ve Çağdaş Şarkiyat Araştırmaları”, Asya’nın Keşfi: Rusya ve Avru-
pa’da Şarkiyatçılığın Tarihi, tercüme: Kaya Bayraktar ve Ayşe Meral, Yöneliş, s. 10-39, İstan-
bul, 2000. Barthold, Rus, İran ve Türk tarihçilerce takdir edildiği kadar yerildiğini de belir-
ten Bregel, onun yerilmesinde Çarlık Rusya’sının Orta Asya’yı işgalini haklı göstermeye ça-
lışmasının yerinin büyük olduğunu belirtmiştir. 
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____________, Central Asain Publishing and Rise of Nationalism, New 
York, 1965. 

Elizabeth E. Bacon, Central Asians under Russian Rule: A Study in 
Culture Change, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1966. 

Olaf Caroe, Soviet Empire: The Turks of Central Asia and Stalinism, 
London: MacMillan, 1967. 

Charles and Barbara Jelavich, Russia in the East 1876-1880: the Rus-
so-Turkish War and the Kuldja Crisis as Seen Through the Letters of A.G. 
Jomini to N.K. Giers, Leiden: Brill, 1959. 

Barbara Jelavich, A Century of Russian Foreign Policy, 1814-1914, 
New York: J.B. Lippincott Company, 1964. 

Hugh Seton-Watson, The Russian Empire 1801-1917 (Oxford: At the 
Clarendon Press, 1967) The New Imperialism (New York: Capricorn Bo-
oks, 1961) gibi eserler kaleme almıştır. Yazar Rusların Türk toprakları 
üzerindeki yayılma tarihi ile ilgili tespitleri ve özellikle de Stalin dönemi 
“Kollektivizasyon” politikaları sırasında halkın durumunu anlatan ifade-
leri ilgi çekicidir. 

Wheeler, Geoffrey. Racial Problems in Soviet Muslim Asia, London: Ox-
ford University Press, 1962. 

____________, The Peoples of Soviet Central Asia. Chester Springs: Du-
four Editions, 1966. 

Michael Edwardes, Playing the Great Game: A Victorian Cold War, 
London: Hamish Hamilton, 1975. 

René Grousset, The Empire of the Steppes: A History of Central Asia, 
translated by Naomi Walford, New Brunswick, New Jersey: Rutgers Uni-
versity Press, 1970. 

Peter Hopkirk, The Great Game: the Struggle for Empire in Central 
Asia, New York: Kodansha International, 1992. 

Ellsworth Huntington, Mainsprings of Civilization, New York: the New 
American Library, 1945. 

____________, The Pulse of Asia: A Journey in Central Asia Illustrating 
the Geographic Basis of History, New York: Houghton Miffin Company, 
1907. 

Batılı Gazeteler ve Türkistan Tarihi İçin Önemleri Üzerine: 

Avrupa’da on altıncı asırdan itibaren ortaya çıkmaya başlayan gazete 
benzeri yayınlar gittikçe önemini artırmış, on sekizinci asrın sonları ile 
on dokuzuncu asırda günlük çıkarılmaya başlanmıştır. Gazetelerin ha-
ber, yorum, reklam ve bilgi kaynağı olması, günlük gelişmeleri geniş küt-
lelere iletmesi, siyasî, ekonomik, kültürel, askerî ve sosyal gelişmeleri ta-
kip ederek etkilemesi ve içeriden olduğu kadar dışarıdan meydana gelen 
olayları yansıtması onların devlet ve millet hayatındaki önemini son de-
rece artırmıştır. 
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Bir devleti oluşturan üç ana güçten -yasama, yargı ve yürütme- bah-
sedilmektedir. Ana işlevini gazeteciliğin oluşturduğu “medya” millet ve 
devlet üzerindeki etkisinden, kamuoyunun şekillenmesini sağlamadaki 
ağırlığından ve öneminden dolayı dördüncü güç olarak kabullenilmiştir. 

Güncel gidişatı etkileyen medyanın tarihçiler için de son derece 
önemli yeri vardır. Olayları takip etmeleri, farklı bakış açıları ile değer-
lendirmeleri ve tarihi olayın geçtiği dönemde kaleme alındıklarından do-
layı gazetelerin kaynak değeri son derece önemlidir. Modern zamanlarda 
farklı dil, kültür ve devlet tarafından çıkarılan onlarca günlük gazete bu-
lunmaktadır. Bu gazetelerin her biri dönemin önemli tarihi olayları için 
vazgeçilmez bilgiler içermektedir. Bunlar tarihçi için adeta birer arşiv ni-
teliğindedir. Tarihçiye zengin malzeme sunmaktadırlar. 

Batı kaynakları arasında İngiliz gazetelerinin yeri büyüktür. Bunda 
modern zamanlarda dünyanın hegemonyasını İngiliz devletlerinin -Bü-
yük Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri- elinde tutmasının rolü 
önemlidir. Siyasî gücü uluslararası ilişkilerde her önemli tarihi gelişmeye 
müdahil olduğunu göstermektedir. Bu gelişmeler de günlük gazeteleri 
vasıtasıyla halka ulaştırılmaktadır. Bu devletler dönemlerinin en şeffaf 
devletleri olmaları hesabıyla da gazetelerinin rolü önemini artırmaktadır, 
çünkü gelişmelerde açıklık ön plandadır. İngilizce gazeteler çok sayıda 
bulunmaktadır. Bunlar arasında Londra’da basılan The Times ile New 
York’ta basılan The New York Times tarihçiler için son derece önemli ga-
zetelerdir. İlki 1785’ten beri, ikincisi ise 1851’den beri yayın hayatını 
sürdürmektedir. O tarihlerden günümüze her tarihi olayı bu gazetelerin 
sayfalarında okumak, takip etmek ve anlamak mümkündür. 

On dokuzuncu asırda İngiltere’de yayın hayatında olan gazetelerin 
önemlileri The Times, Daily Telegraph, Daily Mail, Standard, Punch, Pall 
Mall Gazette, Manchester Guardian, Spectator ve Westminister Gazette 
idi. Bunlar ülkenin siyasî eğilimlerine göre yayın içeriğine sahipti ki ge-
nellikle liberal ve tutucu olarak bilinmekteydi. Liberal içerikli olanlar The 
Daily News, Daily Telegraph, Daily Chronicle, Echo, Pall Mall Gazette, 
Morning Advertiser ve Menchester Guardian iken gelenekçi çizgide olanlar 
The Times, Standard, Morning Post ve Globe idi. 

The Times gazetesi ilk sayısı Londra’da 1 Ocak 1785’te yayınlanmıştır. 
İlk adı The Daily Uinversal Register olan gazetenin adı tam üç yıl sonra 1 
Ocak 1788’de The Times olarak değiştirilmiştir.47 Gazetenin kurucusu 
bir yayıncı ve kitap satıcısı olan John Walter’dır. The Times, İngiltere’de 
uzun ömürlü ve genişçe bir okuyucu kadrosuna sahip olan ve yenilikleri 
ve yenilikçiliği ile meşhur olan bir gazetedir. İlk logograph (harf yerine 
kelimelerle basım yapma) tekniğini uygulayan gazete olmuştur.48 
                                                           
47 Philip Howard, We Thundered Our: 200 Years of The Times, 1785-1985, Maplewood, s. 8, 
New Jersey, Hammond, 1985. 
48 H.R. Fox Bourne, English Newspapers, Vol. 1, s. 254, New York: Russell & Russell, 1966. 
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Gazetenin kurucusu, John Walter, ilk sayısındaki halka sunuş yazı-
sında, kendi gazetesinin o günkü gazetelerin aksine daha faydalı şeyler 
üzerinde duracağı sözünü vermiştir. O’na göre diğer gazeteler Parlemen-
to (millet ve avam meclisleri)’nun uzun ve sıkıcı tartışmaları ile hükumet 
üyelerinin yurt içinde ve dışında yaptıkları çalışmaları sıralamaktadır. 
Bundan dolayı geç dağıtılmakta ve hatta bazıları sadece reklam basmak-
tadır. John Walter’a göre “Bir gazete, doğru ve doğal prensipler üzerine 
kurulmalı … ve her çeşit bilginin sadık kaydedicisi olmalıdır.” John Wal-
ter’a göre, “Bir gazete, doğru ve doğal prensipler üzerine kurulmalı … ve 
her çeşit bilginin sadık kaydedicisi olmalıdır. O bir çeşit şeyle doldurulma-
malı, fakat güzel bir şekilde, her türlü tada cevap veren bir yemek masası 
gibi donatılmış olmalıdır.”49 Dahası, John Walter, gazetesini ucuza sata-
cağını, verilen reklamları değişiklik yapmadan en kıssa sürede basacağı-
nı ve her sabah 6:30’da okuyucuya dağıtılmak üzere hazır edeceğini be-
lirtiyordu. O’nun ihtirası “bir reklam aracı yaratmaktan fazla bir şeydi. O, 
gazeteyi, doğru ve ilginç haberlerin kaydedildiği ve halkın düşüncelerinin 
güvenli rehberi olarak tasarlamıştır.”50 Dürüstlük, tarafsızlık ve politik di-
dişmelerden uzak kalma sözüne rağmen dönemin muhafazakâr partisi 
Tory Partisinin başbakanı Genç William Pitt’ten 300 sterling almıştır. 
John Walter zamanında The Times gazetesi İngiltere’deki gazeteleri için-
de The Mornign Chronicle gazetesinden sonra ikinci önemli gazete olmayı 
başarmıştır. 

The Times asıl başarısını 1803’ten sonra yönetimi eline alan John 
Walter Jr. zamanında kazanmıştır. John Walter Jr. “gazetenin hükümet 
kontrolünden, rüşvetten, gururdan, zorbacılıktan, yalancılıktan ve şantaz-
cılıktan uzak olması gerektiğine inanmıştır. The Times’dan oluşturulan bu 
düsturlar sonraki gazetelere örnek olmuştur.”51 Gazete, 1803’te 2.000 
trajlı iken 1928’de trajı 30.000’e ve Kırım Savaşı sırasında ise 50.000’e 
çıkmıştır ve İngiltere’nin en güçlü gazetesi haline gelmiştir.52 

The Times gazetesinin bir büyük başarısı da onun uluslararası nite-
likte “taze” yayın yapmadaki başarısında yatmaktadır. Önceleri hükü-
met aracılığı ile yurt dışı haberleri yayınlarken, bunun zorluğu ve yeter-
sizliği nedeniyle, gazete kendi yurt dışı haber kaynaklarını kurmuştur. 
Daha başlangıçtan itibaren, The Times, “hem hükümetin ve hem de ka-
muoyunun güvenini kazandığı çabuk ve tam olan yabancı haberleriyle” 
İngiliz basını arasında ayrıcalıklı bir yere kavuşmuştur.53 İlk dış haber 
toplamada etkili muhabiri Henry Crabby Robinson, “Old Crabby”, Avru-
                                                           
49 The Times of London, November 1, 1785; Howard, a.g.e., 8; Bourne, a.g.e., s. 257. 
50 Bourne, a.g.e., s. 258. 
51 Howard, a.g.e., 24. 
52 Bourne, a.g.e., s. 268; Howard, s. 26. 
53 Stephen Koss, The Rise and Fall of the Political Press in Britain: the Nineteenth Century, 
Chapel Hill: The University of North Carolina Press, s. 6, 1981. 
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pa’daki gelişmeleri gözlemlemek ve Napoleon Bonapart’ın faaliyetlerini 
rapor etmek için 1807’de görevlendirilmiştir. Giderek geliştirdiği yurt dışı 
haber alma ağıyla, The Times çoğu zaman resmi kaynaklardan önce 
olayları İngiltere’de kamuoyuna duyurmayı başarmıştır.54 Gazete on do-
kuzuncu asrın en büyük savaş muhabiri olarak bilinen William Howard 
Russell’a sahip olmuştur. Russell, Kırım Savaşını (1853-1856), Hindis-
tan Ayaklanmasını (1857), Amerikan İç Savaşını (1861-1865) ve Alman-
Fransız Savaşını (1871) bizzat gözlemlemiş ve The Times’a rapor etmiştir. 

