


ARAŞTIRMALARI
TÜRK DÜNYASI

Researches About The Turks All Around The World

2012 / 200
EYLÜL - EKİM

SEPTEMBER - OCTOBER

T
Ü

RK DÜNYA
SI

A
R

A
ŞTIRMALARI VA

K
F

I

İstanbul - 2012

ISSN: 0255-0644



Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 
Researches About The Turks All Around The World 

ISSN: 0255-0644 
 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
The Foundation of Researches About Turks All Around The World 

Sahibi / Owner 
Prof. Dr. Turan YAZGAN 

 

Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor 
Saadet Pınar YILDIRIM 

 

Yayın Kurulu / Editorial Board 
• Prof. Dr. Salih AYNURAL (Ahmet Yesevi Üniversitesi) 

• Prof. Dr. Gülçin ÇANDARLIOĞLU (Mimar Sinan Üniversitesi) 
• Prof. Dr. Mustafa ERKAL (İstanbul Üniversitesi) 

• Prof. Dr. Necdet ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi) 
• Prof. Dr. Dr. Arslan TERZİOĞLU (İstanbul Üniversitesi) 

• Prof. Dr. Turan YAZGAN (İstanbul Üniversitesi) 
 

Yayına Hazırlayan / Editor 
Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKIŞ 

 

Dizgi / Typesetting 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yuluğ Tekin Dizgi Merkezi 

 

İç Tasarım / Design 
Gökhan KAYA 

 

İletişim Adresi / Management Center 
Kemalpaşa Mah. Bukalıdede Sok. No: 4 Saraçhane İstanbul / TÜRKİYE 

Tel: (0212) 511 10 06 / Belgegeçer: (0212) 520 53 63 
İnternet adresi: www.turan.org.tr / e-posta: tdav@turan.org - dizgi@turan.org 

Posta Çeki Hesabı Numarası: İstanbul Aksaray PTT Şubesi - 141720 
Vakıfbank İstanbul Beyazıt Şubesi: TR76 0001 5001 5800 7287 8397 25 

 

Baskı / Printed By 
Özrenk Matbaa : Davutpaşa Mah. İpek İş Hanı No: 6/18  Topkapı - İSTANBUL 

Tel: (0212) 565 41 97 
 

Yayın Türü 
2 Aylık, Süreli, Uluslararası, Hakemli 

 

EBSCO PUBLİSHİNG - TUBİTAK / ULAKBİM - ASOS Sosyal Bilimler İndeksi 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ebsco Publishing tarafından taranmakta ve makalelerin İngilizce özetleri indeksin 

servisinde yer almaktadır.      Ebsco Publishing: www.ebscohost.com/titleLists/poh-coverage.pdf 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, TUBİTAK / ULAKBİM tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir. 
Tubitak / Ulakbim için ise, www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/sbvt/uvt_journal_index.php?the_db=4&the_year=2010 

adresinden takip edebilirsiniz. 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi tarafından taranmakta ve makalelerin Türkçe ve İngi-

lizce özetleri indeksin servisinde yer almaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=188 adresinden takip edebilirsiniz. 
 

Adedi 1 Yıllık Yurt Dışı Abonelik / Subscription 1 Yıllık Yurt İçi Abonelik 
20 TL 100 $ veya 75 Euro karşılığı Türk Lirası  120 TL 

2



 
 

Yayın Hakem Kurulu 
 

Prof. Dr. Sacid ADALI  Turgut Özal Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Eyyüp AKTEPE  Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü / Azerbaycan 

Prof. Dr. İsmail AKTÜRK  9 Eylül Üniversitesi, Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı, Maliye Bölümü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Kılıçbay BİSENOV  Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi - Milletvekili / Kazakistan 

Prof. Dr. Veysel BOZKURT  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Viktor BUTANAYEV  Hakas Devlet Üniversitesi, Arkeoloji Etnografya ve Bölgesel Tarih Bölümü / Hakasya - Rusya 

Prof. Dr. A. Vecdi CAN  Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Lütfi ÇAKMAKÇI  Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Svetlana ÇERVONOJE  Nicolaus Copernius Üniversitesi, Tarih Bölümü / Polonya 

Prof. Dr. Recai COŞKUN  Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN  Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. İsmail Hakkı DÜĞER  Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Ercan DÜLGEROĞLU  Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Süleyman ELİYARLI  Bakü Devlet Üniversitesi, Tarih Bölümü - Emekli / Azerbaycan 

Prof. Dr. Feridun EMECEN  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Birol EMİL  Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / KKTC 

Prof. Dr. İnci ENGİNÜN  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN  Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Mümin ERTÜRK  İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkiye 

Prof. Dr. Vasili GAYFULİN  Tatar Milli Üniversitesi / Tataristan 

Prof. Dr. Reşat GENÇ  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Abdülcebbar GÖKLENOV  Türkmenistan Azadi Üniversitesi, Tarih Bölümü - Emekli / Türkmenistan 

Prof. Dr. Eyüp İSPİR  Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü / Türkiye 

Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ  Aydın Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Metin KARAÖRS  Emekli Öğretim Üyesi (Yeni Türk Dili Anabilim Dalı) / Türkiye 

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI  Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ  İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Bayram KODAMAN  Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Lev P. KURAKOV  Çubuksarı Devlet Üniversitesi, İktisat Fakültesi / Çuvaşistan 

Prof. Dr. Berrak KURTULUŞ  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Zeki KUŞOĞLU  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK  Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Sedat MURAT  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Emine Gürsoy NASKALİ  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye 

3



Prof. Dr. Roza NESEPOVA  Türkmenistan Azadi Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü - Emekli / Türkmenistan 

Prof. Dr. Mustafa ÖNER  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Emin ÖZBAŞ  Beykent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bilgisayar Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Türker ÖZDOĞAN  Washington Devlet Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü / ABD 

Prof. Dr. Metin ÖZKUL  Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Gültekin RODOPLU  İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Recep SEYMEN  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Sabri SÜMER  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Muratgeldi SÖVEGOV  Aşkabat Uluslararası Türkmen-Türk Üniversitesi, Türk Dili Bölümü / Türkmenistan 

Prof. Dr. İlhan ŞAHİN  Manas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Kırgızistan 

Prof. Dr. Almas ŞAYHULOV  Başkurt Devlet Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türk Dili Bölümü / Başkurdistan 

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Musa TAŞDELEN  Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Ramazan TAŞDURMAZ  Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. İbrahim TATARLI  Sofya Devlet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü - Emekli / Bulgaristan 

Prof. Dr. İsmail TATLIOĞLU  Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Kantörö Şaripoviç TOKTOMAMATOV  İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü / Kırgızistan 

Prof. Dr. Vahit TÜRK  Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Valentina TUGUJEKOVA  Hakas Devlet Üniversitesi, Dil Edebiyat ve Tarih Enstitüsü / Hakasya - Rusya 

Prof. Dr. Selçuk ÜNLÜ  Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Stefan VARBAN  Komrat Devlet Üniversitesi / Gagauzeli 

Prof. Dr. İsmail YAKIT  Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Durali YILMAZ  İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye 

Prof. Dr. Mehmet YÜCE  Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü / Türkiye 

Doç. Dr. Mustafa AYDIN  İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye 

Doç. Dr. Osman YORULMAZ  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye 

Yrd. Doç. Dr. Ergünöz AKÇORA  Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKIŞ  İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü / Türkiye 

Yrd. Doç. Dr. Tuğrul KESKİNGÖREN  Portland State Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü / Amerika Birleşik Devletleri 

Dr. Muhsin KADIOĞLU  İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü / Türkiye 
 

 

Yayın / Danışma Kurulu 
 

Prof. Dr. Oktay ASLANAPA  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Nevzat ATLIĞ  İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Müziği Konservatuarı - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Bayhan ÇUBUKÇU  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi - Farmakognozi Ana Bilim Dalı - Emekli / Türkiye 

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü - Emekli / Türkiye 

4



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, “Türk Kültüründe Cemaatleşme ve Toplumsal Boyutları”,  Türk

Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 34, Cilt: 100, Sayı: 199, Temmuz-Ağustos 2012, s. 11-30.

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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EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ARŞİV BELGELERİNDE SÜRGÜNDEKİ OSMANLI 

HANEDANI (1924-1931) 

Doç. Dr. Yonca ANZERLİOĞLU* 

Öz 

3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi halifeliğin kaldırıl-

masına ve Osmanlı Hanedanı mensuplarının Türkiye sınırları dışına çıka-

rılmalarına karar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yerine kuruldu-

ğu Osmanlı Devleti’nin hanedan üyelerinin faaliyetlerini yurt dışına çık-

tıkları andan itibaren ve hatta çıkışları öncesinden başlayarak yakından 

takip etmiştir. Bu makalenin amacı, Osmanlı Hanedanın sınır dışı edildik-

ten sonra son halife Abdülmecid Efendi’nin kızının Hindistan’da Haydar-

abad veliahdı ile evliliğine kadar geçen süre zarfında ne gibi faaliyetlerde 

bulunduklarını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hanedan üyelerinin bu 

faaliyetlerini nasıl yakından takip ettiklerini Emniyet Genel Müdürlüğü 

Arşivinde yer alan Hanedan dosyası belgelerine dayanarak ortaya koy-

maktır. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı, Hanedan, Türkiye Cumhuriyeti, Abdul-

mecid Efendi, Sürgün. 

Abstract 

The Exiled Ottoman Dynasty in the Documents of Turkish 

Security General Directorate (1924-1931) 

The Turkish Grand National Assembly voted the acts of abolishing the 

chaliphate and the exiling all the members of Ottoman Dynasty on March 

3, 1924. The new Turkish state, even just before their departure, begun 

to follow the activities of the members of Ottoman dynasty very closely. 
                                                           
* Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi. 

9
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So, the aim of the article is to state what the activities of the members of 

dynasty, especially between the dates of their departure and the marri-

age of the daughter of last caliph Abdülmecid Efendi with the crownprin-

ce of Haydarabad in India in 1931, were and how Republic of Turkiye 

evaluate these activities of the members of Ottoman dynasty in the lights 

of the documents of Dynasty file in the Archieves of The Turkish Security 

General. 

Key words: Ottoman, Dynasty, Republic of Turkiye, Abdulmecid 

Efendi, Exile. 

Giriş 

3 Mart 1924 Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir dönüm nokta-
sıdır. Bu tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aldığı bir kararla Hali-
felik kaldırılırken1 aynı zamanda Osmanlı Hanedanına mensup olanların 
da 431 sayılı kanunla yurt dışına çıkarılmalarına karar verilmiştir. Daha 
önce Lozan Barış görüşmelerine gitme arifesinde TBMM’nin 1 Kasım 
1922 tarihinde aldığı saltanatın kaldırılması ve son Osmanlı sultanı 6. 
Mehmet Vahideddin’in ülkeyi terk etmesinin üstünden sadece iki yıl geç-
mişti.2 Bu iki yıl süresince İstanbul’da varlığını devam ettiren Osmanlı 
hanedan mensuplarından yukarıda anılan tarihte alınan karar sonrası 
36 erkek, 48 kadın ve 60 çocuk olup toplam 144 kişi ülke dışına çıkarıl-
mışlardır. Ülkeyi terk etmeleri için Şehzadelere 24 saat ile 72 saat, ka-
dınlara da bir hafta ile on gün arasında önem sıralarına göre değişen sü-
reler tanınırken, kendi isimlerine düzenlenmiş “sadece çıkışa mahsus” 
birer yıllık pasaportlar verilmiş, Türkiye’ye girmeleri, transit geçmeleri ve 
mal edinmeleri de yasaklanmıştır. Bu arada Padişah eşi konumundaki 
kadınefendiler ve hanımsultanzade çocuklarından isteyenlerin kalmala-
rına ise izin verilmiştir.3 

Ülke dışına çıkan hanedan mensuplarının bir kısmı yaşamlarını de-
vam ettirmek için İtalya, İsviçre, Fransa gibi Avrupa ülkelerini tercih 
ederken bir kısmı ise Mısır başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerini ter-
cih etmişlerdir. 

Ülkeyi Terk Ediş 

Emniyet Genel Müdürlüğü arşivinde Osmanlı Hanedanı ile ilgili yer 
alan Dâhiliye Vekâleti Emniyeti Umumiye Müdüriyetinden İstanbul Vila-
                                                           
1 Seçil Akgün, Halifeliğin Kaldırılması ve Laiklik, Turhan Kitapevi, Ankara, t.y.; Mehmet Sa-
ray, “Atatürk ve Laiklik”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 18, s. 195-203, Haziran 
1982. 
2 Mehmet Saray, “a.g.m.”, s. 195-198; Ali Cengiz Üstüner, “Osmanlı Mirası”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 154, s. 80, Şubat 2005; Cahit Alptekin, “Kaynaklar Işığında Sul-
tan Vahdettin”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 194, s. 125, Eylül-Ekim 2011. 
3 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Emniyeti Umumiye Müdürlüğü Katalogu, 121 12 1 1 3; 
Murat Bardakçı, Son Osmanlılar, Osmanlı Hanedanının Sürgün ve Miras Öyküsü, (3. basım), 
İstanbul, 1992. 
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yetine gönderilen bir belge Osmanlı hanedan azalarına yönelik istihbarat 
faaliyetlerinin 3 Mart 1924 öncesinde başladığını göstermektedir. Bu 
bağlamda 13.11.1339 tarihine ait anılan belgede: “saray ahvaline ve ha-
life ile münasebette bulunanlardan malûmattar olmamız ve saray mensu-
bini ile temas edenleri suret-i hafiyede takip etmemiz zaruridir” denilmek-
tedir. Halifeliğin ilga kararından üç ay öncesine ait bu belge sonrası 3 
Mart 1924 tarihine kadar Emniyet belgeleri arasında saray ve halife ile 
ilgili bir belgeye rastlanmamaktadır. 3 Mart 1924 tarihinde İstanbul Va-
lisi Haydar Bey ve Polis Müdürü Saadeddin Bey gece saat 11.00’de Dol-
mabahçe sarayına giderek Meclis’in kararını son halife Abdülmecid Efen-
diye bildirmişlerdir. Kararın kesinliği karşısında fazla bir direnç göstere-
meyen Abdülmecid Efendi, Ankara’nın, gönderilecekleri yeri tespit edip 
etmediğini sorduğunda Vali kendi arzularına bırakıldığını, özel bir trenle 
“Balkan hududuna” götürülecekleri cevabını vermiştir. Bu trenin kendi-
lerini nereye götüreceği de arzularına bırakılmıştır. Bundan sonra saray-
da o gece hareket edecek trene yetişmek için telaşlı bir koşuşturma baş-
lamıştır.4 

Halifenin ülkeyi terk etmesi anında olay çıkması ihtimaline karşı tre-
ne Sirkeci garından binmesinin doğru olmayıp Çatalca’dan binmesinin 
uygun olacağına karar verilmiş, ancak bu gizli tutulmuştur. Bu karar ile 
birlikte halifenin maiyeti Sirkeci’den trene binerken kendisi, iki eşi, bir 
odalığı, kızı Dürrüşevvar ve oğlu Ömer Faruk ile Çatalca’dan trene bin-
mişlerdir. Sınırı terk edene kadar hiçbir şekilde basına beyanda bulun-
mayan Halife, sınırı geçtikten sonra özel kalem müdürü aracılığıyla ver-
diği beyanatta milletin kararına saygı duyduğu, millet için daima duacı 
olacağı, henüz kesin ikamet yeri belli olamamakla birlikte bir süre İsviç-
re’de kalacaklarını, yabancı emellerine alet olmayacağını ve basına hiçbir 
şey söylememeye karar verdiğini bundan dolayı mazur görülmesi gerekti-
ğini açıklamıştır.5 

Halife Abdülmecid’in ülkeyi terk etmesini takip eden Cuma günü ca-
milerde Cuma namazında artık halifenin sağlık ve mutluluğu için dua 
edilmesi yerine Milletin ve Cumhuriyet’in mutluluğuna dua edilmesi için 
İstanbul müftülüğü tebligatta bulunmuştur. Terk edilen Dolmabahçe 
Sarayı ise mühürlenmiştir.6 Dönemin basınında durum uzun zaman tar-
tışılırken Osmanlı hanedanı mensupları Avrupa ve bazı Orta Doğu ülke-
lerine dağılmaya başlayacaktır. 