The Times Gazetesi arkasına aldığı okuyucu desteği ile oluşturduğu 
kamuoyu sayesinde hükümetin izlediği politikaları etkilemiştir. Hatta 
birçok politikacı The Times sayesinde bilgiler edinmeye başlamıştır.55 Yö-
netimde açıklığı ve şeffaflığı savunan gazete uzak diyarlardaki olayları 
başarılı bir şekilde okuyucularına ulaştırmıştır.56 Hükümetteki ileri ge-
lenlerle yakın ilişkiler kurarak da her türlü gizli ilişkilere ulaşabilme yet-
kisine kavuşmuştur. Öyle zamanlar olmuştur ki, The Times’ın editörü ül-
kedeki en güçlü insan olarak çağrılmıştır.57 1877’de The Times’ın ünlü 
editörü, J.T. Delane, öldüğü zaman, gazetenin trajı günlük 60.000 ulaş-
mıştı.58 Onun önemli başkentlerde düzenli haberler taşıyarak hem halkı 
ve hem de siyasileri etkilediği bilinen bir gerçektir. 

İngiltere’nin doğudaki çıkarlarına paralel olarak, The Times, Osmanlı 
ve Türk dünyası ile ilgili haberleri oldukça yoğun bir şekilde işlemiştir. 
Hemen hemen her türlü siyasi, askeri, ekonimik ve politik gelişmeler, 
gazetenin sayfalarında ya haber olarak, ya da ana makale olarak yer al-
mıştır. Bununla birlikte birçok uzman kişi, ki bunların çoğu o dönemde 
siyasette, orduda ve akademik alanda ün yapmış tarihçi, asker, politika-
cı ve araştırmacı idi, gelişen olaylara ilişkin görüşlerini sürekli ya mek-
tup şeklinde ya da gözlem yazıları şeklinde yazmışlardır. Bu yazar ve ga-
zeteciler, o günkü İngiliz toplumunda birer “aydın kibarlar” (gentlemen) 
olarak yer almış ve lobby faliyetlerinde bulunmuşlardır.59 Arminius Vam-
bery, George N. Curzon, Grant Duff, Eugene Schuyler, Charles Marvin 
gibi birçok araştırmacı, politikacı ve tarihçi The Times’a yazanlar arasın-
dadır. Bu kişilerin yanında gazete, Novosti, Kavkas, Baku News, Moscow 
Gazette, The Indian Times, Turkestan, The Political Correspondence, No-
voe Vremya, The Russian New Review, Petersburg Zeitung gibi yabancı 
                                                           
54 Bourne, a.g.e., s. 282. 
55 Louise Craven, “The Early Newspaper Press in England”, The Encyclopedia of the British 
Pres, 1422-1992. Hazırlayan: Dennis Griffiths, s. 26, New York: St. Martin’s Press, 1992. 
56 Bob Harris, Politics and the Rise of the Press: Britain and Press, 1620-1800, s. 1, London: 
Routledge, 1996. 
57 Norman McCord, British History, 1815-1906, s. 21, Oxford, Oxford University Press, 
1991. 
58 Howard, a.g.e., s. 40. 
59 J.O. Baylen, “The British Press, 1861-1918”, The Encyclopedia of the British Press, 1422-
1992, Edited by: Dennis Grifffths, s. 40, New York: St. Martin’s Press, 1992. 

214



MEMET YETİŞGİN / YAKIN ÇAĞ TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI 29 

gazeteleri düzenli şekilde izleyerek, bu gazetelerde Osmanlı ve Türkistan 
ile ilgili çıkan haber, yazı ve yorumları kendi okuyucusuna aktarmıştır. 
Zamanına göre oldukça gelişmiş bir haber ağı kurarak, önemli başkent-
lerde ve merkezlerde muhabirler bulundurmuştur. 

Rus yayılmacılığının son mağdurlarından birisini oluşturan Türkis-
tan, on dokuzuncu asırda İngiltere ve Rusya’nın yoğun bir emperyalist 
yarışına sahne olmuştur. Bu bağlamda, The Times gazetesi İngilizlerin 
resmi politikalarının çoğunlukla destekçisi olmuştur. Gazete, İngiltere’-
deki Rusya’ya karşı sertlik yanlısı “ilerici” (forwardist) ile yumuşaklık 
yanlısı statükocu grupların fikirlerini yayınlamış, yerine göre ve çoğun-
lukla liberal görüşleri desteklemiştir. Gazetede sertlik yanlısı Sir Henry 
Rawlinson ile yumuşaklık yanlısı Sir John Lawrence gibi politikacı ve 
araştırmacıların makalelerini yayınlamıştır. 

The Times Gazetesi İngiltere’nin Amu Derya ırmağı ötesinde Rusya’ya 
karşı herhangi bir harekette bulunulmasına karşı çıkmıştır. Böylece 
Türkistan Türk hanlıklarının Rus hakimiyetine girmesine olumlu bak-
mış, Rusya’yı Orta Asya’yı medenileştiren ve buralara Avrupa medeniye-
tini taşıyan bir güç olarak görmüştür. 

The Times gazetesi işlediği konular dâhilinde her ne kadar yetişmiş 
tarihçi ve araştırmacıların fikirlerini yayımlamışsa da, on dokuzuncu as-
rın bir gerçeği olarak, İngilizler ve hemen hemen tüm Avrupalılar, Asya 
ve Asyalı toplumlara karşı haksız önyargılar beslemişlerdir. Onlara göre 
Asya demek, Japonlar hariç tutulacak olursa, geri kalmışlık, yarı geliş-
mişlik ve ilkellikle eş anlamlı idi. Bundan dolayı, The Times’ın makale ve 
haberleri, Avrupa’nın önyargı ve iki yüzlülüğünü yansıtan içerikteki söz 
ve açıklamalarla doludur. “Asiatic”, “barbaric”, “semi-civilised” ve “orian-
talist” (bunlar sırası ile asyalı, barbar, yarı medeni ve doğulu demektir) 
gibi sıfatlar Orta Asya’daki topluluklar için kullanılmıştır. Bu da gazete-
deki yayımlanan haber, makale ve yorumların objektifliğini zedelemiştir. 
Onun içindir ki o dönemdeki Avrupa gazetelerini eleştirel bir bakış açısı 
ile okumak gerekmektedir. 

On dokuzuncu asır İngiliz gazeteleri arasında önemli kaynak niteli-
ğinde olan birçok gazete bulunmaktadır. Bunlardan liberal çizgide olan 
The Daily News, The Daily Telegraph, The Pall Mall Gazette, The Manc-
hester Guardian, The Spectator gazeteler ile tutucu gazeteler olan The 
Standard, The Morning Post and The Globe başta gelmektedir.60 Bunlara 
ilaveten düzenli olarak çıkarılan ve bir karikatür gazetesi olan Punch 
önemlidir. 

Punch 1841’den itibaren haftada bir çıkarılmaya başlanmış ve örnek-
leri içerisinde en başarılı bir eğlence dergisi olarak tanınmıştır. Günlük 
                                                           
60 Walter Graham, English Literary Periodicals, s. 256-259, New York: Octagon Books, Inc., 
1966. 
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gerçek olayları komik karikatürlerle ve karikatürü tamamlayan yazı ve 
makalelerle anlatan Punch tarihçiler ve diğer araştırıcılar için özellikle 
dönemin popüler ve yaygın bakış açısını anlamada katkı sağlayan önem-
li bir kaynaktır. Punch döneminde Osmanlı Devleti ile Türkistan’da geli-
şen önemli tarihi olayları işlemiştir. İngiltere’nin siyasî, diplomatik ve as-
kerî ihtiyaçları doğrultusunda bir kompozisyon sergilemiş, İngiliz resmî 
çıkarlarını destekler formda olayları resmetmiştir. 

Dergiler: 

On dokuzuncu asır Avrupa’sı dergi çıkarmada oldukça önemli bir se-
viyeye ulaşmıştı. Bu dergiler günlük siyasî, askerî, politik, dinî, sosyal, 
kültürel ve ekonomik alanlarda uzmanlarının makalelerini okuyucuları-
na taşıdıkları gibi yazılı eserlerden kitap ve makalelerin de geniş eleştiri-
lerini içeren yazılara yer vermişlerdi. Bu halleriyle bu tür dergiler döne-
min araştırılmasında son derece önemli kaynaklar niteliğindendir. İngil-
tere’de on sekizinci asrın ilk yarısından başlayarak The Tatler, Spectator 
ve Guardian gibi yayın organları “gazetecilik ile edebi kritisizmi birleştir-
mişlerdi. Bunlar on sekizinci asır İngiliz dergilerinin en önemlileri idi.” On 
dokuzuncu asırda “parti organları şeklinde yayın yapan bazı dergiler ara-
sında Wiglerin Edinburg’u, Torilerin Quarterly’si ve Radikallerin Westmi-
nister’i bulunmaktaydı. Fransa’da Academy’nin yaptığı gibi, İngiltere’de 
de bu büyük eleştiri dergileri İngilizlerin edebi zevkini yoğurduğu gibi poli-
tik etkileri daha da büyük oldu.”61 

The Gentleman’s Magazine, The Edinburgh Review, The Quarterly Re-
view, The London Review, The Westminster Review, The Fortnightly Revi-
ew, The Nineteenth Century and The Contemporary Review on dokuzun-
cu asırda güncel gelişmelere ve edebi eserlere yönelik etkileyici makaleler 
yayınladılar. The Gentleman’s Magazine (1731-1907) ilk modern dergi 
sayılarak ve zevkli konuları olduğu kadar günlük siyasî, ekonomik ve 
kültürel konuları anlatan yazıları ile takdir toplamıştı. Bununla birlikte 
diğer İngiliz literary dergileri on dokuzuncu asırda hızlı bir gelişme gös-
termiş, liberal eğilimli The Edinburgh Review (1802-1929) ve gelenekçi 
The Quarterly Review (1809’dan başlayarak)62 dönemin önemli tarihi 
olaylarına gereken ağırlığı vermişlerdi. Bu dergiler, tarihçi ve araştırma-
cılar için önemli bilgiler içermektedir. Dergilerdeki makaleler genellikle 
kitap kritikleri ve özetleri şeklinde olsa da bu makaleler içerdikleri birçok 
benzeri eseri karşılaştırarak irdelemeleri ve uzmanı olan kişilerin yorum 
ve bulgularını içermeleri dolayısıyla birer tarihi kaynak kimliği olma özel-
liklerini korumaktadırlar. Thomas Carlyle (1795-1881) ve Thomas B. 
Macaulay (1800-1859) gibi meşhur İngiliz tarihçilerinin yazıları ve kritik-
                                                           
61 Graham, a.g.e., s. 84, 230. 
62 Graham, a.g.e., s. 251. 
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leri sık sık bu dergilerde yayımlanmıştır. Bu dergilerde Türk tarihini ilgi-
lendiren sayısız makale mevcuttur. Bu makaleler, yazıldıkları devrin 
olaylarını irdelemeleri dolayısıyla birer birinci elde kaynak kimliği kazan-
maktadırlar. 

Dergiler arasında The Edinburgh Review, on dokuzuncu asır ve yir-
minci asrın ilk çeyreği için oldukça önemlidir. Genellikle siyasi bir yapı-
laşmadan uzak durmaya çalışan ve ancak liberal (Whig) çizgiye yakın 
olan dergi 1802’den 1929’a kadar çıkarılmış ve bu süre içerisinde rakip-
siz bir yayın hayatı yaşamıştır.63 Dergi Osmanlı Devleti’ni ve Türk Dün-
yasını ilgilendiren birçok makaleye sahiptir. Bu makalelerden bazıları: 

- “Turkey and Greece” (Türkiye ve Yunanistan), Temmuz-Ekim 1859. 
- “Russia in the 1850’s” (1850’lerde Rusya), Temmuz-Ekim 1860. 
- “Turkey and the Balkans” (Türkiye ve Balkanlar), Ocak-Nisan 1859. 
- “Albania” (Arnavutluk), Temmuz-Ekim 1881. 
- “The Merv Oasis” (Merv Vahası), Ocak-Nisan 1883. 
- “The Egyptian Question” (Mısır Meselesi), Ocak-Nisan 1884. 
- “Parliamentary Papers” (Meclis Broşürleri), Ocak-Nisan 1886. 
- “The Invasion of Crimea” (Kırım’ın İşgali), Ocak 1888. 
- “Curzon’s Russia in Central Asia” (Orta Asya’da Curzon’un Rusyası), 

Ocak 1890. 
- “The Foreing Policy of England” (İngiliz Dış Politikası), Temmuz-Aralık 

1895. 
- “Imperial Defense” (İmparatorluk Savunması), Nisan 1889. 
- “New Turkey” (Yeni Türkiye), Temmuz 1923. 
- “British Foreign Policy” (İngiliz Dış Politikası), Nisan 1924. 
- “Lenin: The Man and his Achievment” (Lenin ve Başarıları), Nisan 

1924. 
- “Anglo-Persian Relations” (İngiliz-İran İlişkileri), Ekim 1929. 
- “Falkenhayn in Syria” (Falkenhayn Suriyede), Ekim 1929. 
Dergi diğer dillerde ve ülke dergilerinde yayınlanan ve önemli gördüğü 

makaleleri de İngilizceye çevirerek yayınlamıştır. Derginin 1868’de çıkan 
sayısında Rus Askeri Jurnal’inden çıkan “Rising of the Dungens or Mus-
sulman Population in Western China” adlı makaleyi yayınlamıştır. 

The Edinburgh Review’e en yakın diğer bir dergi The Quarterly Revi-
ew’dir. Genellikle tutucu (Tory) olan bu dergi de Türk tarihinin yakın 
çağda aldığı seyrin incelenmesinde önemli kaynakları içermektedir. 
1809’dan itibaren yayına başlayan The Quarterly’den “Central Asia” (Or-
ta Asya), Ocak-Nisan 1873, “Constantinople, Russia and India” (İstanbul, 
Rusya ve Hindistan), Ocak-Nisan 1887, “Russians in Central Asia” (Rus-
lar Orta Asya’da), Temmuz-Ekim 1865 ve benzeri makaleleri bulmak 
mümkündür. 
                                                           
63 Graham, a.g.e., s. 230. 
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1809’dan itibaren yayın hayatına başlayan 1887’ye kadar yayınlarına 
devam eden The London Revies, “yazarların cesaretli bir şekilde yazıları-
nın arkasından durmalarını sağlayarak” The Edinburgh Review’e rakip 
olmuştur.64 

The Fortnightly Review (1865-1954) özellikle ondokuzuncu asrın ikin-
ci yarısında gelişen olayları içeren kitapların tanıtımında ve o zamana ait 
olayların irdelenmesinde geniş bir arşiv sunmaktadır. Osmanlı Devle-
ti’ndeki ve Türk dünyasındaki sosyal, ekonomik ve siyasî gelişmelerin ele 
alındığı birçok makaleye rastlanmaktadır. Bunlardan bazıları: 

- “Last Days of the Ottoman Empire” (Osmanlı İmparatorluğunun Son 
Günleri), Temmuz-Aralık 1889. 

- “Some Truths About Russia” (Rusya İle İlgili Bazı Doğrular), July-De-
cember 1889. 

- “Reflections in India” (Hindistan’dan Yansımalar), August 1888. 
- “Armenia and the Armenian People” (Ermeniler ve Ermenistan), Tem-

muz 1890. 
- “The Present Position of European Politics” (Avrupa Politikasının Şim-

diki Durumu), Haziran 1887. 
- “The Transcaspian Railway” (Hazarötesi Demiryolu), Haziran 1887. 
- “A Visit to Bokhara the Noble” (Asil Buhara’ya Bir Yolculuk), Ocak-

Haziran 1889. 
- “The Foreign Policy of England” (İngiliz Dış Politikası), Temmuz-Aralık 

1895. 
Diğer bir İngiliz literary dergisi The Quarterly Review idi ve “Central 

Asia” (January-April 1873), … gibi makalelere yer vermişti. 
Yazılı eserlerin çığ gibi oluşturulduğu İngiltere’de, literary dergilerin 

sayısı da o derece artmıştır. Bunlardan radikal içeriği ile tanınan The 
Westminister Review (1824-1887), bir dereceye kadar liberal The Ninete-
enth Century (1877’den sonra) ve dini içerikli ve tutucu olan The Contem-
porary Review (1866’dan sonra) önemli yazılar içermektedir. Bunlarla 
birlikte, resimlendirilmiş (illustrated) dergiler on dokuzuncu asrın orta-
sından itibaren görsel kaynaklar içermeleri itibariyle önemli kaynaklar 
arasına girmişlerdir. Bunlardan oldukça başarılı olan Illustrated London 
News (1842), yaklaşık bir asır boyunca gelişen olayların bir arşivini tut-
muştur.65 

Bugün hemen hemen her gelişmiş batı ünüversitelerinin kütüphane-
lerinde ya ciltli ya da mikrofilim halinde bulunan bu dergiler, tarihçiler 
için önemli kaynaklardır. Olayları edebi, ekonomik, sosyal, siyasi, askeri, 
kültürel ve ilmi açılardan alıp işleyen ve zamanında irdeleyen bu maka-
leler, araştırmacılara geniş bir perspektif sunmaktadır. Çoğunlukla sade 
                                                           
64 Graham, a.g.e., s. 245. 
65 “Periodicals”, Microsoft Encarta Encyclopedia 99, Microsoft Corporation 1993-1998. 
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bir dil kullanan bu dergiler, tarihi olayların irdelenmesinde ve geniş bir 
yorumlarının yapılmasında önemlidirler. 

Önemli yazıların yayınlandığı dergilerden birisi Journal of the Society 
of Arts idi ve yayınlanan makalelerden birisi Michael F. O’Dwyer’ın “A Vi-
sit to Russian Central Asia” (1897) makalesiydi. Türkistan ile ilgili önemli 
makalelerin yayınlandığı dergilerden birisi Royal Central Asian Journal 
idi ve yayınlanan makaleler arasında L.E. Fretchling’in 1939 tarihli sayı-
sında yayınlanan “Anglo-Russian Rivalry in Eastern Turkistan, 1863-
1881” makalesi idi. 

İngiliz Parlamentosu “Blue Book” (Mavi Kitap) adı altında belli dönem-
lerde belli coğrafya, ülke ve olaylar ile ilgili istihbarat, bilgi ve bulguları 
içeren bilgileri kitapçıklar halinde yayınlayarak hem siyasî olayların çö-
zümünde kaynak yaratmaktaydı. Türkistan, İran, Afganistan ve Arabis-
tan ile ilgili konuları tartışan kitap The Edinburgh Review’in Ocak 1867 
tarihli sayısında basılmıştır. 

Uzun Süreli ve Güncel Akademik ve İlmi Dergilerden Bazıları: 

- The American Historical Review, 
- English Historical Review, 
- The Cambridge History of Islam, 
- Middle Eastern Studies, 
- Middle East Journal, 
- The Journal of Modern History, 
- Canadian Slavonic Papers, 
- International Journal of Central Asian Studies. 
- Central Asian Survey, 
- Asian Affairs. 

İnternet: 

Aşağıda şu an için İngilizce başta olmak üzere Fransızca ve Almanca 
dillerinde yazılmış, on altıncı asırdan günümüze kadar gelen süreçte ya-
yınlanmış çok sayıda kitap, makale, haber ve diğer yazılara ulaşılabile-
cek internet sayfaları yer almaktadır. Bu sayfalar paralı olup, araştırma-
cılara ve kurumlara almak istedikleri oranda ve bilgisayar ortamında bil-
gi ve kaynak sunmaktadır. 

Periodicals Archive Online, (http://pao.chadwyck.co.uk/home.do): On 
yedinci asırdan günümüze kadar gelen basılı devlet dökümanlarına, der-
gi makalelerine, kitap eleştirilerine, ilmi dergilerde yayınlanan akademik 
makalelere ve dahasına ulaşma imkânı sağlamaktadır. İnternet sayfası-
na girilecek anahtar kelimeler -Turkistan, Central Asia, Bukhara, Khiva, 
Khokand, Yakub Beg, Russia gibi- ile elde edilen sonuçlar doğrultusun-
da son üç-dört asrın kaynaklarına şahsî bilgisayarlar veya okul ve kü-
tüphane bilgisayarlarında ulaşabilme mümkündür. Tarih araştırmacılı-
ğında son derece önemli bir araştırma ortamıdır. 
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JSTOR, (http://www.jstor.org), Tarih ile birlikte makale, broşür ve di-
ğer kaynaklara ulaşma imkânı vermektedir. Internet üzerinde akademik 
güven sağlamış sayfalardandır. 1995’te ilim adamları için güvenilir “dici-
tal arşiv” (digital archiev) oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Şu anda 
1000’den fazla akademik dergiye ulaşma imkânı sunan internet ortamı 
gelişmesini sürdürmektedir. 

EBRARY, (http://site.ebrary.com/lib/sutcu/home.action): İnternet 
üzerinde kitaplara ve kitapların içeriğine ulaşma imkânı sunmaktadır. 
Tam bir “e-kütüphane” işlevi görmektedir. 

Science Direct, (http://www.sciencedirect.com): Sosyal Bilimler dâhil 
tüm ilim dalları ile ilgili internet üzerinde araştırma ve kaynaklara ulaş-
ma imkanı vermektedir. 

Taylor&Francis, (http://www.informaworld.com/smpp/subjecthome~db=all), 
Londra’da 1798’den beri ilk ticari dergi olarak kurulan şirket, bugün in-
ternet üzerinde binlerce kitap ve hakemli dergiye ulaşma imkânı vermek-
tedir. 

ISI Web of Knowledge, (http://apps.isiknowledge.com/UA_GeneralSearch_input), 
Wiley Inter Science, (http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home), 
UK Public Libraries (http://dspace.dial.pipex.com/town/square/ac940/weblibs.html), 

İnternet üzerinde İngiltere’deki halk kütüphanelerinin online katalogları-
na ulaşmada etkili internet sayfası. 

Sonuçlar ve Değerlendirmeler: 

a. Batılı Kaynakların Olumlu Katkıları: 

Türk tarihi araştırmalarında genellikle eksik olan şey yerel ve özel ta-
rihi kaynakların eksikliğidir. Günlükler, anılar, mektuplar, edebi eserler 
ve aile şecereleri gibi kaynakların varlığı sınırlıdır. Bu durum Türk tari-
hinin özellikle sosyal ve kültürel yönünü anlamada önemli bir eksiklik 
doğurmaktadır. Bu eksikliği bir noktaya kadar batılı seyyah, diplomat, 
misyoner ve diğerlerinin gözlem ve araştırmaları sonucu yazdıkları gün-
lükler, gazete ve dergi makaleleri giderebilmektedir. Batılılar gezip gör-
dükleri yerlerdeki ekonomik aktiviteleri, insan manzaralarını, şehir ve 
kırsal hayatı, ticareti ve yaşantıyı, tüm eksikliklerine rağmen, oldukça 
açık bir şekilde yazmaktan çekinmemişlerdir. Bu yazılanlar tarihçiler 
için Türk tarihinin sosyo-kültürel yapısını anlamada faydaları tartışıl-
mazdır. 

Tarihçi için önemli olan kaynaktır. Kaynakların çeşitliliği ve bolluğu 
tarihi olayın anlaşılmasında daha büyük faydalar arz etmektedir. Bu du-
rumda batıda var olan kaynaklara ulaşmak tarihçi için vazgeçilmezdir. 

Batılı tarihçilerin genellikle yerel siyasî, toplumsal ve kültürel baskı-
lardan uzak olarak yazdıkları eserler, abartılı, eksik ve yanlış olsalar bi-
le, geçmişin anlaşılmasında tarihçilere geniş bir bakış açısı kazandır-
maktadır. Batılıların çoğu zaman doğru tespitler yaptıkları da bir gerçektir. 
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Bir yerde tarihçinin objektifliği tarihi olaya farklı bakış açılarını yaka-
layabilmesi ile mümkün olduğundan, batılı kaynaklar bu farklı bakışları 
sunmada etkilidirler. 

On dokuzuncu asır Türkistan tarihi ile ilgili batı kaynakları, özellikle 
İngiliz kaynakları, dönemin tarihinin yazılmasında son derece önemlidir. 
Bu kaynaklar bölgenin askerî, siyasî, ekonomik, kültürel, sosyal ve beşe-
ri yönleri hakkında geniş bilgiler içermektedir. 