Ülke sınırını geçerken verdiği beyanatta belirtildiği gibi Abdülmecid 
Efendi önce İsviçre’ye gitmiştir. Bu konu ile ilgili olarak 1924 yılı Ağustos 
                                                           
4 Hilafet Meselesi, Son Halife Mecid Efendi ve Hanedan Mensupları Nasıl Hudut Haricine Çı-
karıldılar?, Derleyen: M. Kamran Ardakoç, İstanbul, 1955; John Freely, Osmanlı Sarayı Bir 
Hanedanın Öyküsü, Remzi Kitapevi, s. 334, İstanbul, 2000. 
5 Hilafet Meselesi, s. 69; Freely, a.g.e., s. 334-336. 
6 Hilafet Meselesi, s. 69, 1955. 
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ayında Hariciye Vekâletinden Dâhiliye Vekâletine gönderilen bir yazıda 
sakıt halifenin İsviçre’de Territet kasabasında bir otelde kalmakta oldu-
ğu, Nice’de Cimiez civarında bir villa kiraladığı bildirilmektedir.7 1939’a 
kadar Nice’de, daha sonra da Paris’te yaşayan Abdülmecid Efendi, şehir 
Almanlar tarafından işgal edilmeden kısa bir süre önce, 23 Ağustos 1944 
tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybedecek ve cenazesi 
Medine’de defnedilecektir.8 Başta Abdulmecid Efendi olmak üzere Hane-
dan üyeleri ve 150’likilerden bazılarının Nice’de yaşamış olması Türkiye 
Cumhuriyeti dış işlerini harekete geçirmiş ve Nice’de görevi özellikle ha-
nedan üyelerinin faaliyetlerini izlemek olan Türk konsolosluğu açılmış-
tır.9 

Ülkeyi terk ettiği gün sınırı geçtikten sonra basına hiçbir şey söyleme-
yeceğini açıklasa da aynı yıl içerisinde Halifeliğin kaldırılması ile ilgili 
olarak 11 Mart’ta yayınladığı siyasi demecinde Abdülmecit Efendi: “Millet 
Meclisinin üyelerinin Hilafetin aleyhinde aldıkları bu karar gayri dinidir ve 
İslam âleminin yüksek çıkarları ile de uyuşmamaktadır… İslam âlemine 
Peygamberin şeriatını inkâr eden bu kararı batıl farz ederek yok saydığı-
mı bildirmek de benim için önemli bir vazifedir.” dedikten sonra halifelik 
ile ilgili İslam âleminin bir hilafet kongresi düzenlemesini teklif etmiş-
tir.10 Daha sonraki günlerde de bir hilafet beyannamesi yayınlayan Ab-
dulmecid Efendi’nin aynı yıl Nisan ayında yayınladığı beyanname Mey-
danı Ekber-İslâhiye arasında çalışan trenlerde ele geçirilmiştir. Cebelibe-
reket Valisinin Dâhiliye vekâletine gönderdiği yazıda bu beyannamenin 
Fransız milisleri tarafından trene konulduğu belirtilmektedir. Bu bildiri 
dışında Maliye Vekilinin Dâhiliye Vekâletine bildirdiğine göre İzmir’de 
gümrükte Abdülmecid Efendi’ye ait on altı paket ve bin altı yüz adet 
damgalı ve fotoğraflı zarf ele geçirilmiş, konu ile ilgili olarak Emniyetten 
Rüsumat Genel Müdürlüğüne yazılan bir yazıda da gümrüklerden bu tür 
malzemenin geçişine müsaade edilmemesine dikkat çekilmiştir.11 Ayrıca, 
İsviçre’de siyaset yapmamak şartıyla oturma izni almasına bağlı olarak 
Ankara gerekli girişimlerde bulunmayı da ihmal etmemiştir.12 

1924 yılı sonrasında hanedan mensupları hakkında dâhiliye ve hari-
ciye vekâletleri arasındaki yazışmalarla ilgili dikkat çekici bir belge de 
Hariciye Vekâletinden Dâhiliye Vekaletine 5 Temmuz 1928 tarihinde 
                                                           
7 B.C.A., 121 12 2 6 1, s. 81. 
8 Freely, a.g.e., s. 339, 2000; Ayşe Osmanoğlu, Babam Sultan Abdulhamid, s. 248, İstanbul, 
2007. 
9 Bardakçı, Son Osmanlılar, s. 17, 188. 
10 Murat Bardakçı, Son Osmanlılar, Osmanlı Hanedanının Sürgün ve Miras Öyküsü, s. 15, 
İstanbul, 2007; Neslişah Bardakçı, Cumhuriyet Devrinde Bir Osmanlı Prensesi, s. 94, İstan-
bul, 2011. 
11 B.C.A., 121 12 2 6 1, s. 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87. 
12 Bardakçı, Son Osmanlılar, s. 15. 
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gönderilen bir belgedir. Şam’da yayınlanan bir gazete haberi esas alına-
rak yurt dışındaki hanedan mensuplarının kendi aralarında bir kişiyi 
saltanat makamına getirdiklerine dikkat çekilen iki vekâlet arasındaki 
yazışmada Şam’da yayınlanan Elifba adlı gazetenin tercümesine de yer 
verilmiştir. Gazete haberine göre Osmanlı hanedanı yurt dışına çıktıktan 
sonra “Avrupa’da tahtları devrilmiş krallar gibi daima taht arkasında koş-
muş, o hakkı talep etmek gibi gayelerin isti’mali için vefatında hanedan 
ailesinden bir zata intikal etmek üzere aralarında bir şahsın hükümdar in-
tihabına karar vermişlerdir.” Gazete haberinin ilerleyen satırları arasında 
seçilen bu kişinin Abdülmecid Efendi olduğu ve onun ölümünden sonra 
da Beyrut’ta yaşamakta olan oğlu Selim Efendi’ye geçeceği belirtilmekte-
dir.13 Aslında Sultan Vahideddin 1926 yılı Mayıs’ında öldüğünde topla-
nan aile meclisi bu konuyu çözüme bağlamıştır. Abdülmecid Efendi’nin 
Nice’deki 20 ve 21 Mayıs günlerinde villasında yapılan bu toplantı aile-
nin bundan sonraki başkanının kim olacağı sorusunun da cevabı idi.14 
Bu arada Sultanın ölüm haberi Fransız gazetelerinde çıkmış ve cenaze-
nin Şam’a naklolacağı belirtilmiştir.15 

Bu şekilde 1926 yılında Sultan Vahideddin’in ölümünden sonra aile-
nin yeni hükümdarı unvanını alan Abdülmecid Efendi ile ilgili olarak 
Türkiye’nin Nice konsolosu imzalı bir belge dikkat çekicidir. Konsolos 
Reşat Hakkı Bey, sabık Halifeye bir suikast düzenleneceği ve buna kar-
şın Fransız yerel idaresi tarafından bazı önlemler alındığı ve bu çerçeve-
de bir müfettişin Abdülmecid Efendi’nin villasında otururken villa dışın-
da da sivil memurlarla önlem alınmaya çalışıldığını beyan etmekte ve bu 
haberin yakın bir zamanda Nice’ye gelen mahut İşkodralı Ömer’in blöfle-
rinden kaynaklandığı tahminini yürütmektedir. Bu haber dışında yine 
Abdülmecid Efendi ile ilgili olarak Paris’e gideceği ancak bu haberin doğ-
ru olup olmadığı konusunda ve yine oraya ne amaçla gittiğine dair her-
hangi bir bilgi alamadığına dikkat çekmektedir.16 

Abdülmecid Efendi’nin faaliyetlerinin yakından takip edildiğine dair 
bir başka belge ise Kahire Elçiliğinden Hariciye vekâletine, oradan da 
Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilen El-Ahram gazetesi Cenevre mu-
habirinin “sabık halife Abdülmecid’in beyanatı” başlığı altında adı geçen 
gazetede 27 Kanun-ı evvel 1929 tarihinde yayınlanan yazısıdır. Abdül-
mecid’in gazetede yayınlanan açıklamalarına bakıldığında yukarıda hali-
feliğin ilgası ile ilgili yapmış olduğu açıklamasına paralel bir düşüncenin 
var olduğu görülür: “…hiçbir lezzeti olmayan bu hayatı geçirmek lazımdır. 
                                                           
13 B.C.A., 121 12 1 1 4, s. 1-3. 
14 Murat Bardakçı, Şahbaba, s. 399-400, İstanbul, 1998; Sultan Vahideddin’in ölümü ile il-
gili ayrıca bkz. Tarık Mümtaz Göztepe, Osmanoğulları’nın Son Padişahı Sultan Vahdettin Gur-
bet Cehenneminde, İstanbul, 1978. 
15 B.C.A., 121 12 2 6 1. 
16 B.C.A., 121 12 2 6 1, s. 51. 
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Fakat milletim henüz hizmetime muhtaç ise başlamak için daima hazır bu-
lunmalıyım.” Adı geçen gazetenin muhabirinin yaptığı açıklamaya göre 
Abdülmecid Efendi, Fransa’yı zor durumda bırakmamak için siyasi bir 
açıklama yapmaktan kaçınmıştır. Ancak gerek halkına hizmet etmek 
için hazır bulunduğunu açılaması gerekse: 

“Türkiye’nin harpte mağlubiyetini müteakip Mustafa Kemal’in başla-

dığı Milli Mücadeleyi te’kit ediyordum. Hatta Mustafa Kemal Ankara’-

da iken Fransa ile münferit sulh akdi için gelen Mösyö Franklin Bou-

illon’u kendisine gönderdim. Diktat ile olan münasebatım, halkı kitle 

kitle nefyü tağribe başlayıncaya kadar iyi devam etti. Ondan sonra 

kesildi” 

derken Milli Mücadele’yi desteklemiş olduğuna dikkat çekmesi ve bunun 
dışında daha da dikkati çeken bir ifade ile Mustafa Kemal’i diktat olarak 
nitelendirmesi sakıt halifenin aslında önemli bir siyasi açıklama yaptığı-
nın göstergesidir denilebilir. 

Bunun dışında Sovyet tehlikesi ile ilgili olarak “Bolşevik prensiplerinin 
Türkiye’ye girmesinden” korkmadığını dile getirirken Türkler “nihayet ta-
kip edilmesi lazım gelen yolu kendi kendine bulacaktır. Zaman bu bapta 
en iyi muallimdir. Bu babta Hadisi Şer’i vardır” açıklamasını yapmıştır. 
Bolşevik rejiminin tehlike oluşturmayacağı görüşüne sahip olan Abdül-
mecid Efendi, Müslümanlık ve halifelik konusunda ise şöyle bir açıkla-
ma yapmıştır: 

“Halifenin böyle bir yürek katılığı ile İstanbul’dan nefyedilmesi ahla-

kı ve ruhi nikata nazardan Müslümanlığın birliğine hiç tesir yapmaz. 

Müstakbel kuvvetimiz işte budur. Binaenaleyh sabık Osmanlı salta-

natından ayrılan Milletler arasında vücuda getirdikleri uydurma mu-

halefetin kıymeti yoktur.” 

dedikten ve savaşın tüm Müslümanlar için ibret verici bir ders olduğuna 
dikkat çektikten sonra “sulh ve selametin muhafazasına çalışan milletler 
ve heyetler arasında tedricen Müslümanlığın ruhi birliği zuhur etmelidir. 
Taassubun zamanı zail oldu” yorumunu yapmıştır. Asıl ilginç olan ise o 
dönem birçok Müslüman ülkenin içinde bulunduğu durum göz önüne 
alındığında “Cemiyeti Akvamın himayesi altında tenfiz edilmekte olan 
mandaterlik ise mandater devletlerle manda altında bulunan milletler ara-
sında hakiki tekarrübü müeddi olmalıdır” şeklinde bir yorum yapmasıdır. 
Bu bağlamda Mısır ve İngiltere arasındaki ilişkilerin karşılıklı itimat esa-
sına dayanarak yürütülmesinin ümit edildiğinin altını çizmiştir. Bu şe-
kilde Manda idaresi altında bulunan Müslüman ülkeler ile mandater 
devletler arasında yakınlaşma ve iyi ilişkiler kurmak gerektiğini belirten 
Abdülmecid Efendi sözlerine devamla: “Fransa ihtilalinden ders almalı-
yız. İhtilalin esası olan tedhiş zamanı geçti. Yerine hür prensipler hâkim 
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oldu. Milletlerin en nihayet zulmü şiddete ayaklanmaları ve birbirini iyi 
anlamak ve birbirinden ilmi istifadelerde bulunmak için kendilerini yekdi-
ğerine yaklaşmaya sevk eden tabii meyillerini takip etmeleri zaruridir” yo-
rumunu yapmıştır. Gazete muhabiri Abdülmecid’in bu açıklamalarına 
yer verdikten sonra ise halife sıfatıyla hitap ettiği Abdülmecid’in hatıratı-
nı yazmakta olduğunu belirterek sözlerine son vermiştir.17 

Osmanlı hanedanın izlerini Emniyet-i Umumiye evrakı arasında takip 
ederken Osmanlı hanedanına mensup şehzadelerden olup 1928 yılında 
Abdülmecid Efendi tarafından aileden ihraç olunan Sultan Abdülaziz’in 
torunu Mahmut Şevket bin Seyfeddin imzalı bir mektup dikkati çekmek-
tedir.18 14 Teşrini Evvel 1931 yılına ait olan mektup “Necabetmaap Am-
cam” hitabı ile başlamaktadır. Bu hitabın Abdülmecid Efendi’ye olduğu 
açıktır. Mektubun giriş cümlelerinden Şehzade Mahmut Şevket’in, Os-
manlı hanedanın içinde bulunduğu durum ile ilgili düşüncelerini hane-
danın başındaki kişiye açıklama gereği duyduğu anlaşılmaktadır. Şehza-
de: 

“kendi sun ve dahlemizle milk ve saltanatımızdan teb’it edilerek çil 

yavrusu gibi gurbet ellerde dağınık ve her şeyden mahrum bir haya-

ta düştükten bu güne kadar geçen yedi yıl ve yedi ay zarfında ecda-

dımızın bizlere emanet ettiği aziz vatanımızı cebabire elinden tahlisi 

için -velev cüm… olsun- bir azım, bir teşebbüs hatta bir eseri hayat 

gösterenimiz olmadı” 

derken aile üyelerini baykuşlara benzeterek “harabelerde öterken” ve “ol-
dukları yerde çırpınırken” el çırpanlar ve kahkahalarla gülenlerin karşı-
sında aile mensuplarının “bihis ve bihareket” olduklarına dikkat çek-
mekte ve “zaman geçtikçe bir taraftan bünyei asliyemize zaıf tari oldu, di-
ğer taraftan ise Kemalistlere kuvvet teveccüh etti” yorumunu yapmakta-
dır. Mektubunun sonuna doğru ise hanedanın başındaki kişi Abdülme-
cid Efendiye hitap ederek şöyle demektedir: 

“Binaenaleyh ben yeğeniniz de birkaç seneden beri aramızda cere-

yan edip sureti halli pek ağır ve derin bir neticeye iktiran etmiş olan 

tecavüzat ve haksızlığınızı şimdilik kuşei ihmale terk ederek maksadı 

mukaddesin levazımı kamilesi ile mücehez olduğum halde en küçük 

fırsatları dahi ihmal etmeyip hedefe vusul için bütün kavaidi maddi-

ye ve maneviyeden istifadeye ve bu uğurda isarı hayata karar ver-

dim tevfik Allah’ındır… Zatı necabetinizden matlubatım şudur ki: te-

şebbüsümün muhakkak olan meşruiyetini kabul ediniz.” 

Yukarıdaki sözlerden de anlaşılacağı üzere Şehzade Mahmut Şevket, 
aile üyelerinin yurt dışına çıktığı andan itibaren yedi yıl içinde hiçbir şey 
                                                           
17 B.C.A., 121 12 2 6 1, s. 47-48; B.C.A., 121 12 2 7 1. 
18 Ulusoy, a.g.e., s. 13. 
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yapamadığına buna karşın Kemalistlerin ise her geçen gün güçlendiğine 
vurgu yapmakta, hanedanın içinde bulunduğu durum karşısında hare-
kete geçilmesi, birlik ve beraberlik içinde çalışılması gerektiğine dikkat 
çekmekte ve bu yolda da kendi teşebbüsünün meşruiyetinin kabulünü 
istemektedir. Aynı şehzade “Biraderi muhteremim Şehzade Nizameddin 
Efendi Hazretlerine” hitabıyla kalem aldığı bir diğer mektupta da Abdül-
mecid Efendiye takdim ettiği arizasında bahsettiklerini Şehzade Niza-
meddin Efendi’ye de anlatmak amacında olduğunu belirtmektedir. Şeh-
zade Mahmut Şevket, Vahideddin’in ülkeyi terk etmek zorunda kaldığın-
da hilafetten ve saltanattan feragat ettiğine dikkat çekerek bundan sonra 
yaşananlar için bu durumu fırsat bilenlerin hilafeti saltanattan ayırdık-
larını, aslında bunun mümkün olamayacağını beyan etmektedir. Sözleri-
ne devamla o zamanın veliahdı olan kişinin de bu durumu kabullenerek 
hanedanın bütün temellerini yıktığını belirtmektedir. Şehzadeye göre 
“halifelik kuru bir isim değildir. Bunun evsaf ve şeraiti vardır.” Bunlar ol-
madığı sürece halife olunamaz. Ancak, Abdülmecid Efendi din ile dünya 
işlerinin ayrılmasını alkışlamış ve “ibadet ve tatla meşgul olmak üzere ku-
şei inzivaya çekilmeyi menfaati şahsiyeleri icabından” görmüştür. Halife-
liğinin sakıt olduğuna değinerek bundan sonra ise aslında önce İsviçre’-
de sonra da Nice’de “milletin davetini safdilane bir sabır ile” beklemiştir. 
Bu arada ne milletin feryadına kulak vermiş, ne de olup bitenleri takip 
etmiştir. Yaptığı tek şey kendi menfaatlerini teminden ibarettir. Bu güne 
kadar hanedan mensubu olanlar ve özellikle de büyükler hiçbir şey yap-
mamışlardır. Bundan sonra ise kendisi başta olmak üzere tüm aile üye-
lerini hararetle çalışmaya davet ederek Şehzade mektubuna son vermek-
tedir.19 

Yukarıdaki açıklamalar daha önce Abdülmecid’e yapılan açıklamalara 
paralel olsa da burada saltanatın ve hilafetin ayrılması sonrası halifeliği 
kabul eden Abdülmecid Efendi suçlanmakta ve aslında halifeliğinin hü-
kümsüz olduğuna vurgu yapılmaktadır. Onun bu görevi kabul ile hane-
danın temellerini yıktığı belirtilirken o tarihe kadar hanedan mensupları-
nın hiçbir şey yapmamış olması kendi liderliğinde bir hareket başlatma 
yönünde Şehzadeyi bu mektupları yazmaya sevk eden sebep olarak orta-
ya çıkmaktadır. 