Batılı kaynaklar -kitap, dergi, gazete ve benzeri- doğunun tarihi hak-
kında tarihçi ve araştırmacılar için oldukça geniş bilgiler içermektedirler. 
Sadece The Times gibi bir gazete bile gelişen olaylar hakkında yayınladığı 
haber, yorum ve analizleri ile önemli bir arşiv özelliği taşımaktadır. 

b. Olumsuz Açıdan Batılı Kaynakların Tenkidi: 

Batılılar doğu hakkında yazdıkları eserlerinde çoğunlukla siyasî, eko-
nomik, politik ve diplomatik bir fayda aramışlardır. Bu faydayı elde etme 
konusundaki ön yargıları eserlerine yansımıştır. Bundan dolayı yazdıkla-
rı şeylerde “bir amaca hizmet” anlayışının verdiği kısırlık göze çarpmak-
tadır. 

Bölge hakkında yazanların büyük kısmı bölgeye belli bir görevle git-
miş kimselerdir. Askerî, politik ve diplomatik amaçlı geziler yanında dinî 
amaçlı misyonerler ve ticari amaçlı tüccarlar da bölge ile ilgili gözlemleri-
ni yazmış ve kitaplaştırmışlardır. Batıdaki siyasî çatışmaların doğurduğu 
merak ve güncel gelişmelere yönelik halktan ve siyasilerden gelen okuma 
isteği bu kitapların önemini artırmıştır. Bölgeye yapılan zor ve meşakkat-
li bir gezi sonunda yazılan kitap yazarına hem ün ve hem de para getir-
mekteydi. Bu da yazılanların abartıdan ve kısırlıktan uzak, kapsamlı ve 
objektif değerlere dayalı yapısını sınırlamaktaydı. 

Yazılan eserlerde genellikle siyasî eğilimler, kültürel yaklaşım ve dö-
nemin moda anlayışı kendini göstermiştir. Her yazarın kendi ülkesinin 
siyasî hayatına hizmet eder bir anlayışla eserini kaleme aldığı gibi, Avru-
pa kültürü ve bakış açısını da yansıtmıştır. Bu bağlamda eserlerin belli 
bir ön yargı ve taraflılıkla yazılmış olduğu gerçeğini doğurmuştur. Ancak 
ciddî bir inceleme sonucunda bu tür yanlışlıkları görmek mümkündür. 
Birtakım ön yargıların ve taraflılığın etkisinde kaleme alınan tarihi kay-
nak olma öneminden bir şeyler kaybetmişlerdir. 

Batılı yazarların çoğunun yerel diller, kültürler ve yaşantılar hakkın-
da yeterince bilgileri olmadan bazen büyük laflar etmeleri, genellemelere 
gitmeleri ve kararlar vermeleri gerçeğin bir bakıma saptırılması anlamına 
gelmektedir. Yetersiz bilgiler yetersiz sonuçlara yol açabilmektedir. 

Modern zamanlarda “Eurocentric” (Avrupacı) bir bakış açısının varlığı 
hemen hemen tüm batılı yazarçizerlerin eserlerinden kendini göstermek-
tedir. Buralarda doğu batının yargılamasına tabii tutularak olaylara, ki-
şilere, bölgelere ve gelişmelere anlamlar verilmektedir. Bu da batıdan do-
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ğuya yönelik önyargıların varlığını göstermekte ve bu önyargılar batılı 
kaynaklarda kendini göstermektedir. Çoğu zaman doğunun geriliği, ge-
lişmemişliği ve zayıflıkları ağırlıklı olarak dillendirilmekte, iyi ve güzel 
olan şeylere yönelik yeterli eğilim gösterilmemektedir. Batının “medeni” 
doğunun ise “barbar veya yarı barbar” olduğu gibi bir düşünce yapısı 
çoğu batılı kaynaklarda kendini hissettirmektedir. 

“Türkistan’ın Gibbon”u olarak bilinen Barthold dâhil batılı tarihçilerin 
büyük kısmı bölgedeki göçebe toplumların hâkimiyetini medeniyete ya-
pılmış bir darbe olarak görmüşlerdir. Bunlara göre bölgenin Persler, İs-
lamlar ve Yerleşik Türkler elinde kültürel kalkınması ve medeniyette me-
safe kesp etmesi “barbar” göçebelerin saldırıları ve işgalleri ile kesintiye 
uğramıştır. Bu nazariye genellikle şehirli ve yerleşik kültür ve medeniye-
tin, “medeniyetsiz” kabul edilen göçebe kültüre karşı savunması olarak 
kendini ortaya koymaktadır. Mutlaka göçebe kültüründe ince sanatsal 
faaliyetler, toprağa dayalı ekonomik uğraş ve şehirli kültürü yeterli ölçü-
de görülmese de kendi içerisinde bir bozkır kültür ve medeniyetine sa-
hiptir. Orta Asya’nın kurak, yarı kurak ve çöl iklimleri göz önüne alındı-
ğında göçebeliğin bölgeye son derece uyum sağladığı görülür. Bu bağ-
lamda bölgenin göçebe hâkimleri bir bakıma coğrafyanın kendilerine 
sunduğu imkânları en iyi şekilde değerlendirmek istemişlerdir. Öte taraf-
tan devletlerini kurup, hâkimiyetlerini tesis ettikten sonra her göçebe 
toplum toprağın ekilip biçilmesine, şehirlerin gelişmesine ve ticaretin ko-
runmasına önem vermişlerdir. 
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ÇİN’İN BOZKIRLI KAVİMLERLE 
MÜCADELE SİYASETİ VE STRATEJİSİ: 

JUAN-JUAN’LAR MİSÂLİ (MİLÂDÎ III-VI. YÜZYIL) 

Araş. Gör. Kürşat YILDIRIM* 

Öz 

Eski Çin’in bozkırlı kavimlere karşı yürüttüğü bazı siyasetler ve stra-

tejiler vardır. Bu siyaset ve stratejiler yüzyıllarca değişmeden aynen tat-

bik edilmiştir. V. yüzyılın kudretli bozkır kavmi Juan-juan’lar da bu siya-

set ve stratejilerin muhatabı olmuşlardır. Juan-juan kavmi bu siyasetler 

neticesinde tarih sahnesinden silinmişlerdir. Çin ana kaynaklarına daya-

narak siyaset ve stratejilerin nasıl yürütüldüğü Juan-juan’lar misâlinde 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Çin, Bozkır Kavimleri, Juan-juanlar, Siyaset, 

Strateji. 

Abstract 

Fighting Policy and Strategy of China Against Steppe Tribes: 

Juan-Juan Example (Ad. 3rd and 4th Centuries) 

There are some policies and strategies of ancient China against step-

pe tribes. These policies and strategies have been unchanged and appli-

ed exactly for centuries. Juan-juans who were mighty steppe tribe of 5th 

century were subjected to these policies and strategies. The tribe of Juan-

juan wiped out from the stage of history because of these policies. How 

policies and strategies carried out have been put forward oriented to Ju-

an-juan based on Chinese main sources. 

Key words: China, Steppe Tribes, Juan-juans, Policy, Strategy. 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 

225



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2 

Tarihte Çin coğrafyasında kurulan devletler daima uzun vadeli ve ger-
çekçi bir dış siyaset ve strateji yürütmüşlerdir. Çinlilerin bozkırlı kavim-
lerle olan münasebetinde bu siyaset ve stratejiler daha da belirginleş-
mektedir. Yabancı kavimlere dair istihbarat ve ordu raporlarına dayanan 
ve diğer kavimlerin tarih kayıtlarına göre daha gerçekçi ve tafsilatlı ma-
lûmatlar sunan Çin kaynakları, izlenen siyasetleri ve stratejileri tüm 
açıklığıyla satır aralarında anlatmaktadır. Bilhassa devamlılık ilkesine 
dayanan ve sülâleler değişse de coğrafyanın bir gerçeği olarak yeni kuru-
lan her sülâle tarafından yüzyıllar boyu sürdürülen bu siyaset Çin İmpa-
ratorluk Meclisi zabıtlarında kendisini göstermektedir. Çin’in bu istikrar-
lı ve taviz vermez stratejisini, bir bozkır kavmi olan ve Gök-Türkler tara-
fından ortadan kaldırılan Juan-juan’ların tarih sahnesine çıktıkları III. 
yüzyıldan toptan katledildikleri VI. yüzyıla kadarki tarihleri üzerinden 
kolaylıkla izlemek mümkündür. Juan-juan’lara karşı izlenmesi gereken 
siyasetin ve stratejinin tartışıldığı Çin İmparatorluk Meclisi da zabıtları 
elimizdedir. Çin ana kaynağı T’ung Tien külliyatının 196’ncı cildinde yer 
alan ve tercümesini sunduğumuz bu zabıtlar okunduğunda binlerce yıl-
dır değişmeyen siyasetlerin nasıl icra edildiği anlaşılacaktır. V. yüzyılın 
kudretli kavmi Juan-juan’lar bölgelerindeki tüm boy ve kabileleri tek çatı 
altında topladıysalar da ancak binlerce yıllık malûm Çin siyaseti onları 
da tarih sahnesinden silip attı. Tüm bu süreci ve tatbik edilen stratejileri 
incelerken Juan-juan’ların tarih sahnesine çıkışlarından yok oluşlarına 
değin tüm siyasî tarihlerini ele alacağız. 

Juan-juan’ların Tarih Sahnesine Çıkışları ve Juan-juan Adı 

Çeşitli Çin kaynaklarından edindiğimiz malûmata göre T’o-pa (Tab-
gaç) Türkleri Çin’in kuzeyinde, Gobi Çölünün ardındaki çorak topraklar-
daki kabileleri boyunduruğa almak için askerî harekât yürütürlerken 
Tabgaç Hükümdarı Li-wei (saltanatı 220-277) idaresinin sonlarına doğ-
ru, atlı birlikler acayip birini ele geçirdiler. Bu kişinin saçları çok seyrek-
ti (keldi) ve gerçek adını unutmuştu. Tabgaç Hükümdarı bunun üzerine 
onun adını yazıp “Mu-ku-lü” dedi. “Mu-ku-lü”, Tabgaç dilinde “başı kel” 
demekti. Kaynakların ifadesine göre Mu-ku-lü ile Yü-chiu-lü adının sesleri 
birbirine yakındı, bu yüzden bu adamdan türeyenler bu adı aile veya sü-
lâle adı olarak almışlardı. İşte böylece Juan-juan’ların aile veya sülâle adı 
Yü-chiu-lü olmuştur.1 
                                                           
1 T’ung Tien, Beijing, 2002, s. 5378; Wei Shu, Beijing, 1997, s. 2289. Makalemizde kullandı-
ğımız Çin ana kaynakları şunlardır: 1) Sung Shu: Sung Sülâlesi (420-589)’nin resmî sülâle 
yıllığı olan bu kaynak 488 yılında Shen Yüeh tarafından tamamlanmıştır. 2) Nan Ch’i Shu: 
Hsiao Tzu-hsien tarafından 537 yılında yazılmıştır. Güney Ch’i Sülâlesi (479-502)’nin resmî 
sülâle yıllığıdır. 3) Liang Shu: Yao Szu-lien tarafından 635 yılında yazımı tamamlanan kay-
nak Liang Sülâlesi (502-557)’nin resmî sülâle yıllığıdır. 4) Wei Shu: Türk kökenli Tabgaç Wei 
İmparatorluğu (386-556)’nun resmî sülâle yıllığıdır. Wei Shou tarafından 554 yılında yazımı 
tamamlanmıştır. 5) Sui Shu: Sui Sülâlesi (581-618)’nin resmî sülâle yıllığıdır. Wei Cheng ta-
rafından 636 yılında yazılmıştır. 6) T’ung Tien: Tu Yu tarafından 766-801 yılları arasında 
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Tabgaç idaresine giren Mu-ku-lü zaman geçtikçe güçlendi; artık bir 
köle değil atlı birlik askeriydi. Tabgaç Hükümdarı (Tai2 Beyi) İ-lu (salta-
natı 295-316) zamanında, çok geçmeden idam cezasıyla yüz yüze geldi, 
kuzeydeki büyük çöle kaçarak dağların derelerin arasına gizlendi ve ka-
çak olarak gizlenen yüzden fazla adamı etrafında toplayıp birleştirdi. 
(Wei Shu’ya göre Mu-ku-lü bu adamları He-t’u-lin kabilesi altında topla-
mıştı3). Mu-ku-lü ölünce yerine oğlu Ch’e-lu-hui geçti. Bu adam güçlü bir 
şahsiyetti ve kahramanlıklar göstermişti. Yavaş yavaş etrafındaki kabile-
leri kendi idaresi altında toplamaya başladı ve yeni kurduğu bu siyasî it-
tifakın adına Jou-jan dedi.4 

Fakat Çin kaynaklarında bilhassa Tabgaç devri (386-556) kayıtların-
da Tabgaç İmparatoru T’ai Wu (saltanatı 424-452)’nun amansız düş-
manları Jou-jan’ların akılsız ve görünüşlerinin ve cinslerinin böcek gibi 
olduğunu söylüyordu. Çin İmparatoru bu sebeple Jou-jan’ın adını değiş-
tirerek böcek manasına gelen işaretlerle yazılan Juan-juan koyduğu bil-
dirilmektedir.5 Bu yüzden bu halkın adı umumiyetle Juan-juan olarak 
bilinmektedir. 