1931 yılına ait bir başka belge ise Hariciye Vekâleti’nden alınan bilgi-
lere dayanarak, Dâhiliye Vekâletinden Başvekâlete ve ilgili diğer birimle-
re hitaben yazılmış olup hanedan mensuplarından bazılarının Beyrut’ta 
toplanmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi sunmaktadır. Hanedandan 
Damat Halit Paşa, şehzade Selim ve Osman Fuat ve Şerif Ali, Haydar Pa-
şanın oğlu Damat Abdülmecit Bey, Beyrut’ta aralarında düzenledikleri 
toplantılardan sonra Fransız fevkalade Komiseri Mr. Ponso’yu ziyaret 
                                                           
19 B.C.A., 121 12 1 1 13, s. 2-4. 
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ederek Fransa mandası altında bulunan yerlerdeki Abdülhamid’e ait ve 
emlak-ı hassa olan yerlerin iadesi için Suriye ve Cebelilübnan’a dava 
açacaklarını belirtmişlerdir. Fransız yetkilisinden meselenin dikkatle in-
celeneceği cevabını alan hanedan mensupları bu işte aslında Abdülha-
mid’in mirası ve emlak-ı seniyye ve hassa davaları olmak üzere iki nok-
tada faaliyet göstermektedirler. Bu açıdan bakıldığında da Abdülha-
mid’in mirası ile şehzade Selim, diğer emlak işleriyle de Şehzade Osman 
Fuad ilgilenmektedir.20 

Osman Fuad ve Damat Abdülmecit, İngiliz Mandası altındaki emlak 
meselesi için İngiliz fevkalade komiseri ve avukatlarla görüşmek için Mı-
sır’a gitmişlerdir. Hanedanın emlak işleri ile ilgilenen avukat bu görüş-
meleri takiben Mısır Hükümeti başbakanına bir dilekçe yazarak Mısır’da 
Osmanlı hanedanına düşen emlak listesini belirtmiştir. Bu arada Avukat 
Dino Abet’in açıklamalarına atfen verilen bilgilerden hanedanın mirasları 
karşılığında bir Anglo-Amerikan grubundan avans aldıkları ve Caferson 
Kon adında bir İngiliz’in bu grup adına hanedan ile temasta bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Diğer taraftan şehzade Selim ise bir Fransız Avukat ile 
temas kurmuş ve görüşmeler sonunda davayı yürütme işini dava sonun-
da emlakın yüzde kırkını isteyen, dava bitmeden önce de 5 milyon İngiliz 
lirasından aşağı olmamak üzere bir İngiliz sermayedarına devretmek için 
salahiyet isteyen Mileran adındaki bu Fransız avukata vermiştir. Uzun 
bir süre sonra bir Amerikalı grupla görüşen avukat Mileran, emlak için 
50.000 ve dava masrafı için de ayrıca 50.000 İngiliz lirası alınabileceğini 
bildirerek şehzade Selim’den muvafakat almıştır. Bu arada Şehzade Se-
lim’in Abdulhamid mirasından elde edeceği paranın önemli bir kısmını 
Türkiye Hükümeti aleyhine kullanacağını belirttiği de dikkati çeken bir 
bilgi olarak bu belgede yer almaktadır.21 

Hanedan mensuplarının parasız kalmaları ve emlak ve miras işleri ile 
ilgilenmelerinin yakından takip edilmesi sonunda yukarıdaki bilgilerin 
kaynağı durumundaki Beyrut Başkonsolosunun verdiği raporun son 
cümleleri oldukça dikkat çekicidir. Başkonsolosa göre Âl-i Osman’ın si-
yasi amaçlar peşinde koşacak kabiliyetleri olmadığı gibi onları takip ede-
cek kimse de yoktur. 

Bu arada o günlerde sıklıkla konuşulan Hilafet meselesi ile ilgili ola-
rak da hilafetin kesinlikle bağımsız bir Müslüman devletin başkanı elin-
de bulunması ve bu açıdan Mısır kralının dahi bu görevi yürütmeye la-
                                                           
20 Osmanlı hanedan mensupları Hamid kolu ve Mecid kolu olmak üzere iki gruba ayrılmış 
durumdadır. Hamid grubu, Sultan Abdulhamid soyundan gelenler, Mecid kolu ise Sultan 
Abdulhamid dışındaki tüm sultanların ailelerini temsilen Sultan Abdulaziz’in oğlu son halife 
Abdulmecid Efendi’ye vekâlet verenlerden oluşmaktaydı. Ailenin miras konusu ise aslında 
daha Türkiye’den ayrılmadan önce 1922 yılına dayanmaktaydı. Sonuçta, hanedan üyeleri 
uzun yıllar bu mesele ile ilgilenmiş olsalar da somut bir sonuç elde edememişlerdir. Bardak-
çı, Son Osmanlılar, s. 237-255. 
21 B.C.A., 121 12 1 17, s. 8, 11-12. 
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yık olmadığı görüşleri savunulurken konsolos Osmanlı hanedanının faa-
liyetleri ile ilgili şu yorumu yapmaktadır: “…vatanlarına ihanet ettikleri 
bütün İslam âlemince tahakkuk etmiş matrut ve menfur bir ailenin istirdadı 
saltanat ve hilafete teşebbüs edemeyecekleri ve şimdiki halde bütün faali-
yetlerinin iane toplamak ve emlak meselesini hüsnü suretle halletmek”tir.22 

Hariciye Vekâletine hanedan mensupları ile ilgili bulundukları yerler-
deki büyük elçilikler ve konsolosluklar kanalıyla ulaşan bilgilere bakıldı-
ğında yine yukarıda anılan süreç ile ilgili şehzade Osman Fuad’ın, Mısır’-
da İngiliz yetkilileri ile teması hakkındaki Kahire Elçiliğinden gönderilen 
rapor dikkati çekmektedir. Tek sayfalık bu raporda Kahire elçisi Osman 
Fuad’ın halife Abdülmecid’den aldığı talimatlar ile emlak meselesini hal-
letmek için Mısır ve Beyrut’a gitmiş olup Kahire’de şehzade Şevket’in ya-
nında kalmaktadır. Sıklıkla Mısır Prensleri ile görüşen Osman Fuad, el-
çinin verdiği bilgiye göre fazla siyasi bir faaliyette bulunmamaktadır. An-
cak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kahire elçisine göre Osman Fuad’ın İngiliz 
istihbarat görevlilerinden biriyle görüşmesi İngiltere’nin şehzadenin faali-
yetlerini kontrol etmek niyetinde olduğunu göstermektedir.23 

Kahire elçisi dışında konu ile ilgili olarak Bağdat Elçiliğinden de Hari-
ciye Vekâletine gönderilen bir raporda ilgi çekici bilgiler bulunmaktadır. 
Rapora göre Osman Fuad, Mısır’da temaslarda bulunurken şehzade Ah-
met Tevhit, Beyrut’a gelerek şehzade Selim ile görüşmüştür. Bağdat Elçi-
si Tahir Lütfi Beye göre adı geçen hanedan mensuplarının Kürt harekâtı 
ile ilgileri vardır. Bu bağlamda, Mareşal France Despere, Suriye’ye son 
gelişinde önce aralarında sorunlar bulunan Ermeni komitalarını barıştır-
mış, daha sonra da bu Ermeni komitaları ile Kürtleri barıştırmıştır ve 
bahar aylarında Türkiye, Irak ve İran’da hareket noktası İran olmak üze-
re genel manada bir Kürt hareketi planlanmaktadır. Bağdat elçisine göre 
şehzadeler de bu ortamdan yararlanmayı düşünmektedirler. Tüm bu bil-
gileri Kral Faysal ve Hariciye Nazırından “mahrem kaydıyla” aldığını be-
lirten elçi son olarak Kral Faysal’ın hanedan üyesinden birinin Kürt hü-
kümdarı ve İslam halifesi ilan edilmesi ihtimalinden tedirginlik duyduğu-
nu hissettiğini belirtmektedir.24 Bunun dışında Hariciye Vekili namına 
müsteşar imzalı bir diğer belgede de hanedan mensuplarının faaliyetleri 
ile ilgili tespitler bulunmaktadır. Yine Bağdat elçiliği kaynaklı bilgilere 
göre şehzade Ahmet Tevhid, Çerkez Ethem ile görüşmek üzere Amman’a 
gitmiştir. Ayrıca, şehzade Osman Fuad’ın da parasızlık yüzünden İran 
seyahatinden vazgeçtiği belirtilirken Irak Hariciye Nezaretinin bu kişile-
rin Irak’a girişlerini engelleyecek tedbirler almasına rağmen İngiliz kon-
soloslarının da vize verdiklerine dikkat çekildiği açıkça belirtilmektedir.25 
                                                           
22 B.C.A., 121 12 1 1 7, s. 6. 
23 B.C.A., 121 12 1 1 7, s. 16; B.C.A., 121 12 1 1 7, s. 1. 
24 B.C.A., 121 12 1 1 7, s. 9. 
25 B.C.A., 121 12 1 1 7, s. 14. 
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Aynı yıl içerisinde sakıt şehzadelerden Selim Efendi’nin faaliyetleri ile 
ilgili elde edilen istihbaratta yer alan bilgilere bakıldığında Ocak ayında 
Cunya’da Şevket Ali ile görüşen şehzade, Hint Hilafet Komitesi’nin ken-
dilerine yapmış olduğu para yardımından dolayı teşekkür ettiğine dikkat 
çekilmesi yanında Fransızların La Syrie adlı gazetesinde çıkan bir habere 
dayanarak şu bilgilere yer verilmektedir: 

“Ürdün’de yaşamakta olan Çerkes Ethem çok hastadır ve Yunanis-

tan’daki kardeşi Tevfik ile beraber dört Çerkes, Ürdün’e gitmek üzere 

Hayfa’ya geleceklerdir. Burada Çerkes Ethem’in kardeşi Reşit tara-

fından karşılanacak olan grup, ilkbaharda Suriye’ye geçerek Türkiye 

sınırında faaliyette bulunacaklardır”.26 

Bu arada, 1924 yılında halifeliğin ilgası sonrasında Türkiye dışında 
bu makamın yeniden canlandırılması adına gerçekleştirilen çalışmalar 
Türk diplomatlarını meşgul etmiş ve hanedanın faaliyetlerinin doğrudan 
takibi dışında yabancı basında yer alan konu ile ilgili haberler Türkiye’ye 
ulaştırılmaya çalışılmıştır. Hariciye Vekâleti İstihbarat Müdürlüğü’nden 
6.10.1931 tarihinde Dâhiliye Vekâletine gönderilen bir belgede Chicago 
Tribune gazetesinde Hilafet meselesi ile ilgili çıkan bir yazıya yer verilme-
si bu açıdan bir örnek teşkil etmektedir. 17 Eylül 1931 tarihli ve “Türki-
ye Hindistan’da Hilafet tesisi teşebbüsünü protesto ediyor” başlıklı maka-
lede Hint Müslümanları ile Halife arasında Hindistan’da bir Hilafet ku-
rulması için yapılan anlaşmanın Türk hükümeti tarafından Ankara’daki 
İngiliz Sefirine verilen bir nota ile şiddetle protesto edildiğine vurgu yapı-
larak İngiltere’nin meseleye müdahalesine karşı çıktığının altı çizilmekte-
dir. Ayrıca, gazeteye göre Türkler, yabancı bir toprakta hilafet tesisine 
karşı çıkarak “eğer hilafetin ihyası lazımsa kendileri tarafından ihyasında 
ısrar” etmekteydiler. Zaten Müslümanlık, mukaddes emanetler kimdeyse 
Halifenin o kişi olmasında ısrar etmektedir. Buna bağlı olarak da Türki-
ye’de 1923 yılında bazı kesimler Mustafa Kemal’in bu görevi üzerine al-
ması gerektiği fikrini savunmaktaydı ve Chicago Daily News’a göre bu 
fikrin canlanması ihtimali vardır. Böylelikle yeniden canlanan ve o gün-
lerde dünyada radyonun etkisi ile paralel olarak Hindistan’da bulunacak 
bir halifenin radyo kanalıyla Müslümanlara hitap etmesinin Türkiye’yi 
endişelendirdiğine değinerek habere son verildiği görülmektedir.27 

Yine Paris Büyük Elçiliğinden 19.9.1931 tarihinde Hariciye Vekâleti-
ne gönderilen bir telgrafta ise Abdülmecid Efendi’nin Hindistan’a götürü-
leceği belirtilmektedir. Hariciye Vekâletinin, Dâhiliye Vekâleti kanalıyla 
ilgili birimlere ilettiği bu telgrafta Chicago Tribune gazetesinde çıkan ha-
ber üzerine yoğunlaşılarak Halife Abdülmecid Efendi’nin Hindistan’a gö-
                                                           
26 B.C.A., 121 12 1 1 7, s. 5. 
27 B.C.A., 121 12 2 6 1, s. 19-20; Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, s. 483-484, İstanbul, 1980. 
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türülerek orada Halife ilan edileceği ile ilgili Fransız gazetelerinde haber-
ler olduğu bildirilmektedir. Bunun dışında Beyrut’ta yayınlanmakta olan 
L’orient adlı gazetede çıkan bir haber de 27.9.1931 tarihinde Dâhiliye 
Vekâletine ulaştırılmıştır. Haber, Şevket Ali’nin Kudüs merkezli hilafeti 
yeniden kurma çalışmaları, bunun yanında halifelik makamının merkezi 
olarak Şam’ın da düşünüldüğü ile ilgilidir. Ayrıca, Halife olacak kişinin 
aynı zamanda Filistin kralı da olacağı belirtilmektedir. Yine Kahire’de ya-
yınlanan bir başka gazete, Le Journal du Cahire’e göre Kudüs’te bir hila-
fet makamı oluşturulmaya çalışılması doğru olmakla birlikte Filistin 
krallığı konusu ve bu olayın gerçekleşmesi oldukça zordur. Ayrıca, 
Şam’ın merkez olabilme ihtimali de, Türkiye ile ilişkilerini bozmak iste-
meyen Fransa’nın buna izin vermeyeceği gerçeği karşısında mümkün de-
ğildir.28 

21.10.1931 tarihli bir belge ise daha önce Emniyet Umum İşleri Mü-
dürlüğünün, Hariciye Vekâletinden talep ettiği özellikle halifelik mesele-
sinin takibi ile ilgili olarak gereken tedbirlerin alındığı ve dış temsilcilik-
lerden alınan cevapların günü gününe iletildiğine değinildikten sonra 
Abdülmecid Efendi ve çevresindeki adamlarının faaliyetlerini daha ya-
kından takip maksadıyla Nice’e bir memur gönderildiği ve yine konu ile 
ilgili olarak Şevket Ali’nin faaliyetlerinin yakından takibi için Londra Bü-
yükelçiliğine bilgi verildiği belirtilmektedir. Bu arada Bağdat Elçiliği’nden 
gönderildiği ve Saray kaynaklı olduğu anlaşılan bir bilgide de Irak hükü-
metinin Hilafet meselesi ile ilgili düzenlenecek olan Kudüs kongresine 
önem vermediğine vurgu yapılarak ilginç bir ayrıntıya değinilmektedir. 
Kral Faysal’ın Paris’te bulunduğu bir dönemde Abdülmecid Efendinin kı-
zı krala müracaat ederek iane talebinde bulunmuştur. Bu talep karşısın-
da Kralın değil böyle bir talebi, kendisini dahi görüşmek için kabul etme-
diğine vurgu yapılmaktadır. Yine ilgili belgede Kral Cannes’da iken bu 
defa Abdülmecid Efendi’nin oğlunun aynı taleple müracaatına da benzer 
bir cevap vermiştir. Bu arada Şevket Ali’nin halife ile teması ile ilgili ola-
rak Cannes’da bulunduğu sürede halifenin misafiri konumunda bulu-
nan ilgili kişinin Kral Faysal’ı ziyaret ettiği ve kralın Türkiye hakkındaki 
görüşlerini sorduğu belirtilmektedir. Kral Faysal’ın bu soru karşısında 
Türkiye’de gördüğü büyük ıslahat ve ilerlemelerden takdirle bahsettiğine 
vurgu yapılmaktadır. Ancak, Şevket Ali’nin bir konu hakkında Kralın ta-
vassutunu rica ettiği anlaşılıyorsa da belgede bu konunun geçtiği yere 
ait şifrenin açılamadığı belirtilmektedir.29 

27.10.1931 tarihli ve istihbarat müdürlüğünden Emniyet İşleri Umum 
Müdürlüğüne gönderilen ve Paris Büyükelçiliği’nden alınan rapor sure-
tinde de Times ve Temps gazetelerine atıfta bulunularak 7 Kanunuevvel’-
                                                           
28 B.C.A., 121 12 2 6 1, s. 27. 
29 B.C.A., 121 12 2 6 1, s. 9. 
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de Kudüs Müftüsü’nün davetiyle bir İslam kongresinin toplanacağı belir-
tildikten sonra Osmanlı hanedanı ile ilgili bir habere yer verilmektedir. 
“Bazı müstahberata nazaran” Abdülmecid’in kızı ile Haydarabat nizamı-
nın oğlu 29 Teşrinievvel de evleneceklerdir. Bu evlilik ile ilgili bu tarihten 
sonra geniş bilgiler içeren belgeler bulunmakla birlikte anılan Paris bü-
yük elçiliği raporunun asıl konusunu hilafet kongresi teşkil etmektedir. 
Büyükelçi elde ettiği bilgilere dayanarak Şevket Ali’nin Kudüslü Müslü-
manlar ve Abdülmecid Efendi ile temasta olduğu, İngilizlerin, halifenin 
Hindistan’a gitmesindense Kudüs’te bulunmasını tercih edeceklerini be-
yan etmektedir. Bunun dışında düzenlenecek bu kongrede İngiltere’nin 
nüfuzuna bağlı olarak Arap hükümdarların “Abdülmecid’e taraftar olma-
ları memul olmamakla beraber bunlar İngiltere’ye merbut bulundukların-
dan onun nüfuzu ile imale edilmeleri de müstebat olmadığı” güvenilir bir 
kaynaktan elde edilen bilgiler arasındandır. Bu arada genç Hintli Müslü-
manların İngiltere’ye alet olan Şevket Ali karşısında girişimlerinden bah-
sedilen raporun son kısmında Fransızların da bu mesele ile ciddi olarak 
ilgilendikleri ve gelişmeleri en ince ayrıntısına kadar takip ettiklerine da-
ir edindiği izlenimlerine yer veren büyükelçi, Fas’taki emirin aynı zaman-
da halife olması bundan dolayı da burası için herhangi bir endişe duy-
mayan Fransa’nın meselenin Tunus ve Cezayir’de de etkili olmayacağı 
ancak Suriye’nin bu açıdan düşündürücü konumu bulunması bir tarafa 
Kudüs’te bir hilafet tesisine Fransızların sıcak bakmayacağına değinerek 
sözlerine son vermiştir.30 

Sakıt halife Abdülmecid Efendinin kızının, Haydarabat nizamının oğ-
lu ile ilgili evlilik haberi yanında nizamın diğer oğlunun da hanedandan 
diğer bir kız ile evleneceği Londra büyükelçiliğinden gönderilen bir rapor-
da yer almakla birlikte31, bu evlilikler 19 Teşrinisani 1931 tarihinde Ni-
ce’te gerçekleşecektir. Hanedanın kızlarından Abdülmecid’in kızı Dürü-
şevvar hanım, Haydarabad veliahdı Sahibzade Azam Cah ile ve Sultan 
Murad ahfadından Adile Sultan’ın kızı Nilüfer hanım da Sahibzade Mu-
azzam Cah ile evlenmişlerdir.32 Nice’teki Paris Büyükelçiliği II. Katibi im-
zasıyla hazırlanan raporda Abdülmecid’in nikahtan önce Nizam’dan 300 
İngiliz lirası tahsisat alırken nikah sonrası bu miktarın ayda bir milyon 
doları bulacağına dikkat çekilmektedir.33 

Son halife Abdülmecid Efendi’nin kızının evliliği ve Avrupa basınında 
yer alması Türk elçilikleri tarafından yakından takip edilirken bu evlili-
ğin Türkiye’de yansıması ile ilgili dikkate değer bir belgede şu bilgiler yer 
almaktadır: “Avrupa basınını referans vererek Türk gazetelerinde hane-
                                                           
30 B.C.A., 121 12 2 6 1, 1G-10, s. 2-3. 
31 B.C.A., 121 12 2 6 1, 1 G-13, s. 6. 
32 B.C.A., 121 12 2 6 1, 3 C-5, s. 120; Neslişah Bardakçı, a.g.e., s. 137. 
33 B.C.A., 121 12 2 7 1, s. 119. 
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dan düğün haberlerinin mübalağalı bir biçimde yer alması ile bazı cahil 
kesimler gizlice harekete geçmişler ve hilafetin yakında tekrar hayat bula-
cağı, Tekke ve Medreselerin açılacağı” yönünde propagandalar yapmaya 
başlamışlardır. Bu durum karşısında Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü, 
Ankara başta olmak üzere tüm vilayetlere ve ilgili tüm birimlere bu ko-
nuda dikkatli davranılması gerektiğini “İnkılâbımızın kıymet ve kudretini 
takdirden aciz bu kabil müfsitlerin tahrikâtına katiyen meydan verilmeme-
si için bunlar üzerindeki takayyüdatın teşhidi ve her ne şekilde olursa ol-
sun faaliyetlerine imkân ve meydan bırakılmaması esbabının temini(ni)” 
istemektedir.34 

Sonuç 

3 Mart 1924’de Halifeliğin lağvedilmesi ile birlikte başta Halife Abdül-
mecid Efendi olmak üzere Osmanlı Hanedanına mensup, bazı sultan eş-
lerinden olan çocuklar hariç olmak üzere, tüm bireyler sınır dışı edilmiş-
lerse de, ne bazı hanedan üyeleri için ne de Türkiye Cumhuriyeti için 
mesele kapanmıştır. Bu bağlamda, hanedan üyelerinin faaliyetleri Türki-
ye Cumhuriyeti devletinin ilgili birimleri tarafından dikkatle takip edil-
miştir. 

Ülkeden çıkarıldıktan sonra çeşitli Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine 
yerleşen Osmanlılar için yaşamlarını devam ettirmek zor olmuş, çoğu bu 
bağlamda ciddi sıkıntılar çekmiştir.35 Son Sultan Vahdeddin’den sonra 
aile reisliği unvanı altında farklı coğrafyalara dağılan hanedanın devamı 
sağlanmaya çalışılmış, bu sağlanmaya çalışılırken hanedana ait mal var-
lıklarının temini de ayrı bir mesele olarak takip edilmiştir. Bunun dışın-
da, Abdülmecid Efendi’nin aile reisliği döneminde hanedan üyeleri bağla-
mında aktif görev alma anlayışı ile ileri çıkanlar olmuş, Türkiye Cumhu-
riyeti karşıtı ve Halifeliğin yeniden tesisi bağlamında farklı kişilerle ve 
kuruluşlarla temaslar kurulmaya çalışılmıştır. 

Bazı hanedan üyeleri bu faaliyetlerle meşgul iken, yıkılan bir Türk 
Devleti konumundaki Osmanlı Devleti’nin küllerinden doğan Türkiye 
Cumhuriyeti de yeni kurulan bir devlet hassasiyeti ile hareket ederek es-
ki rejimin temsilcilerinin tüm faaliyetlerini günü gününe takip etmiş ve 
yeni Türk devleti aleyhine olabilecek her adım karşısında gereken tedbir-
leri almaya çalışmıştır. 
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34 B.C.A., 121 12 2 7 1, s. 129. 
35 Bu konuda bkz. Bardakçı, Son Osmanlılar. 
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KARABAĞ SORUNUNA DAİR BELGELER: 
CEBRAYIL RAYONU ÖRNEĞİ 

Yrd. Doç. Dr. Berna Türkdoğan UYSAL* 

Öz 

Türk-Ermeni ilişkilerinde sözde Ermeni soykırımı iddiaları uluslara-

rası platformlarda uzun süre gündemde kalmış, kalmaya da devam 

edecektir. Ancak, yapılan araştırmalar göstermiştir ki, iddialar asılsız 

ve asıl mağdur olan taraf Müslümanlardır. Bu durum sadece Türkiye’de-

ki değil, Azerbaycan topraklarında yaşayan Müslüman ahaliyi de ilgi-

lendirmektedir. Özellikle Karabağ bölgesi 1920’li yıllardan beri kana-

yan bir yara olmuştur. 1915 Tehciri ile Osmanlı topraklarından göç etti-

rilen Ermenilerle, Türkiye için bu sorun bitmiş görünse de Azerbaycan 

için 1990’lı yıllarda dahi katliamların devam etmesi 21. yüzyılda insan-

lık tarihi için büyük bir ayıptır. Bu çalışmada, arşiv belgelerine dayalı 

olarak Karabağ’ın özellikle Cebrayil kasabasındaki katliamları örnek-

lerle ortaya konulmağa çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Karabağ Sorunu, Cebrayil, Ermeni 

Sorunu, Soykırım. 

Abstract 

The Documents About the Karabagh Question: 

Sample of Cebrayil Village 

The allegations of so-called Armenian Genocide in the Turkish-Arme-

nian Affairs remain on the agenda for a very long time. However, the 

works on this question showed that the allegations are not true and the 

Turks are aggrieved. The situation is not realted with only the Turks in 

Turkey, but also the Muslims in Azerbaijan. Especially, the Karabakh 
                                                           
* Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabi-
lim Dalı Başkanı, bturkdogan@akdeniz.edu.tr. 
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region is became the open sore since 1920’s. The displacement of the 

Armenians from the lands in 1915 gave and end the question, but the 

the massacres were lasting from 1920’s untill today’s in Karabagh, 

that situation is the shame fort he history of mankind. In this work, the 

massacre samples from the Karabakh, Cebrayil village depending on 

the archival documents put forward. 

Key words: Azerbaijan, Karabakh Question, Cebrayil, Armenian Ques-

tion, Genocide. 

Giriş 

Türkiye-Ermenistan arasındaki yakınlaşmanın ve sorunların çözü-
mündeki en önemli etkenlerden biri olarak Dağlık Karabağ sorunu gö-
rülmektedir. Bölgenin nüfusunun Ermeniler lehine sun’î bir şekilde artı-
rılması ile geçmişten gelen çatışmaların devam etmesi sonucu bölgede 
bir istikrarsızlık hâkim olmuştur. Bölgenin tarihine bakacak olursak, 
Dağlık Karabağ 1923 Temmuz’unda özerk olmuştur.1 Ancak, 1924 yılın-
da Azerbaycan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyet’in bir parçasını oluşturdu-
ğunu resmen ilân etmiştir. 1926’da Ermeniler idarede görevli Türklere 
karşı Karabağ’ı Ermenistan’a bağlamak üzere eylemlerine başlamışlar-
dır. Karabağ’ı dünyanın gündeminde tutmak için dış basında çeşitli kat-
liam haberleri yayınlayan Ermeniler, 1936’da Karabağ’ın Azerbaycan’da 
kalması üzerine Stalin döneminde defalarca Karabağ’ın Ermenistan’a 
bağlanması için başvurmuşlardır ama bir sonuç alamamışlardır. Kuruş-
çev döneminde ise dilekçeler vererek isteklerini tekrarlamışlardır. Erme-
niler tarafından bölgedeki Türk nüfusu ile, tarihî ve kültürel bağları göz 
ardı edilmiştir. 1966 yılında da aynı isteklerini tekrar etmeleri üzerine, 
Azeri Türkleri de tepkilerini göstermeğe başlamışlardır.2 

Karabağ, günümüzde bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bağlı iki 
özerk cumhuriyetten (diğeri Nahcivan) biridir. Yüzölçümü 4.400 km2 olup 
                                                           
1 Rusların yönettiği Azerbaycan Komünist Partisi içinde Azerbaycanlı üye bulunmayan bir 
Merkez Komisyon’un kararı sonucunda Karabağ’ın dağlık kısmı Azerbaycan hükümetinin 
doğrudan idaresinden çıkarılmış oldu. 24 Temmuz 1923 tarihli kararla Nagorno - Karabağ 
Muhtar Oblast’ı ilan edildi. Karakozov, 1923-1928 arası Nogorno - Karabağ Sovnorkom’unun 
“Halk Komiserleri Sovyeti” başkanı oldu. “Karakozov ismi Türkçe Karagöz’den gelmektedir. 
Fakat tam ismi Armenak Nikitch Korakozov Rus, Ermeni veya ikisinin karşımı asıllı olduğuna 
işarettir. 1890’da Zangezur bölgesinde bir köyde doğmuş ve 1917’den beri parti üyesidir.” 
Audrey L. Altstadt, “Dağlık Karabağ-Azerbaycan SSC’deki “Kavga Odağı”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, çev. Eşref Bengi Özbilen, Sayı: 74, s. 60. 1937’de adı Nogorno-Kara-
bağ Muhtar Oblast’ı (NKMO) olarak değiştirildi. Temmuz 1923’teki karara göre NKAO 
Azerbaycan’da tarihi Karabağ’ı teşkil eden bölgelerin (kuzeyden güneye Cevanşir, Suşa, Ceb-
rail (önceleri Kariaginsk idi) ve Zangezur bölgesine dâhil olan Kubatlınisk’in küçük bir par-
çası) dağlık kısımların oluşacaktı. Bu 4 bölge Ermeni cumhuriyeti ile hem sınırlı, NKAO 
ise Ermeni sınırına yakın olmakla beraber sınır değildi. Bu nedenle sınırlar Ermeni çoğun-
luğu sağlayacak şekilde çizilmişti. Altstadt, “a.g.m.”, s. 51. 
2 “Petition from the Armenians of Mountainous Karabagh to Prime Minister Nikita Khrushc-
hev: 19 May 1964”, The Armenian Review, Autumn, 1968, Berna Türkdoğan, 1915’ten Gü-
nümüze Tehcir (Türkler ve Ermeniler) 2. bs, s. 299, İstanbul, 2006. 
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başkenti Hankenti’dir. Kür ve Aras ırmakları ile Gökçe Göl arasında bu-
lunan ve tarihte “Arran” diye anılan toprakla içindeki bölgeye “Karabağ” 
denilmektedir. Burada 18. y.y.’da kurulan Türk Hanlığı adına izafeten 
bu isim verilmiş ve Evliya Çelebi tarafından “Küçük Azerbaycan” olarak 
anılmıştır. Bölge İran, Kafkaslar ve Türkistan’ın kapısı sayılır bu nedenle 
Rus Generali Sisamov 1905 yılında Karabağ’ı işgali sonrası Çar’a yazdığı 
mektupta “buraya hâkim olan bu bölgeyi elinde tutar” demesi bölgenin 
önemini göstermektedir.3 

Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalar 1920’lerde en trajik hâlini al-
mıştır. Bölgenin coğrafî yapısı uzun süre Ermeni Hükümeti’nin bölgeye 
müdahalesini zorlaştırmıştır.4 Bölgede bu durumu araştırmak için bir 
araştırma komisyonu kurulmuştur. Ermenilerin Cebrayil eyaleti Sirik 
köyüne saldırıları hakkında Fevkalade Soruşturma Kurulu üyesi N. M. 
Mihaylov’un raporuna göre; Mülkadar, Tag, Dalandar, Daşbaşa, Arakül 
ve Ağcakent köylülerinden oluşan büyük silahlı Ermeni grubunun Müs-
lüman köyü Sirik’e saldırısında 35 kişiyi katledip, 2 kişiyi yaralamasında 
ve evleri yakıp yıkarak, ev eşyaları ile hayvanlarının çalınmalarından bah-
seden rapor 31.7.1919 tarihinde düzenlenmiştir.5 

Azerbaycan Fevkalade Soruşturma Komitesi üyesi Mihaylov’un, Er-
menilerin yağmalarından ve diğer zorba/şiddet hareketlerinden nasibi-
ni almış Gence vilayetinin Cevanşir, Şuşa, Cebrayıl ve Zengezur eya-
letlerindeki Müslüman kasabalarının incelenmesi sonucu yazdığı ra-
pora göre, Karabağ’ın bu dört eyaletinin maruz kaldığı vahşetlerin, Azer-
baycan Cumhuriyeti’nin diğer zarar görmüş eyaletlerinden önemli bir 
şekilde farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bakü şehrinin düşü-
şüyle -yani 1918 yılının Ekim ayından sonra- Bakü vilayetinin bütün 
eyaletleri ve Gence vilayetinin dört diğer eyaletinin Müslüman nüfusu-
nun, gözlerini soy/millet nefreti bürümüş Ermenilerin uyguladığı kor-
kunç şeylerden yavaş yavaş toparlanmaya başladıkları süreçte, Kara-
bağ Müslümanları aralıksız ve son günlere kadar, bugünlerde de Er-
menistan Cumhuriyet’i hâkimiyetine boyun eğmelerini Müslümanlar-
dan talep eden hem Karabağ’ın yerli Ermeni nüfusunun hem de Erivan 
vilayetinden gelen göçmen-Ermenilerin hem de Türkiye’nin toprakların-
dan giren Ermeni askerlerinin her türlü şiddet uygulamalarına maruz 
kalmaktadırlar.6 
                                                           