Juan-Juan’ların Kökeni 

Juan-juan’ları etnik mensubiyeti konusunda kaynaklarda üç farklı 
açıklama vardır: i) Sınırın dışındaki muhtelif Hu’lardandır (Nan Ch’i Shu, 
s. 1023; ii) Tung-hu’ların torunudur (Wei Shu, s. 2289; iii) Hunların bir 
başka soyudur (Sung Shu, s. 2357; Liang Shu, s. 817). 
                                                                                                                                        
yazılan meşhur tarih külliyatıdır. En eski devirlerden VIII. yüzyılın sonuna kadar olan Çin 
tarihini ihtiva etmektedir. Makalemizde kullandığımız Juan-juan’lar ile ilgili orijinal Çin İm-
paratorluk Meclisi zabıtları bu külliyatta yer almaktadır. Juan-juan’lara dair bazı araştırma 
eserleri ise şunlardır: T. Fujita, “Zenzen no Kakugo oyobi Kakango ni Tsukite”, Toyo Gakko, 
13, s. 55-70, 1923; Feng Jia-sheng, “Juan-juan Kuo-hao-kao”, Yu-gong, VIII, 7/8, s. 77-80, 
1937; G. Schreiber, “Das Volk der Hsien-pi zur Han-zeit”, Monumenta Serica, 12, s. 145-
203, 1947; P. Olbricht, “Uchida’s Prolegomena zu einer Geschichte der Jou-jan”, Ural-Alta-
ische Jahrbucher, XXVI, s. 90-100, 1954; G. Uchida, “Some Notes on Juan-juan”, Studia Al-
taica, Ed. J. Von Farkas-O. Pritsak, s. 170-171, 1957; a.y., “Juan-juan, Ju-ju”, Kita Minzo-
kushi, Tokyo, 1971; a.y., Kita Ajia Shi Kenkyu, Kyoto, 1975; H.W. Haussig, “Awaren, Shuan-
shuan und Hephthaliten”, Handbuch der Orientalistik, V. 5, s. 106-112, 1966; A. Kollautz-H. 
Miyakawa, Die Jou-jan der Mongolei und die Awaren in Mitteleuropa, C. I-II, Klagenfurt, 
1970; Zhou Weizhou, Chi-le-yu-rou-ran, Shanghai, 1983; Zhou Weizhou, Chi-le-yu-rou-ran, 
Shanghai, 1983; Duck-Chan Woo, Juan-Juan’lar, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1995. Makalemizde eski Çin adları için Wa-
de-Giles ve yeni Çince adlar için Pin-yin sistemi kullanılmıştır. 
2 Çin tarihinde “On Altı Ülke Devri”nde (304-439) Hsien-pei ve T’o-pa (Tabgaç)’lar tarafından 
kurulan devlettir. Sonraki Han Devleti’nin (25-220) sonlarına doğru Tabgaç kabileleri Gobi 
Çölünün kuzeyinden güneye geçerek Sheng-le (Batı Han Devleti zamanında kurulmuştur. 
Bugünkü İç Moğolistan’daki Horinger şehrinin kuzeybatı topraklarındaki şehirdir)’ya yerleş-
mişlerdir. Chin Devleti döneminde İmparator Min, chien-hsing saltanat devresinin üçüncü 
yılında (315) T’o-pa (Tabgaç) Hükümdarı İ-lu’ya Tai prensi unvanı vermiştir. Böylece Tai 
Devleti kurulmuştur. Bkz. Ci-yuan, C. I, s. 170, Beijing, 2002; Zhon-guo Li-shi-da-ci-dian, C. 
I, s. 801, Shanghai, 2004. 
3 Wei Shu, s. 2289. 
4 T’ung Tien, s. 5378; Wei Shu, s. 2289. 
5 T’ung Tien, s. 5378; Wei Shu, s. 2289. 
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İlk iki tanımlamadaki Hu, eski Çinlilerin kuzey tarafında ve Türkis-
tan’da yaşayan insanlara verdiği genel bir addır.6 “Hu’lar ile ve Çince ko-
nuşan halklarla münasebet kurdu”7 yahut “Ting-ling Hu’ları”8 gibi ifadeler 
bunu teyit etmektedir. Aynı şekilde Sui Shu Gök-Türklerin mensubiyeti-
ni şöyle tanımlamıştır: “T’u-chüeh (Gök-Türk)’lerin ataları, P’ing-liang’ın 
muhtelih Hu’larındandır”.9 Wei Shu’da belirtilen Tung-hu’lar (yani Doğu 
Hu’lar) ise “doğudaki Hu’lar” manasına gelmektedir.10 De Groot, Parker 
ve Shirokogoroff gibi yazarların Tung-hu’ların Tunguzların atası olduğu 
yönünde çeşitli etimolojik analizleri yetersizdir ve Tung-hu ile Tunguz 
kelimeleri arasındaki ses benzerliğinden kaynaklanan zoraki bir birleş-
tirmeden başka bir şey değildir. Ayrıca Tunguz kelimesinin ne zamandan 
beri kullanılmaya başlandığı da bilinmemektedir.11 Kaldı ki genel olarak 
Tung-hu’ların, Hun ve Hsien-pei karışımı bir halk olduğunu belirtilmek-
tedir.12 

Dolayısıyla kaynaklarda Juan-juan’ların kökenleri için verilen bilgiler 
yetersiz kalmaktadır. 

Ancak en net tasvir Liang Shu’dadır: 

“Jui-jui (Juan-juan) ülkesi, Hsiung-nu (Hun)’ların bir başka soyudur. 

Wei ve Chin devrinde, Hsiung-nu (Hun)’lar yüzlerce binlerce kabileye 

bölündü, her bir kabilenin adı vardı, Jui-jui bu kabilelerden biridir. 

Yüen Wei (yani Tabgaç Wei Devleti; 386-556)’den beri güneye göçtü-

ler, böylece onların eski topraklarını ele geçirdiler”.13 

Böylece Juan-juan’lar zamanında Hun ittifakı içinde yer alan boylar-
dan biri olarak görünmektedir. Etnik mensubiyetleri konusunda ise Mo-
ğol ve Türk olduklarına veya en azından ittifakları içinde Moğollar ve 
Türkler olduğuna dair görüşler vardır.14 

Juan-Juan’ların Bozkırlı Hayat Tarzları 

Juan-juan’ların hayat tarzları hakkında bazı ana kaynaklarda malû-
matlar verilmektedir. Buna göre onların şehirlerinin etrafını çeviren sur-
ları yoktu, suyun ve otun arkasından gidip hayvanlarını yetiştirirler ve 
çadırlarda yaşarlardı. Saçlarını örerlerdi. Renkli ipekten dikilmiş bilekle-
                                                           
6 Ci-yuan, C. II, s. 2548. 
7 Nan Ch’i Shu, s. 1023, Beijing, 1997. 
8 Nan Ch’i Shu, s. 1025. 
9 Sui Shu, s. 1863, Beijing, 1997. 
10 Benzer bir yorum için bkz. Duck-Chan Woo, Juan-Juan’lar, Hacettepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, s. 24 vd, Ankara, 1995. 
11 Duck-Chan Woo, Juan-Juan’lar, s. 24-26. 
12 Zhou Weizhou, Chi-le-yu-rou-ran, s. 81, Shanghai, 1983. Eberhard da benzer yaklaşıma 
sahiptir. W. Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, çev. N. Uluğtuğ, s. 50-51, Ankara, 1996. 
13 Liang Shu, s. 817, Beijing, 1997. 
14 W. Eberhard, Çin Tarihi, s. 165, Ankara, 2007. 
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ri dar kaftan ve ağzı dar pantolon giyerler ve ayaklarına sımsıkı sarılmış 
çizmeler geçirirlerdi.15 

Yaşadıkları topraklarda hava erken soğurdu. Keçe bezden yapılmış 
çadırlarda yaşarlardı. Yaptıkları işleri ağaç üzerine kayıt olarak hak-
kederlerdi; kitaba yazmayı bilmezlerdi. Besili güçlü atlar yetiştirirler-
di.16 

Juan-juan’ların yaşadıkları şehirlerin etrafında surlar yoktu, suyun 
ve otun peşinden giderek hayvanlarını yetiştirirler, taşınıp göçtüklere ye-
re evleri olan keçe çadırlarını götürürlerdi. Onların yayıldıkları topraklar 
derin yarıklı dağlardı ve zaman olur ki yazları kar tutardı. Düzlük top-
raklarda binlerce li17 ilerlemek için büyük bir arzu duyarlardı. Yaşadıkla-
rı iklim soğuk ve dondurucuydu. At ve inekler otlar ve sular kuruduğun-
da kar yerlerdi, bu yüzden besili ve güçlüydüler.18 

Juan-Juan’ların Güce Erişmeleri ve Çin’e Tehdit Teşkil Etmeleri 

Juan-juan’lar Mu-ku-lü’nün altıncı nesil torunu She-lun (saltanatı 
402-410) devrinde ciddî bir güç olarak Çin’in kuzeyinde belirdiler. Acı-
masız bir şahsiyet olan ve entrika çevirmeyi çok iyi bilen She-lun, Juan-
juan Devleti’nin topraklarını epey genişletti. Juan-juan’lar kuzeye doğru 
ilerleyerek, bir Türk boyu olan Kao-ch’e (“yüksek arabalılar”)’ların top-
raklarını ele geçirdiler. Bu surette epey kuzeyde bölgedeki tüm kabileleri 
devletlerine bağladılar. She-lun devletin merkezini kuzeye Jo-lo Irmağına 
(Xar Moron)19 taşıdı ve orada askerî düzeni kurmaya başladı. Bu düzen-
de bin kişi bir chün idi, chün bir chiang (general)’ın komutasına verilmiş-
ti; yüz kişi bir ch’uang idi, ch’uang bir shuai (kumandan)’yın komutasın-
daydı. Onların kuzeybatısında Hunların arta kalan toplulukları vardı, ül-
keleri çok zengin ve güçlüydü. Bu halkların tamamı She-lun tarafından 
birleştirildi. She-lun kudretli ve karizmatik bir liderdi. Böylece V. yüzyı-
lın ilk çeyreğinde Juan-juan’ların toprakları batıda Yen-ch’i (Karaşar)’nin 
kuzeyine, doğuda Ch’ao-hsien (Kore)’in eski topraklarının batısına uzanı-
yordu. Ülkede kuzeye gidildiğinde çölden geçilir, Han-hai’ya20 dayanılır-
dı, güneyi büyük çöl ile sınırdaş idi. Onların devlet meclisleri daimî ola-
rak Tun-huang ve Chang-yeh’in21 kuzeyinde toplanmaktaydı. Shen-lun 
                                                           
15 Liang Shu, s. 817. 
16 Nan Ch’i Shu, s. 1023. 
17 Yaklaşık 500 metre. 
18 Sung Shu, s. 2357, Beijing, 1997. 
19 Bugünkü İç Moğolistan’daki Xar Moron (“Sarı ırmak”)’dur. 
20 Han-hai adı, Han (M.Ö. 206-M.S. 220) döneminden T’ang dönemine (618-907) kadar 
Baykal Gölü için kullanılmıştır; Zhong-guo Li-shi-di-ming-da-ci-dian, Ed. Wei Song-shan, s. 
1270, Shang-hai, 1995. 
21 Bugünkü Gansu eyaletindedir. 
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kendisine Ch’iu-tou-fa K’e-han (kağan) unvanı verdi. Juan-juan dilinde 
“Ch’iu-tou-fa”, “efendinin hâkimiyetinin ulu ve kayıtsız olması” demektir; 
“K’e-han”, ise imparator demekti.22 

Böylece Juan-juan hükümdarları artık kendilerini Çin imparatorları-
na denk görüyorlardı. Hsiung-nu (Hun)’ların eski idare birimlerinin ta-
mamını ele geçirmişler ve Çin kaynaklarında Hsi-yü denen (“Batı Toprak-
ları”) Doğu Türkistan’daki devletlere boyun eğdirmişlerdi.23 

Doğu Türkistan Çinliler için çok önemliydi.24 Öte yandan artık kuzey-
den gelen bir Juan-juan tazyiki vardı. Devrin Çinli devlet adamları bu 
meselenin çok büyümeden hal edilmesi kanaatindeydiler. Nitekim daha 
çok ciddî Juan-juan saldırıları başlamadan Çin İmparatorluk Meclisi’nde 
alınacak önlemler tartışılıyor, farklı görüşler ve stratejiler üzerinde duru-
luyordu. 