3 Cengiz Fedakar, “Azerbaycan’ın İşgal Edilen Toprakları (Karabağ)”, Türk Dünyası Araştır-
maları Dergisi, Sayı: 161, s. 39, Nisan 2006. 
4 Richard G. Hovannisian, “Montainous Karabagh in 1920: An Unresolved Contest”, Arme-
nian Review, vol. 46, No: 1-4/181-184, s. 1-35, 1993; Cemalettin Taşkıran, Geçmişten Gü-
nümüze Karabağ Meselesi, s. 9, Ankara, 1995. 
5 Azerbaycan Belgelerinde Ermeni Sorunu (1918-1920), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü Yayını Nu: 28, s. 70, Ankara, 2001. 
6 http://www.azerbaijan.az_Karabakh_Documents/Documents/document_12_r.html (16 Ağus-
tos 2012). 
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A Mihoyan7 1920 yılı Mayısında Lenin’e gönderdiği mektubunda; “Er-
meni hükümetinin ajanları olan Daşnaklar Karabağ’ı Ermenistan’a birleş-
tirmeye çalışıyorlar. Ancak bu Karabağ ahalisi için öz hayat kaynağı olan 
Bakü’den mahrum kalmak ve hiçbir şeyle bağı olmadığı Erivan’a bağlan-
mak demektir.” Karabağ, Dağlık ve Düzen olmak üzere iki kısımdır. 
Ermeniler Dağlık kısmı istemektedir.8 

Karabağ Ermenileri ise ayrılma istekleri için iki bahane öne sürmek-
tedirler. Birincisi, D. Karabağ vilayetinin karşılaştığı ekonomik zorluklar. 
İkincisi, vilayette yaşayan Ermenilerin millî hususiyetlerinin dikkate alın-
maması. Ancak, bu bahaneler karşısında Azerbaycan bilim adamları şu-
nu ileri sürmektedirler. Yalnız Karabağ’da değil tüm Azerbaycan’da eko-
nomik sıkıntılar vardır. Öte yandan, Karabağ Azerbaycan’ın refah seviye-
si en yüksek bölgesidir.9 

Rus şair Varvara Konstkantinovna; “Muhtariyet o halka verilmelidir ki, 
onun kendi cumhuriyeti yoktur. D. Karabağ’da yaşayan Ermenilerin kendi 
cumhuriyeti olduğu için, muhtariyete ihtiyaçları yoktur. Aksi takdirde, Er-
menistan’da yaşayan Azerbaycanlılara da muhtariyet verilmelidir.” Görü-
şünü öne sürmektedir.10 

Cebrayil Rayonu Örneği 

Çalışmamızda sorunun boyutlarının geniş bir yer kapsamasından do-
layı örnek çalışma olarak Karabağ bölgesi Cebrayil eyaleti temel alınarak 
gelişmeleri belgelerle ortaya koymağa çalıştık. 

1919 yılı kayıtlarına bakacak olursak; Gürcistan Arşivinden Türkiye 
Cumhuriyeti Arşivine gönderilen Rusça belgelere göre katliamın bilanço-
su ortadadır. Bu konuda birçok belge vardır. Burada örneklemelerle ko-
nuya açıklık getirmeğe çalışacağız. Örneğin; Azerbaycan Karabağ Cebra-
yil rayonuna (kasaba) bağlı köylerde Ermeniler tarafından katledilen 
Azerbaycan Türklerine ait Cumhuriyet arşivindeki tutanaklar, bölgedeki 
vahşeti ortaya koymaktadır. Buna göre örneğin; 29 Mart 1919 yılında 9 
haneden oluşan DUBULLİ köyünde köyün seçilmiş fahri mensuplarıyla 
birlikte köy muhtarı bir tutanak düzenlemiştir. 1918 yılı Aralık ayında 
Ermenilerin saldırısı sonucunda köylüye verilen zarar şu şekilde ifade 
edilmiştir: Yıkılan ev ve bina sayısı 9, zarar 100.000 ruble. Yakılan ev ve 
bina 4, zarar 40.000 ruble, öldürülen, götürülen büyükbaş hayvan sayısı 
                                                           
7 Ermeni asıllı olan Mihoyan, 1919 yılı Kafkas Ülke Komitesi Bakü Bürosunun üyesi olmuş, 
1926-45 arasında Moskova’da görevlerde bulunmuştur. 1947-55 arasında SSRI Bakanlar Sov-
yeti Başbakan Yardımcısı, 1964-65 arasında ise Sovyet Yüksek Parlamentosu Başkanı gibi gö-
revlerde bulunmuştur. Stalin’in yakın dostu, güvendiği bir komünisttir. Haver Aslan, “Erme-
ni Genişleme Siyaseti ve Dağlık Karabağ”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 60, s. 95. 
8 Haver, “a.g.m.”, s. 95. 
9 Haver, “a.g.m.”, s. 101. 
10 Haver, “a.g.m.”, s. 104. 
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80, zarar 160.000 ruble. Çalınan ev eşyası, tarım aletleri, ekmek ve tahıl 
toplam tutarı 200.000 ruble. Kullanılmaz hale getirilen ve götürülen ku-
ru ot tutarı 50.000 ruble. Kullanılmaz hale getirilen üzüm ve dut bahçe-
lerin zararı 10.000 ruble. Kullanılmaz hale getirilen, toplanan ve götürü-
len ekmek ve çeltik mahsulün tutarı 50.000 ruble TOPLAM ZARAR: 
720.000 rubledir.11 

1 Nisan 1919 yılında 30 haneden oluşan EYVATLI köyünün muhtarı 
olarak köyün seçilmiş fahri mensuplarıyla birlikte düzenlenen bir başka 
tutanağa göre ise 1919 yılı Ocak ayında Ermenilerin saldırısı sonucunda 
köylüye verilen zarar: Öldürülen erkek: bir, öldürülen ve çalınan büyük-
baş hayvan sayısı altı, zarar: 78.000 ruble. Küçükbaş hayvan ve koyun 
350 adet, zarar 70.000 ruble. Ekilemeyen tarlaların zararı 80.000 ruble, 
TOPLAM ZARAR: 288.000 ruble.12 

1919 yılında yine 20 haneden oluşan KARULU köyünün muhtarı ola-
rak köyün seçilmiş fahri mensuplarıyla birlikte tutanak düzenlenmiş-
tir. 1918 yılı Aralık ayında Ermenilerin saldırısı sonucunda köylüye ve-
rilen zarar: Ölen erkek: iki, kadın: üç, çocuk: bir, erkek: bir, yıkılan ev 
ve bina 20, zarar: 100.000 ruble. Öldürülen, götürülen büyükbaş hay-
van sayısı 30, zarar: 62.000 ruble, küçükbaş hayvan ve koyun 101, za-
rar: 50.500 ruble. Çalınan ev eşyası, tarım aletleri, ekmek ve tahıl top-
lam tutarı 156.000 ruble, kullanılmaz hale getirilen ve götürülen kuru 
ot tutarı 25.000 ruble, kullanılmaz hale getirilen üzüm ve dut bahçele-
rin zararı 150.000 ruble. Kullanılmaz hale getirilen, toplanan ve götü-
rülen ekmek ve çeltik 201.000 ruble, ekilemeyen tarlaların zararı 305.000 
ruble, TOPLAM ZARAR: 1.049.500 ruble.13 

1 Nisan 1919 yılında 54 haneden oluşan MAZRA köyünün muhtarı 
ile köyün seçilmiş fahri mensupları birlikte bu tutanağı düzenlenmişler. 
1918 yılı Ağustos ayında Ermenilerin saldırısı sonucunda köylüye veri-
len zarar: öldürülen erkek 6, yıkılan ev ve binaların zararı 500.000 ruble, 
yakılan ev ve binaların zararı 5.000 ruble, öldürülen ve çalınan büyük-
baş hayvan sayısı 117, zarar tutarı 711.000 ruble. Küçükbaş hayvan 
1.000 adet, koyun sayısı 50, zarar tutarı 315.000 ruble. Çalınan ev eşya-
sı, tarım aletleri, ekmek ve tahıl tutarı 400.000 ruble. Kullanılmaz hale 
getirilen, yağmalanan ve çalınan kuru ot tutarı 25.000 ruble, kullanılmaz 
hale getirilen üzüm ve dut bahçelerin zarar tutarı 500.000 ruble, ekile-
meyen tarlaların zararı 350.000 ruble, TOPLAM ZARAR: 2.808.000 ruble. 

Aynı yıl 8 haneden oluşan MELİKLİ köyünün tutanağına göre; 1919 
yılı Ocak ayında Ermenilerin saldırısı sonucunda köylüye verilen zarar: 
Öldürülen erkek: bir, yaralı kadın: iki, yıkılan ev ve bina bir, zarar: 1.700 
                                                           
11 BCA, D:1061-183, F:930..1.0.0, Y:5.99..1. 
12 BCA, D:1061-183, F:930..1.0.0, Y:5.99..1. 
13 BCA, D:1061-183, F:930..1.0.0, Y:5.99..1. 
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ruble. Yakılan ev ve bina dört, zarar: 16.000 ruble. Öldürülen, götürülen 
büyükbaş hayvan sayısı 62, zarar: 24.000 ruble. Küçükbaş hayvan 557, 
zarar: 39.250 ruble. Çalınan ev eşyası, tarım aletleri, ekmek ve tahıl top-
lam tutarı 64.000 ruble. Kullanılmaz hale getirilen ve götürülen kuru ot 
tutarı 2.500 ruble, kullanılamayacak hâle getirilen, toplanan ve götürü-
len ekmek ve çeltik 81.200 ruble, ekilemeyen tarlaların zararı: 20.000 
ruble TOPLAM ZARAR: 977.650 ruble. 

15 haneden oluşan ŞİHLAR köyünde 1919 yılı Ocak ayında Ermenile-
rin saldırısı sonucunda köylüye verilen zarar: Öldürülen erkek: bir, yaralı 
kadın: bir, yıkılan ev ve bina: onüç, zarar: 32.000 ruble. Öldürülen ve çalı-
nan büyükbaş hayvan sayısı 78, zarar: 93.600 ruble. Küçükbaş hayvan 
107 adet, zarar tutarı 34.000 ruble. Çalınan ev eşyası, tarım aletleri, ek-
mek ve tahıl toplam tutarı 94.900 ruble. Kullanılamayacak hâle getirilen, 
yağmalanan ve götürülen kuru ot tutarı 2.000 ruble. Kullanılamayacak 
hâle getirilen, toplanan ve götürülen ekmek ve çeltik 40.000 ruble, ekile-
meyen tarlaların zararı 35.000 ruble, TOPLAM ZARAR: 332.300 ruble. 

33 haneden oluşan SİRİK köyünde 1919 yılı Ağustos ayında Ermeni-
lerin saldırısı sonucunda verilen zarar: Yaralı erkek: 11, öldürülen: ka-
dın: 10, öldürülen çocuk: 14, öldürülen erkek: iki. Yıkılan ev ve bina sa-
yısı on bir zarar tutarı 38.500 ruble, yakılan ev ve bina sayısı on, zarar 
tutarı 73.500 ruble. Öldürülen ve çalınan büyükbaş hayvan sayısı 105, 
zarar miktarı 126.500 ruble. Küçükbaş hayvan ve koyun sayısı 750, za-
rar miktarı 150.000 ruble. Çalınan ev eşyası, tarım aletleri, ekmek ve ta-
hıl tutarı 170.000 ruble. Kullanılmaz hale getirilen, yağmalanan ve çalı-
nan kuru ot tutarı 5.000 ruble, kullanılmaz hâle getirilen, toplanan ve 
götürülen ekmek ve çeltik 110.000 ruble, ekilemeyen tarlaların zararı 
200.000 ruble, TOPLAM ZARAR: 872,600 ruble. 

1 Nisan 1919 yılı itibariyle, 30 haneden oluşan TATAR köyünde muh-
tar olarak köyün seçilmiş fahri mensuplarıyla birlikte düzenlenmiş olan 
tutanağa göre, 1919 yılı Ocak ayında Ermenilerin saldırısı sonucunda 
köylüye verilen zarar: Öldürülen erkek: bir, yıkılan ev ve bina beş, zarar: 
40.000 ruble, yakılan ev ve bina bir, zarar: 6.000 ruble. Öldürülen, götü-
rülen büyükbaş hayvan sayısı altmışaltı, zarar: 72.000 ruble. Küçükbaş 
hayvan ve koyun 350 adet, zarar: 70.000 ruble. Çalınan ev eşyası, tarım 
aletleri, ekmek ve tahıl toplam tutarı 210.000 ruble. Kullanılamayacak 
hâle getirilen ve götürülen kuru ot tutarı 30.000 ruble. Kullanılamayacak 
hâle getirilen, toplanan ve götürülen ekmek ve çeltik 48.000 ruble, ekile-
meyen tarlaların zararı 60.000 ruble, TOPLAM ZARAR: 536.000 ruble.14 

Cebrayıl eyaleti 12 Müslüman ve 3 Ermeni kasabasından oluşmaktaydı. 
Topografik (yer) durumu -yalnız Müslüman nüfuslu kasabaların bulunduğu 
ve Ermenilerin geri püskürtüleceklerini bildikleri için saldırmaya cesaret 
                                                           
14 BCA, D:1061-183, F:930..1.0.0, Y:5.99..1. 
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edemedikleri çoğunlukla alçak arazisi/düzlük - sayesinde bu eyaletin, Ce-
vanşir eyaletinde olduğu gibi Karabağ Dağları’nın eteğindeki kısımları zarar 
görmüştür. Sorguya çekilmiş şahitlerin cevaplarına göre, 1918 yılının Aralık 
ayına kadar dağ eteğinde yaşayan Müslümanlar-hem ağalar hem de çiftçi-
ler- Karabağ’ın diğer eyaletlerindeki Tatar kasabalarının talan edilmesi ve 
Ermenilerin Müslüman nüfus üzerinde uyguladıkları şiddet, zorbalık ve 
vahşetler hakkında duyumlar alsalar da, komşu kasabalarının Ermenileri 
ve onların saygın temsilcileri tarafından sürekli sakinleştirilerek/güvence 
verildikleri için hiçbir savunma hazırlığı yapmamışlardı, hatta Ermenilerin o 
arada onların kasabalarına saldıracakları fikrini bile akıllarına getirmemiş-
lerdi. 1918 yılının Aralık ayının ilk günlerinde Ermeniler eyalet Müslüman-
larına karşı silahlı saldırıya geçtiler, Müslümanları katletme olayları baş 
verdi, kısmen hayvan sürülerinin kaçırılması olayları yer aldı ve en nihayet 
örgütlenmiş çetelerce Tatar kasabalarına saldırıldı. Şahitlerin cevaplarından 
ve Cebrayil Eyalet başkanının, Karabağ general- valisinin adına yazdığı 17 
Şubat 1919 tarihli ve 84 nolu raporundan anlaşılmaktadır. Bu raporda ya-
zıldığına göre; eyaletin Müslüman nüfusu bu olayları derin keder hisleriyle 
karşıladı ve hiçbir aktif harekete geçmeden sadece kendileri ve mal varlıkla-
rını Ermenilerin saldırısından koruma ve hiçbir yasadışı harekete başvur-
madan savunma pozisyonunu aldı; bunun kanıtı da herhangi bir Ermeni 
kasabasının zarar görmemesidir. Ermenilerin Müslüman nüfusa karşı yap-
tıkları suçların bir kısmının listesi şöyledir: 1918 yılı 26 Aralık gecesi, Dü-
dükçü, Edilli, Ağbulag, Goga, Çirakuz, Ahullu kasabalarının Ermenileri, 
Düdükçü kasabasında Müslümanların yaşadığı bölgeyi talan ettiler, evleri 
yaktılar ve eşyaları çaldılar. 7 Aralık 1918 yılında aynı kasabaların Ermeni-
leri Arış kasabasının sakinlerinin koyunlarını kaçırdılar. 5 Aralık 1918 tari-
hinde silahlı Ermeniler Garakelli kasabasına saldırıp koyunları kaçırdılar. 
10 Aralık’ta Doşulins Muharrem Musaoğlu’nun koyunlarını kaçırdılar. Aynı 
tarihte silahlı Ermeniler Efendiler kasabasının sakini Mir-Yusuf Hasanoğ-
lu’nun büyük baş hayvanlarını kaçırdılar. 2 Aralık’ta silahlı Ermeni çetesi 
Âşık Melikli kasabasını ateşe verip sakinlerinin mallarını gasp ettiler; aynı 
gün Ermeni çeteleri Holaflı, Tatar, Şıhlar kasabalarını yaktılar, sakinlerinin 
eşyalarını gasp ettiler, sürülerin bir kısmını öldürüp diğerlerini çaldılar. 18 
Aralık’ta Sirik kasabası talan edilip yakıldı; 27 Şubat 1919’da Ağcakent, De-
lenler, Mülkadarı kasabalarının Ermenileri Sirik kasabasına saldırıp onun 
Nusaslı köyünü ateşe verdiler. 29 Mart 1919’da Ermeniler Ehilli kasabasın-
dan Avetis ve Nerses Babayev’ler kendi toprak sahasını sulayan Ehilli İbad 
Memişoğlu’nu başından ağır yaraladılar. Ağustos 1919’da Kervend kasaba-
sının kışladan dönüşü sırasında sakinlerinin bütün büyük ve küçükbaş 
hayvan sürülerini çaldılar, ev eşyalarını gasp ettiler ve iki çobanı öldürdüler. 
Ocak 1919’da silahlı Ermeniler Garadağlı kasabasının sakini Molla Nebi 
Hacı Mahmud Efendioğlu ve Eyvaz Meğralıoğlu’nun koyunlarını kaçırdılar. 
1918 baharı silahlı Ermeni çetesi, Zerger kasabasının sakini arabacı Bedir 
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Han Memişoğlu’nu soydu. 1918 sonbaharı Gadrut Muhan ve Noromanik 
kasabalarının Ermenileri Sergey Nikolyants ve Sergey Laloğlu, kendi kasa-
baları yakınında Bölyant kasabasının sakinleri Cefer Elekperoğlu ve Nesir 
Muharremoğlunu öldürdüler, onların çıplak cesetleri derede bulundu. 1918 
kışı Cilano ve Mülkadarı kasabalarının Ermenileri Eyvazlı kasabasına saldı-
rıp sakinlerin bütün mallarını ellerinden alarak sürüleri kaçırdılar, bu ara-
da Hüseyin Allahverdi adlı bir zatı öldürdüler. Aynı yılın kışı Dolanlar kasa-
basının Ermenileri Şıhlar kasabasını talan edip yaktılar, eşyaları gasp edip 
hayvan sürülerini kaçırdılar. Mülkadarı kasabasının Ermenileri Melikli ka-
sabasını talan edip, evleri yaktılar, mal ve hayvan sürülerini çaldılar. Kasa-
balara yapılan saldırılar, Müslümanların ölümleriyle sonuçlandı. Ehilli ka-
sabasında üç erkek, üç kadın, bir çocuk öldürüldü; bir erkek yaralandı. Me-
likli’de bir erkek öldürüldü, Tatar kasabasında bir yaralı, Eyvatlı’da bir ölü, 
Şıhlar’da bir yaralı, Mazra’da altı erkek ölü, Sirik’te on bir erkek, on kadın, 
on dört çocuk ölü ve iki erkek yaralı bulundu. Şahitlerin tanıklıklarından, 
Müslümanların Ermeni provokatörlerin ve liderlerinin çoğunu tanıdıkları 
görülmektedir, fakat burada yalnız adları soyadları tam olanların ismi veril-
di: Düdükçü sakinleri: Balasan Ayrapetov, Arutyun Logmatov, Karapet 
Ogancanov, İvan Beğlyarov, Usub Haçiyev, Ovakim Berhudarov, Sarkis Mir-
zoyev; Kemreküç sakinleri: Sumbat Mirzoyev, çavuş Aslan Sarkisov, Avetis 
Petrosov, Nikolay Behdiyev, Aleksan Seyranov; Edinli sakinleri: Behşi Agan-
canov, Gerasim Mirzoyev, Behşi Pahapetov, Moses Kahramanov; Şuşa eya-
leti Çirakuz kasabası sakinleri: Hurşud Bey, Markar Bey, İşhan Bey Sum-
bat Bey İşhanovlar; Goga sakinleri: Muki Seferov, Savad Ter-Frigorov, Sar-
kis Kekuns, David Ogancanov; Şuşa’nın Çanakçı kasabası sakinleri: Sokrat 
Bey Melik-Şahnazarov, bölük başçavuşu Markez, Mülkadarı sakinleri: Mu-
han Martirosov, Nikolay Petrosov, Ovşar ve Tigran Pogosovlar; Dolanlar ka-
sabası sakinleri: Celal Cavadov, Ogancan Mirzacanov, Ağa Sarkis Martiro-
sov, Kaarhan Cavadov, Logos ve Arşak Avanesovlar, Muhan ve Cavad Ogan-
canovlar, İvan Arzusanov; Daşbaşı sakinleri: Bahçi ve Natur Stepanyants-
lar, Muham ve Simon Nisyantslar, Ovanes ve Akopcan Karabekovlar, Zem-
zür sakinleri: Muhan Mikirgaçev, Aleksandr Melkumov, Ovanes Moses-
yants; Ağcakent sakinleri: Gevond ve Tatevos Mikaelovlar, Gayk ve Tigran 
Akopcanovlar, Mirza Ovanesov, İşhan Sarkiscanov, Cilan’dan Markar Kaza-
rov ve Ovşar Musiyev. Cebrayıl kasabası Müslümanları tarafından verilen 
dilekçelerden ve tutanaklardan ağa ve çiftçilerin uğradıkları zararın, aşağı 
yukarı onlarca milyon ruble olduğu söylenebilir. Sürülerin kaçırılması, ev 
eşyalarının, tarım aletlerinin, ekim için olan buğdayın talan edilmesi, eyale-
tin Müslüman köylüsünün ekonomik durumunu, bununla birlikte de alım 
gücünü zayıflattı.15 

                                                           
15 http://www.azerbaijan.az/_Karabakh/_Documents/Documents/document_12_r.html, (15 Ağus-
tos 2012). 
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Günümüzdeki Durum 

Günümüzdeki duruma bakacak olursak; Karabağ’daki durum aradan 
yıllar geçmesine rağmen devam etmektedir. Azerbaycan’ın Fuzuli ve Ceb-
rail rayonları Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. 

23 Mart 1988 tarihli beyanı ile Sovyetler, bölgenin Ermenistan ve Azer-
baycan arasında özerk bölge olarak kalmasını ilân etmiştir. Bölgenin so-
rumluluğu Sovyetlerde kalmıştır. Ermenistan’a bağlanmasını reddetmiş-
tir.16 

19 Ağustos 1993 tarihinde Ermeniler Cebrail’i işgal etmiştir. Daha son-
ra İran sınırı boyunca Azerbaycan topraklarını işgal ederek Fuzuli’ye yö-
nelmişlerdir. Ayrıca, Cebrayil’in işgaliyle bu şehrin batısındaki Gubatlı 
ve Zengilan şehirlerinin Azerbaycan’la ilişkisi kesilmiştir.17 

23 Ağustos 1993 senesi Fuzuli’nin ellibir köyü ve il merkezi Ermeniler 
tarafından işgal edilmiştir. Ellibeş bin civarında vatandaş kendi toprak-
larını terk etmiştir. Fuzuli bölgesi Karabağ dağ silsilesinin güneydoğu-
dan Aras nehrine kadar olan alanı kapsamaktadır. Cebrail, Hocavend, 
Ağcabedi, Beylegan bölgeleri ve Aras nehri boyunca İran’la sınırdır. Ra-
yonun arazisi 1386 metrekare, nüfusu yaklaşık 105 bin kişidir. Bölgenin 
işgalden kurtarılmış topraklarında onüç kasaba ve yirmi köy vardır. Ka-
sabalardan onikisi işgalden kurtarılmış arazide yeni salınmış ve zorunlu 
göçmen aileleri geçici olarak burada yerleştirilmiştir. Şu anda bölgede el-
libir bin zorunlu göçmen yerleşmiştir. Fuzuli bölgesi 1988 yılından baş-
layarak sürekli olarak Ermenilerin saldırısına uğradı. İşgal sonucunda 
1100’den çok Fuzulili şehit oldu, 113 kişi rehin alındı, 1450 kişi sakat-
landı. Yüzölçümü 1050 metrekare olan Cebrail’in Ermenistan Silahlı Kuv-
vetleri tarafından alınması ile 72 okul, 8 hastane, 5 cami, 2 müze, 129 
tarihi anıt, 149 kültür ocağı işgal altında kaldı. Cebrailli 61.100 zorunlu 
göçmen ülkenin 58 ilçesinin iki binden fazla yerleşim merkezinde yerleş-
ti. Azerbaycan’ın Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın işgal altındaki 
Azerbaycan topraklarında çevreye ve doğal kaynaklara yıkıcı etkiyi belir-
leyen merkezi işgalinden sonraki dönemlerde Fuzuli bölgesindeki doğal 
kaynakların Ermeniler tarafından yok edilmesine dair bir takım olgular 
buldu. Geniş orman arazileri ile kaplı olan Devletyarlı köyünde ağaçlar 
tamamen kırılmış, Koçahmetli köy yolu boyunca ağaçlar topluca yok edil-
miş, Yağlıvend köyünde köy arası yolun sağ ve sol tarafındaki büyük öl-
çüde ağaçlar tamamen kırılmış, 2006-2009 yıllarında bölgenin 35 bin 
hektardan fazla arazisi Ermeniler tarafından yakılmıştır.18 
                                                           
16 Christopher J. Walker, Armenian and Karabagh, The Struggle for Unity, s. 131, London, 1991. 
17 Fedakar, “a.g.m.”, s. 46. 
18 http://www.newsaze.com/haberler_ermenistan_ordusu_ateskes_ihlalini_surduruyor-l-1-say-
fa_id-666-id-71285, (16 Ağustos 2012). 
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Türkiye’nin 1921 Kars Antlaşması’na göre, Nahcivan’ın statüsünü 
korumak için müdahale etme imkânının belirmesi, Rusya ile Türkiye’yi 
karşı karşıya getirmiştir. Zira Rusya ve Ermenistan’ın da taraf olduğu 
Taşkent Kolektif güvenlik Anlaşmasına göre, anlaşmaya taraf olan ül-
kelerden birine yapılan saldırı tüm taraf ülkelere yapılmış bir saldırı 
olarak algılanacaktı. Ermeniler ilerleyişleri sonunda sadece Dağlık Ka-
rabağ’ı değil aynı zamanda Karabağ’ın dışında kalan % 12 oranında 
Azerbaycan topraklarını da işgal etmiştir. Savaşta bir milyon Azerbay-
can Türkü mülteci durumuna düşmüş, topraklarının % 20’si Ermeni 
işgaline uğramıştır. Nitekim 1996 AGİT Lizbon zirvesinde Azerbaycan 
toprak bütünlüğünün korunmasına ilişkin bir kararı çıkartmayı ba-
şarmış ancak kararı Ermeni tarafı kabul etmemiştir. 1997 yılında AGİT 
Minsk grubunun Ermenilerin işgal ettikleri toprakların bir kısmından 
çekilmesini içeren barış planı Ter-Petrosyan tarafından sıcak karşılan-
mış ancak 1998 yılında Petrosyan’ın seçimleri kaybedip Koçaryan’ın 
kazanmasıyla barış süreci bir süre durmuştur. 1999 yılından itibaren 
Azerbaycan ve Ermenistan arasında ikili görüşmeler başlamıştır. Bu 
arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bölgesel güçler ve ABD’de 
barış sürecinde rol oynamışlardır.19 

Son dönemde ise “Ermenistan Ordusu Ateşkes İhlalini Sürdürüyor” 
başlıklı habere göre Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Birlikleri 13 Ağustos 
2012 tarihinde saat 16:30-16:35 arası Ermenistan’ın Noyenberyan rayo-
nu Berdavan köyünde bulunan mevzilerden Azerbaycan’ın Gazah rayo-
nu, Kemerli köyünde bulunan mevzilerini, saat 16:35-16:45 arası Ağdam 
rayonu Yusifcanlı köyü yakınlarında bulunan mevzilerden, saat 18:40-
18:45 arası, 22:45-22:50 arası ve bugün saat 04:30-04.35 arası Fuzuli 
rayonu Aşağı Ebdülrehmanlı ve Karahanbeyli köyleri yakınlarında bulu-
nan mevzilerden, saat 04:40-04:45 arası ise Cebrail rayonu Mehdili köyü 
yakınlarında bulunan mevzilerden Azerbaycan ordusunun karşı konum-
larına otomatik ve makineli tüfeklerle ateş açtılar. Savunma Bakanlığı 
basın servisinden verilen bilgiye göre, düşmanın açtığı ateşe karşılık ve-
rilerek susturuldu.20 

Sonuç 

Sovyetlerin çöküşü, bulunduğu coğrafi konum ve yeni kurulan dev-
letlerle olan tarihi bağları nedeniyle Türkiye’nin stratejik önemini arttır-
mıştır. Bu çöküş aynı zamanda Rusya dâhil bölgedeki birçok ülkeye so-
runlar da getirmiştir. Türkiye açısından en önemli problemler arasında 
Yukarı Karabağ sorunu ve Ermenistan ile olan ilişkiler yer almaktadır. 
                                                           
19 Ergünöz Akçora, “Anadolu’dan Azerbaycan’a Ermenilerin Türklere Yaptığı Katliam (Azer-
baycan-Karabağ-Hocalı)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 161, s. 34, Nisan 2006. 
20 http://www.1news.com.tr/azerbaycan/siyaset/20120813121058288.html, (16 Ağustos 2012). 
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Yaşanan süreç göstermektedir ki, 20. yüzyılın sonunda ortaya çıkan yeni 
durumda Türkiye önemli bir bölgesel aktör konumundadır. Bu açıdan 
Türkiye’nin bölgedeki rolünü etkileyen durumların başında Ermenistan 
ile yaşanan sorunlar yer almaktadır. Ermenistan ile yaşanan tarihi so-
runlara bir de Yukarı Karabağ sorunu eklenmiştir. Yukarı Karabağ, Tür-
kiye-Ermenistan ve Azerbaycan ilişkilerini etkilediği gibi Hazar çevresin-
deki zengin enerji kaynaklarının uluslararası pazara ulaştırılmasını da 
etkilemektedir. Bu açıdan Yukarı Karabağ sorunu AB, ABD ve Rusya’nın 
politikaları açısından önem arz ettiği gibi dolaylı da olsa Türkiye’nin bu 
ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerini de etkilemektedir. 
Bundan dolayı Türkiye’nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin normalleşti-
rilmesi yolunda atılan adımlar uluslararası camiada takip edilmektedir. 
Son dönemde yaşanan gelişmelere rağmen Yukarı Karabağ sorunu çö-
zülmediği sürece iki ülkenin ilişkilerinin normalleşmesi mümkün görün-
memektedir. Aksine bir durumda ise Türkiye-Azerbaycan ilişkileri olum-
suz etkilenecektir. Azerbaycan ise hem tarihi bağlar hem de sahip oldu-
ğu zengin kaynaklar açısından Türkiye için önemli bir ülkedir. Azerbay-
can’daki Ermeni işgalinin sona ermesinin hem Türkiye hem de Ermenis-
tan açısından olumlu sonuçları olacaktır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hat-
tı’nda görüldüğü gibi Yukarı Karabağ sorunu doğal zenginliklere sahip 
olmayan Ermenistan’ın bölgedeki fırsatlardan istifade etmesini de engel-
lemektedir. Bu nedenle bu sorun çözülmeden Türkiye’nin Ermenistan’ın 
lehine atacağı bir adım Ermenistan’ın elini güçlendireceği gibi Türkiye’nin 
bölgedeki konumunu olumsuz etkileyecektir.21 

Mevcut durum, Karabağ sorununun artık “kendi kaderini tayin hakkı-
nın”22 sınırlarını aşmıştır. Ermeniler, Dağlık Karabağ’a kendi toprakları 
gözüyle baktıkları gibi, “Üçüncü Ermenistan’dan” bile bahsetmeğe başla-
mışlardır. 

Bazı çıkar gruplarının oluşturulan bu soykırım endüstrisinden ne-
malanmaları, bu meselenin çözümünün yalnız tarihçilerin işi olmadı-
ğı ve lobi faaliyetlerinin önemli olduğu gerçeğini göstermektedir. Sesi 
çok çıkanın haklı durumuna düştüğü bir politika yürütülerek tarihî 
gerçeklerin saptırılması, yalnız Türk değil Ermeni halkına da zarar ver-
mektedir. Karabağ sorunu kanayan bir yara olarak bu meseledeki ye-
rini maalesef korumaktadır. Bu nedenle, bu meselenin sadece Türk ve 
Ermenileri ilgilendirdiği göz önüne alınarak millî ve kalıcı bir politika 
belirlenmelidir. 
                                                           
21 Mustafa Gökçe, “Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir 
Değerlendirme”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and 
History of Turkish or Turkic, Volume: 6/1, p. 1123, Winter, 2011. 
22 Wilson ilkeleri ile uygulamaya konulan “ulusların kendi kaderlerini tayin” ilkesinin em-
peryalist devletler tarafından parçalanmak istenilen toprakları için uygulandığı tarihte hep 
görülmüştür. 
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Öz 

1071 yılından itibaren Orta Asya’dan Anadolu’ya gelerek burada 

pek çok siyasî oluşuma destek veren kabile ve aşiretlerin bir kısmı, 

Karamanoğulları Beyliği’nin kurulmasında önemli bir role sahip ol-

muşlardır. Bunlar, Karamanoğullarıyla beraber dönemin diğer siyasi 

güçlerine karşı mücadele vermiş ve çoğu kere başarılı olmuşlardır. 