Juan-Juan’ların Tazyiki ve Çin İmparatorluk Meclisinde 
Tartışılan Siyaset 

Juan-juan’lar artık Çin için büyük bir tehlikeydi. Çin’e kuzey sınırın-
da rahat vermiyorlardı. Tabgaç Wei Devleti’nde shen-chia saltanat devre-
sinin ikinci yılı (429) yazın 4. ayda, Tabgaç İmparatoru T’ai Wu, 100 bin-
den fazla asker toplayıp Juan-juan’lara hücum etti. Juan-juan’ların ba-
şındaki She-lun’un öz kardeşi T’a-t’an, korkarak telaşa kapıldı, bölük 
pörçük kabilelerini topladı, evlerini yakıp yok etti, izini kaybettirip batıya 
kaçtı. Bu yüzden ülkedeki kabileleri dörde ayrıldı ve dağlara ve ovalara 
kaçıp gizlendiler. Geniş bozkıra yayılıp hayvanlarını otlatan bu kesimden 
bir müddet haber alınmadı.25 

İmparator T’ai Wu, Li (Ongin) Irmağı26 boyunca batıya yürüdü, Çin 
Generali Tou Hsien’in27 eski kalesini geçti. Altıncı ay (429 yılının), T’u-yü-
an Irmağı28 kenarında konakladı, P’ing-ch’eng’a29 uzaklığı 3700 li’den 
fazlaydı. Orduyu düşmanın izini sürmek için böldü, doğuya Han-hai’ya 
gitti, batıya Chang-yeh Irmağına dayandı, kuzeyde Yen-jan (Hangay) Da-
ğı’nı geçti, doğudan batıya 5000 li’den fazlaydı, güneyden kuzeye 3000 
li’den fazlaydı. Kao-ch’e kabileleri T’a-t’an’ı ve mahiyetindekileri öldürdü, 
aşağı yukarı 3000’den fazla adam teslim oldu, ele geçirilen düşman kel-
                                                           
22 T’ung Tien, s. 5378. 
23 Nan Ch’i Shu, s. 1023. 
24 Doğu Türkistan, Çinlilerin İpek Yolu ticaretinde merkezî bir rol oynuyordu. Bkz. Yaşar 
Bedirhan, “Türk Tarihinde Hun-Çin Siyasi Mücadelelerinde İpek Yolu ve İpek Yolu Ticareti-
nin Oynadığı Rol”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 118, s. 67-80. 
25 T’ung Tien, s. 5378. 
26 Bugünkü İç Moğolistan’ın güneybatısındaki Ongin Irmağıdır. 
27 M.S. 92 yılında ölen meşhur Çinli General. 
28 Bugünkü İç Moğolistan’da Bayankhongor’un kuzeyinde çöle akan bir ırmaktır. 
29 Bugünkü Shan-xi’deki Da-tong şehridir. 
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leleri ile silahlar ve atlar sayılamayacak kadar fazlaydı. T’a-t’an’ın torunu 
T’u-he-chen (saltanatı 444-450) başa geçti. T’ai Wu gene orduyu toplayıp 
onu dağıttı, onun yüz on binden fazla tutan aile ve hayvanlarının (ve 
mallarının) tamamını ele geçirdi. Böylece Çinliler sınır boylarında geçici 
bir sükûnet tesis ettiler.30 

Çin sınırlarında Juan-juan’lara karşı kazanılan galibiyetlerin tesiri 
pek uzun sürmedi. Çinliler Juan-juan’ların peşine düşerek, askerî galibi-
yetlerle bu için çözülemeyeceğini anlamışlardı. Nitekim İmparator Hsien 
Wen’in, huang-hsing saltanat devresinde (467-470), Juan-juan’ların ba-
şında olan T’u-he-chen’ın oğlu Yü-ch’eng (saltanatı 450-485) Çin sınırına 
saldırdı. Bunun üzerine Çin İmparatorluk Meclisi toplandı. Cheng-nan 
Chiang-chün (“güneye sefer ordu komutanı”) olan Tiao Yung imparatorluk 
meclisinde söz aldı: 

“Kulunuz Kuzey Ti’lerinin (kuzeydeki halkların) korkusuz cahiller ol-

duğunu ve hayvan dek tabiatını işitti. Uzaktakiler geniş düzlüklerde 

savaşır, yakındakiler şehirlere saldırır. Eğer yakına yerleştirilenlerle, 

uzaktakilerin gelişleri önlenirse, şehrin halkı saldırıyı def etmekte ba-

şarısız olabilecekse de, düşman gelse de sınırdan içeri girip hücum 

edemeyecektir. Düşmanlar bölünüp geniş düzlüklere ve bataklıklara 

yerleşir, suyun ve otun arkasından giderler, savaş olduğunda tüm 

aileler hayvanlarıyla toplanıp gelirler, savaş bittiğinde tüm hayvanla-

rını toplayıp giderler, onlara mal ve yiyecek verilmese de içecek ve yi-

yecekleri yeter, bunun ile önceki idareciler kuzey tarafıyla mücadele 

etmişlerdir; ancak onların işgal ve yağmalarını bastırmakla yetinmiş-

lerdir. Önceki dönemlerde bu bela ile yüzleşmemizin sebebi esasen 

anî girip çıkmaları öngöremememizdendir. Altı Garnizon’a31 birlikler 

yerleştirildiğinde sayısı ikiye katlandığı zaman halk düşmanla sa-

vaşmayacak, birbirlerine girip vuruşacaklar, onları zapturapt etmek 

zor olacaktır. Önceleri Chou devrinde (M.Ö. 1046-256) Nan Chung’a 

emredildi, Shuo-fang’ın32 karşısına set çekildi, Chao Ling ve Ch’ih 

Shih, Çin Seddi’ni bunlar inşa ettiler, Han Devleti’nin (M.Ö. 206-M.S. 

25) Hsiao Wu’su, onların işlerini devam ettirdi. Bu dört devrenin ida-

recileri, tamamı imparatorların cesur kahramanlarıydı, tamamının 
                                                           
30 T’ung Tien, s. 5379. 
31 Kuzey Wei (Tabgaç) İmparatoru T’ai Wu tarafından inşa edilen bu askerî şehirler esas iti-
bariyle Juan-juan’lara karşı sınırı savunmak için kurulmuştur. Bu garnizonlar Sarı Irmağın 
kuzeye doğru ulaştığı en yüksek noktadan başlayarak doğuya doğru, bugünkü Ping-yuan 
bölgesine zikzak biçiminde yayılır, her bir garnizon arası en az 100 kilometredir, batıdaki en 
uç garnizonla doğudaki en uç garnizon arası uzaklık yaklaşık 500 kilometredir. Garnizonla-
rın adları batıdan doğuya doğru şöyledir: Wo-yeh, Huai-shuo, Fu-ming, Wu-ch’uan, Jou-hsü-
an ve Huai-huang; Zhong-guo Li-shi-da-ci-dian, C. I, s. 555, Shanghai, 2000. 
32 Shuo-fang, Çinliler tarafından M.Ö. 127 yılında bugünkü İç Moğolistan’daki Hang-jin 
Sancağı’nın kuzeyinde kurulmuştu; Zhong-guo Li-shi-di-ming-da-ci-dian, C. II, Ed. Shi Wei-le, 
s. 2194, Beijing, 2005. 
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birleştiği bu işe teşebbüs etmek, bilgece bir usulün tesirli olmadığı ve-

ya ordunun yetersiz kaldığı manasına gelmez, düşmanlara karşı 

koymada mühim bir iştir, bu yapılanlar zorunluluk sebebiyledir. “İ 

Kitabı” der ki: “Gök aşılmazdır ve aşan çıkmayacaktır; aşılmazdır 

yer, dağlar, nehirler, topraklar, tepeler; prensler ve dükler, aşılmazla-

rı diker; topraklarını korumak için.” Burada bize Çin Seddi müjdelen-

mektedir! Bugün Altı Garnizon’un kuzeyinde Çin Seddi’nin inşa edil-

mesi bu sebepten asılı olarak zorunludur, set ile kuzeydeki düşman-

lara karşı konulacaktır. Belli bir süre için zahmetli iş olacaksa da, lâ-

kin ebedî sükûnetin faydası vardır. Artık hassas noktalarda hiç dur-

madan hükümet birimleri açılmalı, onların yanında küçük şehirler 

kurulmalı, bu topraklarda düşmana karşı koymak için, çok sayıda 

okçu birlik oluşturulmalıdır. Düşmanlar geldiğinde şehirler korunabi-

lecek, ordu müdafaa edebilecektir. Artık şehirlere saldıran olmaya-

cak, vahşiler yağmaya çıktığında bir şey elde edemeyeceklerdir, otla-

rı tükendiğinde dönüp gidecekler, sonunda kesinlikle cezalarını bu-

lup parçalanacaklardır. Yakındaki bölgelere 40 bin cesur asker gön-

derilsin, merkeze 20 bin asker girsin, toplam 60 bin adam asker ola-

cak. Sarayda Cheng-pei Ta-chiang-chün-fu (“kuzeye sefer komutanlı-

ğı tümgeneral dairesi”) kurulsun, sadık ve cesurların akıllı ve yete-

nekli olanları seçilsin ve onların tercihleriyle bölgelere yerleştirilsin, 

hükümet birimleri kurulsun ve askerler bu birimlere bağlı olsun. Bölü-

nerek üç ordu oluşturulsun, 20 bin asker ok atmayı, 20 bin asker kı-

lıç kalkan kullanmayı, 20 bin asker ata binip mızrak tutmayı meşk 

etsin. Savaş meydanı kurulup taktikler öğretilsin, on günde bir savaş 

oyunu oynansın. Chu-ke Liang’ın33 sekiz cepheli savaş düzeni kabul 

edilsin ki bu geniş düzlüklerde yağmaya karşı koymanın usulü ol-

sun. Müstakil birliklerin tüm ihtiyaçları karşılansa, yükselen bayra-

ğın namusu idrak edilse ve silah ve teçhizat mükemmel ve dayanıklı 

olsa, kesinlikle yağmaya karşı konabilir. Generaller düzenli bir ordu-

ya sahip olsa, ordunun komutanı daimî olsa, astlar ve üstler birbirine 

inansa, gündüz ve gece gibi birbirini tamamlasa. Yedinci ay altı bö-

lük asker 10 bin adam gönderilsin, her bir ordu için lüzumlu teçhizatı 

sağlasın. Kuzeydeki kışlalara tarlalar sürülmesi emredilsin, ardın-

dan hemen pirinç (tahıl) yetiştirilsin ve toplanıp Altı Garnizon’a gön-

derilsin. Sekizinci ay geldiğinde, kuzeydeki kabilelerden toplanan 

kışla askeri Altı Garnizon’un orduları emrine verilsin, bunlar doğruca 

çölün güneyine geçsinler, çölün kuzeyine gözdağı versinler. Düşman-

lar eğer savaşmaya gelirlerse, bunları savaş meydanına sürelim. 