Söz konusu gruplar Osmanlı Devleti’nin Karamanoğulları’nın hâkimi-

yetine son vermesi üzerine, Osmanlılara karşı uzun süre direniş gös-

termişlerdir. Karaman Beylerbeyliği sınırları dâhilindeki konar-göçer 

unsurlar zamanla Osmanlı yönetimini benimsemiş ve Osmanlı düzeni 

içerisinde yer almışlardır. 

1500-1522 yıllarında Karaman Beylerbeyliği’nde yoğun bir konar-gö-

çer yapılanma olduğu görülmektedir. Bu gruplar, belli idari bir yapılan-

maya sahiptirler. Bu idari yapılanmanın en üst birimini kabileler oluştur-

muştur. Kabileler cemaatlere, cemaatler ise bölüklere ayrılmıştır. Toplam 

cemaat sayısı 1500 yılında 1128 ve 1522 yılında 1266’dır. Osmanlı Dev-

leti, büyük kabile ve cemaatlerin bazılarını Atçeken ve Yüzdeci adı altın-

da birleştirmiştir. Bu oluşumlar siyasi, etnik bir anlam ifade etmemekte-

dir. Bunlar, diğer konar-göçerlerden farklı yükümlülüklere ve ayrıcalıkla-

ra sahiptirler. 

Anahtar kelimeler: Konar-Göçer, Yörük, Kabile, Cemaat, Bölük, At-

çeken, Yüzdeci. 
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Abstract 

Nomadic Administrative Structure in Karaman Province  

(1500-1522) 

Some of the tribes who migrated from Central Asia to Anatolia since 1071 

and participated in the foundation of several political entities had an important 

role in the establishment of Karamanoğlus. They supported the struggle of Ka-

ramanoğlus against the other political forces of the period and were victorious in 

many cases. These groups also rebelled for a long time against the Ottomans 

who prevented the rule of Karamanoğlus. The nomadics groups within the Ka-

ramanoğlus accepted the Ottomans’ rule and took part in it over the time. 

Between the years of 1500 and 1522 there was a strict nomadic 

structure. They had a structured administration of which the ruling body 

was tribes. The tribes divided into cemaats and the cemaats divided into 

bölüks. The total number of cemaats was 1128 in 1500 and 1266 in 

1522. The Ottoman State unified some of the large tribes and cemaats as 

Atçeken and Yüzdeci respectively. These establishments were not based 

on any ethnicity or political views. On the other hand they had responsi-

bilities and privileges different than others’. 

Key words: Nomads, Yürük, Tribe, Cemaat, Bölük, Atçeken, Yüzdeci. 

Giriş 

Osmanlı Devleti’nde yarı göçebe hayat süren tüm teşekküller, kendi 
içlerinde bir idari yapılanma göstermişlerdir. Genellikle il veya ulus ismi 
altında gruplandırılan konar-göçerler,1 boy, kabile, taife ve aşiret diye 
farklı adlarla anılan ana teşekküllerden meydana gelmiştir. Bu ana 
gruplar oymak ve cemaatlere, oymak ve cemaatler ise oba ve mahallelere 
ayrılmıştır.2 Konar-göçerlerin bu şekildeki sınıflara ayrılmasında kan ba-
ğının büyük bir rolü bulunmaktadır.3 

Osmanlı Devleti’ndeki her göçebe teşekkül farklı adlarla ifade edilen 
ama hemen hemen hepsi aynı olan bir iç idari yapılanmaya sahiptirler. 
Halep Türkmenleri, Yeniil Türkmenleri ve Tarsus Türkmenleri boy veya 
taife adını taşıyan üst birimlerden bunlar ise cemaatlerden oluşmuştur.4 
                                                           
1 İl ve ulus kavramları için bkz. Mehmet Eröz, Yörükler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
Yayını, s. 41-42, İstanbul 1991; Laszlo Rasonyi, Tarihte Türklük, s. 56, Ankara, 1971. 
2 Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskânı, s. 14, İstanbul, 1987. 
3 Yunus Koç, “Bozok Türkmenleri”, Anadolu’da ve Rumeli’de Yörükler ve Türkmenler Sem-
pozyumu Bildirileri, s. 208, Ankara 2000; Tufan Gündüz, “Konar Göçer”, DİA, C. 26, s. 162, 
Ankara, 2002. 
4 Halep Türkmenleri için bkz. İlhan Şahin, “XVI. Asırda Halep Türkmenleri”, Osmanlı Döne-
minde Konar Göçerler, s. 134-138, İstanbul, 2006; Enver Çakar, XVI. Yüzyılda Haleb Sancağı 
(1516-1566), s. 162-164, Elazığ, 2003; Orhan Kılıç, “1597 Tarihli Mufassal Yörük Defterine Gö-
re Haleb Türkmenleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 105, s. 63-70, İstanbul, 1996; Yeni-
il Türkmenleri için bkz. İlhan Şahin, “XVI. Asırda Halep ve Yeniil Türkmenleri”, Osmanlı Döne-
minde Konar-Göçerler, s. 161-162, İstanbul, 2006; Tarsus Türkmenleri için bkz. Ali Sinan Bil-
gili, Osmanlı Döneminde Tarsus Sancağı ve Tarsus Türkmenleri, s. 163-164, Ankara, 2001. 
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Yeni İl Türkmenleri’nde Halep Tükmenleri’nden farklı olarak cemaat adı-
nı taşıyan birimler için mahalle ve oba adları da kullanılmıştır.5 Tarsus 
Türkmenlerini oluşturan cemaatler ise bazen oba tabiri verilen alt birim-
lere ayrılırken oba kelimesinin zaman zaman cemaatle eş anlamda kulla-
nıldığı da görülmüştür.6 16. yüzyılda Kilis, Urfa ve Adıyaman çevresinde 
bulunan konar-göçer teşekküller de taifelerden oluşmuştur. Bu taifeler, 
cemaat veya oymak adlı şubelere ayrılmıştır.7 Aynı yüzyılda Malatya ve 
Adıyaman çevresinde yaşayıp daha sonraları Orta ve Batı Anadolu ile 
Rumeli’ye kadar büyük bir sahaya yayılan konar-göçer teşekkül olan 
Rişvan, aşiret, taife ve kabile gibi birbirini karşılayan en üst birimin adı-
dır. Kaynaklarda Kabâil-i Rişvan ve Taife-i Rişvan diye farklı üst birim 
adlarıyla kaydedilen Rişvan Aşireti de cemaat ve oymak adlı şubelere ay-
rılmıştır.8 Burada verdiğimiz boy, taife, kabile, oymak, cemaat, oba ma-
halle gibi tabirlerin Osmanlı kaynaklarında, kesin çizgilerle birbirinden 
ayrıldığını söylemek mümkün değildir. Bu kelimeler bazen birbiri yerine 
de kullanılmıştır.9 

1. Karaman Beylerbeyliği’ndeki Konar-Göçerlerin İdari Yapılanması 

Karaman Beylerbeyliği’nde bulunan konar-göçerler10 ise genellikle ka-
bile ya da taife adı verilen üst birimlerden oluşmuştur. Bu üst birimler 
için zaman zaman cemaat tabiri de kullanılmıştır. Cemaat, kabile, taife 
diye anılan üst birimler cemaat adı verilen alt şubelerden oluşmuştur. 
Bu şubeler ise bölük ve yine cemaat adı verilen daha alt birimlere ayrıl-
mıştır. Karaman konar-göçerleri içerisinde bölük ve cemaat olan alt bi-
rimlere çok fazla rastlanılmamıştır. Bu konar-göçer teşekküllerin idari 
olarak yapılanmasında cemaatin her birimi karşıladığı görülmektedir. 
Bu da cemaatin, idari yapıda esas birim şeklinde kullanıldığını göster-
mektedir. Bu yapılanmanın, Osmanlı Devleti’nin hemen hemen hepsi 
Karamanoğulları’nın bakiyesi olan ve sürekli kendisine problem çıkaran 
aşiret unsurlarına karşı uyguladığı politikadan kaynaklandığını düşün-
                                                           
5 İ. Şahin, “XVI. Yüzyılda Halep ve Yeniil Türkmenleri”, s. 161-162. 
6 A.S. Bilgili, Tarsus Türkmenleri, s. 163-164. 
7 Mustafa Öztürk, 16. Yüzyılda Kilis Urfa Adıyaman ve Çevresinde Cemaatler-Oymaklar, s. 
18, Elazığ, 2004. 
8 Faruk Söylemez, Osmanlı Devletinde Aşiret Yönetimi -Rişvan Aşireti Örneği-, s. 17-20, İs-
tanbul, 2007. 
9 Bu durum en açık şekilde Bozulus Türkmenlerinde görülmektedir. Bu teşekküllerde taife 
kelimesi Bozulus aşiretler birliğini ifade etmek için kullanılmıştır. Boy ve kabile kelimeleri 
ise aşiretlerin idari bakımdan bir araya toplanmasıyla oluşmuştur. Bunlar cemaatlere, ba-
zen de cemaatler ise oba ve mahallelere ayrılmıştır. Ancak kabile, taife ve cemaat gibi tanım-
ların birbirlerinin yerine de kullanıldığı durumlar da söz konusudur. Bu durum için bkz. 
Tufan Gündüz, Anadolu’da Türkmen Aşiretleri ‘Bozulus Türkmenleri 1540-1640’, s. 46-47, 
Ankara, 1997. 
10 Karaman Beylerbeyliği’ndeki konar-göçerler hakkında bkz. Ayşegül Hüseyniklioğlu, Kara-
man Beylerbeyliği’nde Konar-Göçer Nüfus (1500-1522), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Tarih Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi, s. 533, Elazığ, 2008. 
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mekteyiz. Osmanlı Devleti’nin uyguladığı bu politikanın amacının, ko-
nar-göçerlerin sadece hayvancılıkla uğraşıp geleneksel yaşamlarını de-
vam ettiren; siyasi bir gaye gütmeyen ve Osmanlı Devleti’ni özümseyen 
reaya haline getirmek olduğu kanısındayız. 

Karaman Beylerbeyliği’ndeki konar-göçerlerin idari yapılanması, bu 
yapıyı oluşturan birimler verilerek daha derinlemesine incelenecektir. 

1.1. Kabile 

Kabile, Arapça kökenli bir kelimedir. Kimi araştırmacılar kabilenin, 
boy (taife) ile cemaat arasında bir birim olduğunu,11 kimi araştırmacılar 
ise kabilenin en büyük birim olduğunu ve kabilenin aşiret ile taife adlı 
birimlerden oluştuğunu söylemektedir.12 Bazı araştırmacılar ise, kabile 
kelimesinin boy ve taife kelimeleriyle eş anlamlı olduğunu kabul etmek-
tedir.13 Arapça bir kelime olan taifenin, Türkçe karşılığı aşirettir.14 Aşiret 
aynı kökenden gelmiş birlikte yaşayan ve birlikte konup göçen halk 
anlamına gelmektedir. Bugün Anadolu’da yaşayan birçok göçebe cema-
atlere aşiret denildiği gibi, göçebelikten kurtulup belli bir yere yerleşerek 
bir arada köyler kurmuş olan boylara ve oymaklara da aşiret adı veril-
mektedir.15 

Görüldüğü gibi kabile, taife ve boy gibi kelimeler için farklı görüşler 
mevcuttur. Bu durum farklı coğrafyalarda bulunan konar-göçerlerin, fark-
lı bir idari yapılanmaya sahip olmalarından kaynaklanmıştır. Çoğu zaman 
cemaat, oymak ve aşiret kavramlarının aynı anlamda kullanıldığı görül-
mektedir. Arşiv belgelerinde buna rastlamak mümkündür. Bütün bunlara 
rağmen şayet bu kelimeler bir tasnife tabi tutulursa, aşiret, konargöçer 
topluluğun üst adı, cemaat ise aşiretin alt kolları belki oymak da cemaatle 
aynı anlamda veya cemaatin bir alt kolu olarak ifade edilebilir.16 
                                                           
11 İ. Şahin, konar-göçer teşekküllerinin en üst biriminin boy olduğunu söylemektedir. Türk-
çe olan boy kelimesinin Arapça karşılığının ise taife olarak adlandırıldığını söylemiştir. Boy 
ve taife adlı üst birimin ise cemaatlere, cemaatlerin de tir, bölük, mahalle, oymak, oba gibi 
şubelere ayrıldığı belirtilmektedir. İlhan Şahin, “XVI. Yüzyıl Osmanlı Anadolusu Göçebele-
rinde Kethüdalık ve Boybeylik Müessesesi”, Osmanlı Döneminde Konar-Göçerler, s. 174-
175, İstanbul, 2006. 
12 M. Öztürk, Arapça olan kabile kelimesinin Türkçedeki karşılığının il/el olduğunu söyleye-
rek kabilenin en üst birim olduğunu belirtmektedir. Kabilenin alt biriminin Türkçe aşiret ve 
Arapça tavâif tabirleriyle karşılandığını söylemekte ve aşiretin alt birimlerinin de cemaat ve 
oymak diye adlandırıldığını ifade etmektedir. Bkz. M. Öztürk, Kilis Urfa Adıyaman ve Çevre-
sinde Cemaatler-Oymaklar, s. 18. 
13 Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin 
Yerleştirilmesi, s. 16, Ankara, 1988; Faruk Sümer, “XVI. Asırda Anadolu, Suriye ve Irak’ta 
Yaşayan Türk Aşiretlerine Umumi Bir Bakış”, İFM, C. 11, S. 1-4, s. 511. 
14 M. Öztürk, Kilis Urfa Adıyaman ve Çevresinde Cemaatler-Oymaklar, s. 18. 
15 Şemseddin Sami, Kâmus-ı Türkî, s. 938, İstanbul, 1989; Cevdet Türkay, Osmanlı İmpara-
torluğu’nda Oymak, Aşiret ve Cemaatler, s. 17, İstanbul, 2001; F. Söylemez, Rişvan Aşireti 
Örneği, s. 17. 
16 F. Söylemez, Rişvan Aşireti Örneği, s. 17-18. 
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Karaman Beylerbeyliği konar-göçerlerindeki en büyük birim kabiledir. 
Kabile, kan bağı ve akrabalığı olan birçok cemaati kapsayan en üst teşek-
küldür.17 Bu teşekkül bazen akrabalığı önemsemeyen iktisadi bir birlikte-
liği de ifade etmektedir. Eskiil, Turgud ve Bayburd kazalarında bulunan At-
çeken kabileleri, bu türden oluşumlardır. Eskiil kazasındaki Atçeken Kabi-
lesi, Boynu Yumru ve diğer Atçeken cemaatleri olarak ikiye ayrılmıştır. Bir-
çok cemaatten oluşan Boynu Yumru teşekkülleri de kabile olarak kayde-
dilmiştir.18 Bu durum Atçeken olan teşekküller için kullanılan kabile teri-
minin iktisadi birlikteliği ifade ettiğini göstermektedir. Konar-göçer teşek-
küllerde taife ve kabile gibi birimler, genellikle yakın akrabalıkları olan ko-
nar-göçerleri kapsamaktadır. Ancak Atçeken Kabilelerini oluşturan grup-
larda böyle bir özellik görülmemektedir. Bu da Atçekenlik’in Osmanlı Dev-
leti’ne sıcak bakmayan Karamanoğulları’nın bakiyeleri olan teşekküllerin 
etkisini kırmak için oluşturulduğunu göstermektedir.19 

Kabile kelimesinin yerine zaman zaman taife zaman zaman da cemaat 
kelimeleri kullanılmıştır. Eskiil kazasındaki Firuzlu adlı konar-göçer te-
şekkül taife olarak kaydedilmiştir.20 İncelediğimiz dönemde Aksaray ka-
zasında bulunan ve Yüzdeci olarak kaydedilen cemaatlerin bağlı olduğu 
üst birimi ifade etmek için 1500 yılında cemaat,21 1518 yılında kabile22 
ve 1522 yılında taife tabirleri kullanılmıştır.23 Niğde kazasında da böyle 
bir durum söz konusudur. Dündarlular, 1500 yılında Cemaat-i Dündar-
lu, 1518 yılında Taife-i Dündarluyan ve 1522 yılında Kabile-i Dündarlu-
yan diye kaydedilmiştir.24 

Kabile terimi Karaman Beylerbeyliği konar-göçerleri için her zaman 
üst bir birimi ifade etmektedir. Ancak her zaman birden fazla cemaati 
kapsayan bir birim olarak kullanılmamıştır. 1522 yılında Turgud kazası 
Atçeken Kabilesi teşekküllerinden biri olan Saruca Ahmedlü’den ayrılan 
grup, Evlâd-ı Ağlarca Cemaati olarak anılmıştır. Yine Atçeken olan bu ce-
maat için Cemaat-ı Evlâd-ı Ağlarca an Kabile-i Saruca Ahmedlü tabirinin 
kullanılması kabile kelimesinin anlamını daraltmakla beraber bu kelime-
nin üst bir birimi ifade ettiği görülmektedir.25 
                                                           
17 Niğde kazasındaki Bulgarlu, Ürgüb kazasındaki Cemallü, Gülnar kazasındaki Çeçelü, 
Mud kazasındaki Ağarlı ve Koçhisar ile Mud kazalarındaki Bozdoğan adlı teşekküller, kabile 
adlı üst oluşumlardır. 
18 BOA, TD 32, s. 1-47; BOA, TD 1061, s. 2-79, 238-243; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, 
s. 161, 231-235. 
19 Hasan Basri Karadeniz, Atçeken Oymakları (1500-1642), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, s. 40-41, Kayseri, 1995. 
20 BOA, TD 1061, s. 43-45; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 234. 
21 BOA, TD 32, s. 305. 
22 BOA, TD 1061, s. 213-226. 
23 387 Numaralı Muhasebe Defteri,  s.125-126. 
24 BOA, TD 32, s. 364; BOA, TD 1061, s. 344; 387 Numaralı Muhasebe Defteri,  s.170-171. 
25 BOA, TD 32, s. 125; BOA, TD 1061, s. 83-85; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 241. 