Eğer onlar gelmezlerse, sonra onların topraklarını bölelim, Çin Seddi’-

                                                           
33 181-234 yılları arasında yaşayan meşhur Çinli komutan ve stratejist. 
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ni inşa etmek için. Çin Seddi’ni inşa etmenin faydası sayılırsa beş 

olur: Hududu müdafaa çabalarının eziyeti son bulur, bu fayda birin-

cidir; kuzeydeki kabileler çayırlarda hayvanlarını otlatır, istila ve 

yağmanın felaketleri olmaz, bu fayda ikincidir; sedde çıkıp düşman 

gözlenir, sükûneti sağlamak için beklenir, bu fayda üçüncüdür; sınırı 

müdafaanın endişesi azalır, anî tedbirler son bulur, bu fayda dör-

düncüdür; yıllar geçtikçe her şey gitgide olağanlaşır, ebediyen acılar 

son bulur, bu fayda beşincidir.”34 

Tiao Yung’un 467-470 yılında sunduğu bu siyaset belgesi, Çin’in ku-
zeydeki bozkırdan gelen tehlikelere karşı izleyeceği siyaseti şekillendiren 
önemli bir belgedir. Meclisteki bu konuşma zabıt altına alınmıştır ve 
T’ung Tien adlı meşhur külliyatın 5379-5380’inci sayfalarına konulmuş-
tur. Bu siyaset belgesi Çinlilerdeki tarihi devamlılığı ve tarih şuurunu 
çok açık bir şekilde göstermekte ve Çin Seddi’nin dikiliş maksadını ve 
Çin’in en az zayiatla düşmana karşı mücadele etme stratejisini ortaya 
koymaktadır. 

Tiao Yung’un bu konuşmasından sonra sheng-ming saltanat devresi-
nin ikinci yılında (478), Nan Ch’i Devleti’ni 479’da kuracak olan İmpara-
tor Kao (T’ai Tsu35), idaresini tesis etti, hsiao-ch’i-chiang-chün (“öncü veya 
cesur atlı birlik generali”) Wang Hung’u Juan-juan’lara elçi olarak gön-
derdi, birleşip Wei’ye saldırmak için plan yapıldı. 

Çinlilerin chien-yüan saltanat devresinin ilk yılı (479), 8. ayda, Juan-
juan Hükümdarı 300 bin atlı birlik askerini güneyi işgal etmek üzere 
gönderdi, P’ing-ch’eng’a36 uzaklığı 700 li idi, Tabgaç Wei ordusu müdafaa 
konumuna geçmedi ve savaşmaya cüret edemedi, Juan-juan Hükümdarı 
Yen-jan (Hangay) Dağının eteklerinde yayılarak avlandı ve sonra geri 
döndü.37 

Bu arada yung-ming saltanat devresinde (488-489), Ting-ling’ler Juan-
juan’lara hücum ettiler. Juan-juan’lar kayıplar verip biraz güneye çekil-
diler.38 Çin’in bu esnada Juan-juan’lara karşı bir Türk boyu olan Ting-
ling’lerle işbirliği içinde olduklarını görüyoruz. 

Juan-juan’lar, Hsiung-nu (Hun)’ların eski idare birimlerinde yaşadık-
larından, yung-ming saltanat devresinin onuncu yılı (492), Türk Ting-
ling’ler tekrar güneye inip Juan-juan’lara hücum ettiler ve eski toprakla-
rını geri aldılar. Bunun üzere Juan-juan’lar biraz daha güneye indi. Ar-
                                                           
34 T’ung Tien, s. 5379-80. 
35 Çinli Nan Ch’i Devleti’ni 479’da kuran İmparator Kao için kaynaklarda bu ad kullanıl-
maktadır. Burada edebî bir usule başvurulmaktadır; Ci Yuan, C. I, s. 703. T’ai Tsu, “ulu ata” 
manasını vermektedir. 
36 Şimdiki Pekin’in yaklaşık 210 kilometre kuzeybatısında yer almaktaydı. 
37 Nan Ch’i Shu, s. 1023; Liang Shu, s. 817. 
38 Liang Shu, s. 817. 
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tık gitgide Çin’in kucağına düşüyorlardı. Tabgaç Wei Hükümdarı Yüan 
Hung, Juan-juan’lara hücum edip topraklarını işgal etmek için, P’ing-yü-
an Prensi Chia Lu Hun ve lung-hsiang-chiang-chün unvanlı Yang Yen’i 
100 binlerce atlı birliğin başında Juan-juan’lara karşı savaşmak için 
gönderdiyse de kışın çok soğuk geçmesi ve aşırı kar yağışı sebebiyle or-
duda çok sayıda asker öldü ve at telef oldu.39 

Çin’de Juan-juan’lara Karşı Strateji Değişikliği 

Çinli Tabgaç Wei Devleti Juan-juan’lara karşı askerî tedbirlerin ve Çin 
Seddi odaklı siyasetlerin artık yeterli olmayacağını anlamaya başlamıştı. 
Artık bölgedeki diğer güçleri hesaba katarak düşmanı birbirine karşı 
vurdurma siyasetini icraya koyma vakti gelmişti. Yukarıda zikrettiğimiz 
gibi 492 yılında Ting-ling’ler Çin lehine mühim savaşlar kazanmışlar ve 
Juan-juan’ları iki kez olmak üzere güneye, Çin’in kucağına doğru sür-
müşlerdi. Çin, bitirici darbeyi vurmak için acele etmiş ve kışı ve karı he-
saba katmamıştı. 

İ-chou Valisi Li Ch’üan, Chiang-ching Hsüan’i Ting-ling’lere elçi olarak 
gönderdi ve onlara Çin’in saygınlığından ve adaletinden dem vurdu. Elçi-
nin yolu Shan-shan (Çarklık) ve Yü-t’ien (Hoten)’den geçiyordu, Shan-
shan, Ting-ling’ler tarafından dağıtılmıştı, halk perişandı ve tükenmişti. 
Ting-ling Hükümdarı artık kendisini Çin İmparatoru’na denk görüyordu. 
Ting-ling’ler Ching Hsüan’ı dikkate almadılar ve Çin İmparatoru’nun is-
teklerine kayıtsız kaldılar. Üstelik Sarı Irmağın güney yolundan peyder-
pey geçtiler ve İ-chou’ya dayandılar.40 Çinlilerin Juan-juan’lara karşı 
kullandığı Ting-ling’ler başlarına bela olmuştu. 

Juan-juan tahtına çıkan ve çok iyi bir komutan olan Yü-ch’eng’ın ye-
ğeni Ch’ou-nü (saltanatı 508-520), Tabgaç Wei İmparatoru Hsiao Ming’in 
hsi-p’ing saltanat devresinin başlarında (516), batıya doğru Türk Kao-
ch’e’lar üzerine sefere çıktı ve onları bozguna uğrattı, Kao-ch’e Hüküm-
darı Mi-e-t’u’yu ele geçirdi, onu öldürdü, isyan edenlerin tamamını orta-
dan kaldırdı.41 Bu harekâttan sonra Juan-juan’lar tekrar güçlendiler. 
Çin’in artık başka stratejileri de devreye sokması gerekiyordu. 

Ch’ou-nü’nün 520 yılında ölümü Çin için bir fırsat doğurdu. Sabık 
hükümdarın kardeşi A-na-kuei on gün içinde iktidarı ele geçirdiyse de 
onun ağabeyi szu-li-fa (İlteber) unvanlı Shih-fa halkı toplayıp ona saldır-
dı, A-na-kuei hafif atlı birliklerle güneye kaçtı ve sonraki Wei (Tabgaç) 
Devleti’ne sığındı.42 

Çin, Juan-juan gücünü ikiye bölme doğrultusunda önemli bir adım 
atmıştı. Taht mücadelesinde yenilip kendisine sığınan Juan-juan Hü-
                                                           
39 Nan Ch’i Shu, s. 1025. 
40 Nan Ch’i Shu, s. 1025. 
41 T’ung Tien, s. 5381. 
42 T’ung Tien, s. 5381. 
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kümdarı A-na-kuei’ye Shuo-fang Chün-kung (“kuzey bölge dükü”) ve Ju-
an-juan Beyi unvanları verildi. Wei İmparatoru ona iki bin atlı asker ve-
rip sınıra gönderdi. Bu arada A-na-kuei kaçıp gittikten sonra, onun öz 
ağabeyi P’o-lo-men asker toplayıp Shih-fa’ya saldırdı ve onu tahttan in-
dirdi. Halk P’o-lo-men’ı başa getirmişti.43 Bu sırada Türk Kao-ch’e’lar, 
P’o-lo-men’in üzerine yürüdüler. P’o-lo-men taraftarları Liang-chou’ya 
Çinlilere kaçtılar. Bunun üzerine on binlerce Juan-juan, A-na-kuei’yin 
tarafına geçti. Kao-ch’e’lar Çin ile ittifak hâlinde Juan-juan’ların üzerine 
yürümüşlerdi. Çin istediğini elde etmişti. 

Çin bu yeni durum için strateji belirlemeliydi. Çin destekli A-na-kuei 
taht mücadelesini kazanmıştı. Çin için daima potansiyel teşkil eden Juan-
juan’lar artık Çin’in avucundaydılar. Bu tehlikeyi ortadan kaldırma vakti 
gelmişti. Bu çerçevede Lu-shang-shu-shih unvanlı Kao-yang Prensi Yung ve 
shang-shu-ling unvanlı Li Ch’ung imparatorluk meclisinde şöyle konuştu:44 

“Juan-juan’lar toprakları aşıp geldiler ve parça parça topraklara yer-

leştiler, A-na-kuei önce rehine olarak emanet alındı, sonra P’o-lo-men 

sadakatle sığındı. Nasıl ki bir Hu-han45 vardı, bugünkü övgünün ay-

nısını almıştı. Biz Han Devleti’nin (M.Ö. 206-M.S. 25) güney ve kuzey 

ch’an-yü’lüğü (Hun Hükümdarlığı) kurduğunu biliyoruz, Chin Devle-

ti’nde (265-420) ise doğu ve batının unvanları vardı, bunların tamamı 

düşmana karşı koymak içindi, ülkenin etrafını çeviren parmaklıklar-

dı. Şimdi kullarınız (bakanlarınız) meseleyi müzakere etmektedir, bu-

na göre Huai-shuo-chen’ın46 kuzeyinde Wu-chieh-shan’daki T’u-jo-

hsi-ch’üan47, Tun-huang’ın kuzeyindeki Hsi-hai-chün48, Han (M.Ö. 

206-M.S. 25) ve Chin (M.S. 265-420) devletlerinin eski seddidir, iki 

yer de geniş düzlüktür, sularla kaplı bereketli topraklardır. A-na-ku-

ei, T’u-jo-hsi-chüan’a yerleştirilmelidir; P’o-lo-men, Hsi-hai-chün’e yer-

leştirilmelidir, her birine kabilelerini toplama, bölünmüş kabileleri bir-

leştirmeleri emredilmeleridir. Buralar tâbilerin idare birimleridir, onla-

rı eski gelenekleriyle vazifelendiriniz.” 

Bu konuşma üzerine imparatorluk meclisi, iskânın uygun olup olma-
dığını Liang-chou Valisi Yüan Fan’a sordu. Fan şöyle dedi:49 
                                                           
43 Wei Shu, s. 2301. 
44 T’ung Tien, s. 5381. 
45 Hu-han, Hun Hükümdarı olan ve sonraları M.Ö. 51 yılında Çin tarafına geçen Hu-han-
yeh’in adının kısaltmasıdır. Bilindiği gibi Çin bu surette Hun Devleti’ni ikiye bölmüş ve çok 
geçmeden ortadan kaldırılmıştır. Çin, Hunlara karşı izlediği aynı stratejiyi şimdi Juan-juan’-
lara karşı yürütmektedir. 
46 Altı Garnizon’dan biridir. 
47 Bugünkü İç Moğolistan’da Darhan Muminggan Sancağı’nın kuzeyindeki Tenger Nor’dur. 
48 Bugünkü İç Moğolistan’daki Eznee Huşuu; Zhong-guo Li-shi di-ming-ta-ci-dian, Ed. Wei 
Song-shan, s. 369. 
49 T’ung Tien, s. 5381-83. 
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“Kao-ch’e’lar ve Juan-juan’lar münavebeli olarak sürekli birbirlerini 

yutmaktadırlar. Juan-juan’lar bir parça zayıf düştüğünde, Kao-ch’e 

güçlenip parladı, Juan-juan tekrar canlandığında, dönüp Kao-Ch’e’yı 

bozdu, reisi halkını kaybetti ve bölündü ki elmas zincirin taneleri 

böyle dağılmaz. Fakat bugün Kao-ch’e’lar nihayetinde onursuzluğu-

nu temizleyecek güçtedir ve tekrar Juan-juan’lara uzanacaktırlar, bu 

halkın ve ahalinin iç içe geçmiş ve çok olması, bu yangını önleyeme-

menin sebebidir. Gerçekten de bu iki düşmanın savaşı, Pian Chu-

ang’ın planıydı, sınır boylarında karışıklık olmaması için yapılmıştı. 

Bugün Juan-juan’ların toprakları Kao-ch’e’lar tarafından vurulup ya-

kıldı, dışarıda büyük devletin tehdidine maruz kaldı, onların iki reisi 

kaçtı ve bir gün onlar geldi, eğer onları atıp lütuf edilmezse, bizim bü-

yük adaletimiz yok olur gider; eğer onlar kabul edilip hürmetle mua-

mele edilirse, malımız ve stoklarımız erir gider, gelenler şimdiden çok 

fazla, hepsi iç topraklara taşınmıştır, mesele sadece onların tabiatı-

nın istenilmemesi değildir, onları buraya taşımak da pek müşküldür. 

Eğer düşmanların Çin’i karıştırmayacağı düşünülüyorsa, geçmişin 

aynası uzak değildir, Liu ve Shih arabayı devirdi, bu tekerleğin izini 

yok etmek güç yetmeyecek bir iştir. Juan-juan’lar henüz hayattadır, 

Kao-ch’e’lar hâlâ onlara korku salmaktadırlar, ülke boyunca duvara 

tırmanmalar ve pusu kurmalar durmamıştır, Juan-juan’ların hepsi 

yok olmaktadır, Kao-ch’e’nın onu kaç kere ezdiğinin, kolayca bilinme-

si neye yarar. Bugün Juan-juan’ların vaziyeti, üstte yer tutanlara gö-

re reislerinin kaçıp kurtulmasından ibaret ise de, aşağıdakilere göre 

halkın darmadağın olmasıdır, fakat geri kalan halkı doldurup çoğalt-

mak, kabileleri tekrar birleştirmek gibi olur, satranç tahtasındaki taş-

lar gibi her yere dağılırlar, şimdiki vaziyetin esası ve gereği budur. 

Kao-ch’e da bir gün ikiye katlanamaz, tamamı gelir (Çin’e) tâbi olur-

lar. Yine Kao Ch’e’nın askeri ve atı çok olsa da, reisleri çok güçsüz ve 

zayıftır, ancak soygun ve yağmalarla mal edinmişler, zorbalık ve hır-

sızlık hayat tarzları olmuştur. Ancak Sarı Irmağın batısında güçlü 

düşmana karşı koyulacaksa, bunu yapacak olanlar Liang-chou ve 

Tun-huang (illerinden) başkası değildir. Liang-chou’nun toprağı geniş 

ve insanı azdır, erzak ve silah esas itibariyle yetersizdir, Tun Huang 

ve Chiu Ch’uan uçsuz bucaksız boşluklardır. Bugün tedbir almak için 

erken değildir, düşmanların kalbi yeknesaktır, önceleri ele geçen Hsi-

hai50 kaybedilir, onun konumunun sağladığı imkânlarla düşman bas-

tırırsa, Chiu-ch’üan ve Chang-yeh, aniden çıplak tehdit altında kalır, 

uzun nehrin batısı, sonunda Çin’e ait olmayacaktır. Hsi-hai kuzey sı-

nırıdır, arada büyük çöl vardır, burada vahşî hayvanlar toplanmıştır, 

bir milyonu buraya yayılmıştır, tam burası Juan-juan’ların ava çıkıp 
                                                           
50 “Batı Denizi.” 
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yay gerdiği yerdir. Bu toprak işlendiğinde üstündeki halkı beslemek-

te, otlayan hayvandan alınan vergi öz geliri olmaktadır, bunların iki-

sinden elde edilen gelir müstakil bir kuvvete erişmek için yetmekte-

dir. Bugün oraya geçme planları küçük bir kayba yol açacak gibi gö-

rünmektedir, fakat yılın sonunda büyük miktarlar elde edildiğinde, 

bunun faydasının ve ödülünün bol olduğu görülecektir. Kao-ch’e’lar-

da çakal ve kurt kalbi vardır, onlara nasıl inanılabilir? Tâbilik unvan-

ları verilerek, dışarıda huzura erişmek mümkündür, fakat içeride da-

ha sert tedbirlerin alınması gerekir.” 

Çin İmparatorluk Meclisi bu görüşü müzakere etti. İmparator, an-hsi-
chiang-chün (“batı güvenlik-iskân generali”) ve t’ing wei ch’ing (“askerî iş-
ler bakanı”) olan Yüan-hung Chao’ya Tun-huang’a giderek P’o-lo-men’ı 
oraya yerleştirmesini emretti. P’o-lo-men ise burada kabileleriyle isyan 
ederek Yeh-ta’yı51 sürüklemeyi planladı. Yeh-ta’nın üç karısı vardı ve ta-
mamı P’o-lo-men’ın ablası ve kız kardeşleriydi. Bu sırada chou-chün 
(“bölge generali”) ona saldırdı ve onu esir etti. P’o-lo-men beş yıl sonra 
güneyindeki ikametgâhında öldü.52 

Çin için bir tehlike artık ortadan kalkmıştı. Juan-juan halkının sığı-
nabileceği ikinci bir hükümdar kalmamıştı. Bu arada A-na-kuei kabile-
lerle arasını düzeltti, asker ve at sayısını artırdı ve “kagan” unvanı aldı. 
Ayrıca büyük oğlunu Tabgaç Wei Devleti’ne göndererek prensesle evlilik 
teklif etti, İmparator Ch’u53 da A-na-kuei’yin kızını eş olarak aldı. A-na-
kuei kız torununu Ch’i Hsien Wu Wang’ın54 oğlu Ch’ang Kuang Dükü 
Chan ile evlendirdi. A-na-kuei’yin çok sevdiği bir kızı vardı, onu da Ch’i 
Hsien Wang’a verdi, bundan sonra sınırın dışında savaş olmadı.55 Bura-
da A-na-kuei’yin iki imparator arasında izlediği denge siyaseti de kayda 
değerdir. 

Böylelikle Çin evlilikler yoluyla Juan-juan’ları teskin etmeye çalışıyor-
du.56 Ancak bu sükûnet havası çok sürmedi. Evlilik yoluyla Çin’i uyuttu-
ğunu düşünen A-na-kuei eski Juan-juan topraklarına geri geldi ve böy-
lece Çin İmparatorluk Meclisi’nin kararlarını çiğnedi. Bu arada Çin’de 
                                                           
51 Eftalitlerdir. Yeh-ta ve halkı Han Devleti dönemindeki (M.Ö. 206-M.S. 25) Ta Yüeh-
Ch’ih’lerin torunlarıdır. Bir görüşe göre ise Kao-ch’e’nın bir kabilesidir; Ci Yuan, s. 553. 
52 T’ung Tien, s. 5383. 
53 “Ch’u Ti”, “giden imparator” demektir. Bazı kaynaklarda doğrudan “Fei Ti” yani “bırakan 
imparator” unvanı verilen Chieh Min’den başkası değildi. 531’de tahta geçmiş ve aynı yıl için-
de başbakan tarafından yapılan hükümet darbesiyle indirilip öldürülmüştü; Zhong-guo Li-
shi-da-shi-bian-nian, C. II, s. 356, Beijing, 1986. 
54 Bu adla aynı dönemde hüküm süren ve aynı anda Çin tahtında olan Liang Devleti İmpa-
ratoru Wu kastedilmektedir; Zhong-guo Li-shi-da-shi-bian-nian, C. II, s. 357 vd. 
55 T’ung Tien, s. 5383. 
56 Çinlilerin evlilikler yoluyla bozkırlı kavimleri hâkimiyet altına alma siyasetine bir misal 
olarak bkz. Cevat Türkeli, “Çin-Hun Evlilik İttifakları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 65, s. 321-328. 
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karışıklık çıktı. İmparator Ming’den sonra, imparatorluk içinde isyanlar 
patlak verdi. A-na-kuei kuzey kabilelerini toplayıp baş kurdu, çok güç-
lendi ve parladı, tekrar dönüp Çin’e tâbilik bildirmedi. Çin’de artık Tab-
gaç Wei Devleti’nin hükmü kalmamıştı. Çinli Ch’i Devleti, Doğu Tabgaç 
Wei Devleti’nden boşalan Çin tahtını ele geçirdi (550). Bundan sonra ise 
A-na-kuei, Gök-Türkler tarafından bozguna uğratıldı ve kendisini öldür-
dü. A-na-kuei’yin veliahdı An-lo-ch’en ise Çinli Ch’i Devleti’ne sığındı. 
Ch’i İmparatoru Wen Hsüan (550-560) kuzeye uzanıp Gök-Türklere vur-
du ve An-lo-ch’en’ı Juan-juan tahtına çıkardı. An-lo-ch’en da isyan edin-
ce Çin ordusu tarafından mağlup edildi.57 

Çin’in Tarih Sahnesine Çıkan Gök-Türkler ile İttifakı ve 
Juan-Juan’ların Yok Oluşu 

Siyasî arenada artık kudretli Gök-Türkler vardı. Gök-Türkler Juan-
juan’ların son bakiyelerini de ortadan kaldırmak istiyorlardı. Juan-juan 
tahtına A-na-kuei’yin amcası Teng-shu-tzu çıktı. Juan-juan’lar bu sırada 
tekrar sıkıştırılıp Gök-Türkler tarafından bozuldular. Batı Wei Devleti 
İmparatoru Kung’un saltanatının ikinci yılında (555), Juan-juan kabile-
leri binden fazla aile toplanıp Çin’e sığındılar. Gök-Türkler çok güçlü bir 
orduya sahiptiler. Batı Tabgaç Wei Devleti Gök-Türklerle iyi geçinmek 
mecburiyetindeydi. Gök-Türkler de akıllı bir siyasetle ile Çin ile yakınla-
şıp iyi geçinerek nüfuzlarını artırdılar. İki devlet arasında yakın diploma-
tik münasebetler yürüyordu. Gök-Türkler, Çin’in Juan-juan’ları kendile-
rine karşı kullanabileceğinden endişe ediyorlardı. Çin’in yükselen gücü 
Gök-Türklere karşı böyle bir strateji izlemesi an meselesiydi. Gök-Türk-
ler geri kalan Juan-juan’ların tamamının yok edilmesini talep ettiler. Bu-
nun üzerine Chou Wen Ti58 Juan-juan Hükümdarı ve onunla beraber üç 
binden fazla adamını tutup Gök-Türk elçisine teslim etti.  

Ch’ing-men’ın59 dışında onların boyunları vuruldu. Juan-juan’ların 
hayatta kalan küçük erkek çocukları, soylu aileler arasında bölüştürü-
lüp köle yapıldılar.60 

Sonuç 

Çin medeniyetinin bozkırlılara karşı izlediği siyaset ve strateji yüzyıl-
larca değişmeden tatbik edilmiştir. Tarihteki kudretli kavimlerinden biri 
olan ve V. yüzyılda Doğu Asya’da geniş bir sahaya yayılan Juan-juan 
kavmi bu siyaset çarkından çıkamamış ve yok olup gitmiştir. 
                                                           
57 T’ung Tien, s. 5384. 
58 Kuzey Chou dönemindeki Ch’en Devleti imparatoru kastedilmektedir. Hâkimiyet devresi 
560-566’dır. 
59 O devirdeki Çin başkenti Chang-an’ın güneydoğu kapısıdır; Zhong-guo Li-shi di-ming-ta-ci-
dian, C. II, Ed. Wei Song-shan, s. 1444. 
60 T’ung Tien, s. 5384. 
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Gök-Türklerin tarih sahnesine çıkışları değerlendirilirken Çin’in Ju-
an-juan’lara karşı izlediği siyaset ve strateji ve Gök-Türk, Juan-juan ve 
Çin üçgeni de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Gök-Türkler de aynı çarkın içerisinde devletlerini kaybetmişlerdir. Ju-
an-juan kavmi gibi birçok kavim Çin’in bozkırlı kavimlere karşı izlediği 
strateji yüzünden yok olup gitmiş veya devletsiz kalmıştır. 
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