41



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6 

Karaman Beylerbeyliği’nde ana konar-göçer teşekküller bazen çeşitli 
köylerde bulunmuşlardır. Ereğli kazasında Ada Cemaati, 1500 yılında 9 
ve 1522 yılında 11 köyde görülmüştür. Bunların her biri ana teşekkülün 
alt birimini oluşturan gruplarındandır. 

Karaman Beylerbeyliği’ndeki konar-göçerler, ağırlıklı olarak yukarıda 
izah etmeye çalıştığımız idari yapılanmaya sahiptirler. Ancak Kayseri, 
Karataş, Mud ve Gülnar adlı kazalardaki konar-göçer teşekküllerde daha 
farklı bir idari yapılanma görülmüştür. Kayseri kazasındaki cemaatler, 
yörük adını taşıyan topluluklara bağlı birimler şeklinde kaydedilmiştir. 
Evlâd-ı Beyân,26 Emir Kethüda27 ve daha birçok cemaat, Yörükan-ı Göste-
re yani Göstere Yörükleri olarak kaydedilmiştir. Yörük kelimesinin bura-
da kabile gibi en üst birimi ifade ettiğini düşünmekteyiz. Çünkü Yörü-
kân-ı Çöblü’ye bağlı cemaatlerden sadece Karalu Cemaati için kullanılan 
an kabile-i çöblü kaydı, yörük kelimesinin kabile gibi idari bir birim anla-
mını taşıdığını göstermektedir.28 Ayrıca Kayseri’deki ana teşekküllerden 
biri olan Yahyalu için kabile, cemaat, yörük tabirlerinin zaman zaman 
birbirlerinin yerine kullanılması da bu görüşü desteklemektedir. Nitekim 
Yahyalu Yörüklerinden olan Konuklar Cemaati’nde an kabile-i Yahyalu;29 
Hallaçlu Cemaati’nde an yörükân-ı yahyalu;30 Kafirlü Cemaati’nde ise an 
cemaat-i yahyalu31 şeklindeki kayıtlar bunun örneklerindendir. Bu ör-
nekleri arttırmak mümkündür. Bazen de Taşan Cemaati’nde olduğu gibi 
sadece an yahyalu tabirleri kullanılmıştır32. Kayseri kazasındaki bu fark-
lılığın, Kayseri konar-göçerlerinin büyük Türkmen teşekküllerine tabi ol-
mayan çok eski konar-göçerler olmalarından kaynaklandığını düşün-
mekteyiz. 1518 tarihli Karaman Kanunnâmesi’nde Kayseri kazası Yörük-
leri, Kazâ-i Kayseriyye’de mütemekkin olan yörüğan tâifesi mâ-tekaddem-
den göçer ve konar olub… şeklinde ifade edilmiştir.33 Bu da Kayseri’deki 
Yörüklerin Anadolu’ya ilk gelen göçebe toplulukların bakiyeleri olduğunu 
göstermektedir. Tüm bunlar, Kayseri’deki konar-göçerlerin idari yapılan-
masında yörük kelimesinin esas alındığını göstermektedir. 

Gülnar, Mud ve Karataş kazalarındaki konar-göçerler ise daha farklı 
bir idari yapılanma içerisindedirler. Bu durumun daha çok buradaki ko-
nar-göçerlerin yaşayış tarzından kaynaklandığını düşünmekteyiz. 1518 
yılına ait Karaman Kanunnâmesi’nde Gülnar, Mud ve Karataş kazaları-
                                                           
26 BOA, MAD 20, vr.84b-85a; BOA, TD 33, s. 151–152; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 211. 
27 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 211. 
28 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 212. 
29 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 208. 
30 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 208. 
31 MAD 20, vr.90a; BOA, TD 33, s. 162. 
32 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 208. 
33 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, C. 3, s. 329, İstanbul, 1991. 
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nı içine alan İçil sancağı için Ve Livâ-i İç-İl’in ekser re’âyâsı yörük tâife-
si gibi olub ve ba’zısı Vilâyet-i Karaman’da câ be câ müteferrik sâkin 
iken… ifadesinin kullanılması buradaki hayat tarzının daha farklı oldu-
ğunu göstermektedir.34 Bu hayat tarzı yine aynı kanunnâmede Ve Livâ-i 
İç-İl’in re’âyâsı, eyyâm-ı şitâda sevâhile inüb ve eyyâm-ı sayfda yaylak-
lara çıkarlar imiş şeklinde özetlenmiştir.35 Kanunnâmede geçen yörük 
tâifesi gibi kaydı bunların yarı yerleşik bir konar-göçer zümre olduğunu 
ifade ediyor olsa gerektir. Tapu tahrir defterlerinde genellikle önce kar-
ye reayası kaydedilmiş; ardından bu karyede bulunan cemaat reayaları 
verilmiştir. Yani konar-göçerler ile köylerde yerleşik olan halk bir arada 
yaşamıştır. Bazen aynı yılda bir köyde dört beş farklı konar-göçer grup 
bulunmuştur. Bu bölgedeki konar-göçerler, Karaman Beylerbeyliği’nin 
diğer kazalarındaki konar-göçerlere göre daha önce ziraat yapmaya 
başlamışlardır. Özellikle ziraat ürünleri çeşitlerinin fazlalığı bunu gös-
termektedir.  

Gülnar, Mud ve Karataş’daki konar-göçer zümrelerin idari yapılanma-
sında da bu hayat tarzının etkisi büyüktür. Buralardaki konar-göçer te-
şekküller, genellikle cemaat diye kaydedilen ana bir teşekkülden oluş-
muştur. Bu ana teşekküle bağlı gruplar birbirinden bağımsız farklı köy-
lerde kaydedilmişlerdir. Karataş kazasındaki Köseler Cemaati, Tahtalu 
karyesi36 ve Katran Gediği karyesi37 olarak iki grup şeklinde görülmekte-
dir. Mud kazasındaki Evren Cemaati, 1500 yılında 9 farklı köyde yaşa-
mıştır. Bu dokuz köy, Evren Cemaati’nin 9 ayrı gruptan oluştuğunu gös-
termektedir. Mud kazasındaki Bozdoğan konar-göçerleri gibi bazı ana te-
şekküller çeşitli alt cemaatlerden oluştuğu gibi köy gruplarına da sahip-
tir. Bozdoğan Kabilesi olarak kaydedilen bu teşekkül, 1500 ile 1522 yıl-
ları arasında 6 farklı köyde görülmüştür. Ayrıca bu kabile 1500 yılında 9 
ve 1522 yılında 11 cemaate ayrılmıştır. 

Bu ana teşekküller için kullanılan cemaat tabirinin kabile tabirini 
karşıladığını düşünmekteyiz. Genellikle cemaat diye verilen bazı teşek-
küller için zaman zaman kabile tabirinin kullanılması bunu doğrula-
maktadır. Karataş kazasındaki Tokuz Cemaati için 1522 yılı defterinde 
Avcılar, Boğa Depesi, Boynuz Viranı gibi birkaç köyde Kabile-i Tokuz 
kaydı bulunmaktadır.38 Gülnar kazasındaki Beğdili Cemaati’nin pera-
kende grubu için 1518 yılı defterinde Cemaat-i Perakende an Kabile-i 
Beydili kaydı verilmiştir.39 Buradan hareketle Gülnar, Karataş ve Mud 
                                                           
34 A. Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, C. 3, s. 326. 
35 A. Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, C. 3, s. 326. 
36 BOA, TD 31, s. 475; BOA, TD 83, s. 237; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 292. 
37 BOA, TD 31, s. 475; BOA, TD 83, s.236; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 292. 
38 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 292. 
39 BOA, TD 83, s. 335-336; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 299. 
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kazalarında cemaat olarak kaydedilen ana konar-göçer teşekküllerin 
birer kabile oldukları söylenebilinir. İçil sancağında bulunan konar-gö-
çerler, idari olarak, Bozdoğan teşekkülünde görüldüğü gibi bazen kabi-
le olarak da kaydedilmiştir. Gülnar kazasındaki Çeçelü Kabilesi, Çeçelü 
Cemaatleri ve Bozkırlu Cemaati olarak iki teşekkülden oluşmuştur. Bu 
teşekküllere tabi konar-göçerler de perakende ve köy gruplarından mü-
teşekkildir. 

Sonuç olarak, Gülnar, Karataş ve Mud kazalarındaki konar-göçerlerin 
idari yapısının en üst birimini kabile ya da kabile kelimesini karşılayan 
cemaatler oluşturmaktadır. Bu üst birim ya cemaatlere ya da cemaat gi-
bi özellik gösteren mezra ve köy gruplarına ayrılmıştır. 

2.1.2. Cemaat 

Cemaat, insan toplulukları, imamın arkasında namaz kılanlar, vb. 
anlamlarla ifade edilmektedir.40 Cemaat, topluluk manasında Arapça bir 
kelimedir. Türkçede oymak kelimesiyle karşılanmaktadır. Cemaat veya 
oymak, aşiret veya taifelerin alt birimidir.41 

Osmanlı döneminde Anadolu’daki göçebeler arasında en yaygın idari 
ve sosyal birim cemaat idi. Bir cemaat, birbirleriyle akrabalık bağları 
olan kimselerin teşkil ettiği bir grup, topluluk özelliğindeydi. Göçebeler 
arasında bazen bir cemaate bağlı olan, bazen de cemaatin yerine kulla-
nılan birimler vardı. Bu birimler tir, bölük, mahalle, oymak, oba gibi adla-
rı taşımaktaydı.42 

Karaman Beylerbeyliği konar-göçerlerinde de cemaat, en yaygın ida-
ri birimdir. Cemaat, yukarıda değindiğimiz gibi en üst idari birimi ifa-
de eden kabile kelimesinin yerine de kullanılmıştır. İster cemaat, ister 
kabile olsun Karaman Beylerbeyliği’ndeki konar-göçerlerde ana teşek-
külü oluşturan birimlere cemaat denilmektedir. İshaklu kazasındaki 
konar-göçerler hariç tüm Karaman Beylerbeyliği’ndeki konar-göçerler 
kabile gibi üst birimden ve bu üst birim de cemaatlerden oluşmuştur. 
İshaklu kazasındaki konar-göçer teşekküller ise sadece cemaat yapı-
lanmasına sahiptir. Kabile gibi üst bir birim yoktur. Bunlar müstakil 
cemaatlerdir. 

Her cemaatin başında kethüda adı verilen bir idarecisi de bulunmak-
tadır. Bu idareciler seçkin ailelere mensup kişilerdir. Genelde babadan 
oğula geçen kethüdalık üzerinde ahalinin de söz hakkı bulunmaktaydı. 
Kethüda adayı tespit edildikten sonra o mahallin kadısına durum tescil 
                                                           
40 Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, s. 162, Ankara, 1990. 
41 M. Öztürk, Kilis Urfa Adıyaman ve Çevresinde Cemaatler-Oymaklar, s. XIV, 18; F. Söyle-
mez, Rişvan Aşireti, s. 19; M. Eröz, Yörükler, s. 49. 
42 İ. Şahin, “Kethüdalık ve Boybeylik Müessesesi”, s. 174; İlhan Şahin, “Anadolu’da Oğuz-
lar”, Osmanlı Döneminde Konar-Göçerler, s. 62, İstanbul, 2006. 
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ettirilirdi. Kadı da o şahsın tayini için durumu merkeze bildirirdi. Genel-
de merkezden, kadı tarafından arz edilen kişinin tayini doğrultusunda 
bir karar çıkardı.43 Cemaat ve oymak lideri olan kethüda, devlet ile ce-
maat arasındaki ilişkileri düzenleyen ve devlete karşı sorumlu olan kişi-
dir.44 Kethüdalar, vergi toplamak, uhdelerinde bulunan aşiretlerin düze-
nini sağlamak ve tahririn yapılacağı zaman eminlere yardımcı olmak gö-
revlerini yapmakla yükümlü idi. Kethüdalar, bazı hallerde sipahi olarak 
savaşlara da gitmişlerdir.45 Karaman Beylerbeyliği konar-göçerlerinde de 
cemaat liderlerine kethüda denilmektedir. Turgud kazasında Atçeken Ka-
bilesi’nden olan Bilcalu Cemaati’nin 1500 yılında kethüdası Yusuf veled-i 
Mehmed adlı kişidir.46 Ancak çoğu zaman cemaatlerin kethüdalarının 
kimler olduğu belirtilmemiştir. Bazen cemaatlerin kethüdalarının adıyla 
anıldıkları görülmektedir. Kayseri kazasında olan Garibşalu Yörükleri’-
nden Süleyman Kethüda adını kethüdasından almıştır. 1500 yılı defte-
rinde İskender veled-i Süleyman Kethüda adlı kişinin bulunuşu bu görü-
şü desteklemektedir.47 

2.1.3. Bölük 

Bölük kelimesi, grup, bir grup insan anlamına gelmektedir. Osmanlı 
Devleti’nde bölük kelimesi nahiye gibi idari bir alt-birimi de ifade etmiş-
tir. Bölük, kabileye mensup bir grup insanı olduğu kadar, bunlar tara-
fından iskân edilen belli sayıda köyler topluluğunu da ifade etmiştir.48 
Bu kelime, İran’da Moğol devrinden itibaren idari ve mali yöre anlamın-
da kullanılmıştır.49 

Konar-göçerlerin idari yapısı içerisinde ise bölük ya cemaat kelimesiyle 
eş anlamda ya da cemaati oluşturan alt bir birimi ifade etmek için kulla-
nılmıştır. Osmanlı konar-göçerleri arasında, cemaat ya da cemaatin alt bi-
rimi olarak sadece bölük kelimesi kullanılmamıştır. Bu, Menteşe ve Isparta 
gibi bölgelerdeki göçebe grupları arasında tir olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Tir’in, Ok’un karşılığı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kan bağıyla 
birbirine çok yakın birkaç ailenin meydana getirdiği birim Oba adıyla anıl-
mıştır. Mahalle, genellikle cemaatin alt birimi olarak görülmüştür.50 
                                                           
43 İ. Şahin, “Anadolu’da Oğuzlar”, s. 62; İ. Şahin, “Kethüdalık ve Boybeylik Müessesesi”, 
s. 175-178. 
44 M. Öztürk, Kilis Urfa Adıyaman ve Çevresinde Cemaatler-Oymaklar, s. XIV; F. Sümer, 
“Türk Aşiretlerine Umumi Bir Bakış”, s. 511. 
45 T. Gündüz, Bozulus Türkmenleri, s. 113-115; A. Latif Armağan, “Osmanlı Devleti’nde Ko-
nar-Göçerler”, Osmanlı, C. 4, s. 145, Ankara, 1999. 
46 BOA, TD 32, s. 125-126. 
47 BOA, MAD 20, s. 90b-91a; BOA, TD 33, s. 163-164. 
48 Bölük kelimesi Canik sancağında nahiye gibi idari bir alt-birim olarak da görülmüştür. 
Bunun için bkz. Mehmet Öz, XV-XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı, s. 29, Ankara, 1999. 
49 Faruk Sümer, “Anadolu’da Moğollar”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, S. I, s. 137, Ankara 1970. 
50 İ. Şahin, “Kethüdalık ve Boybeylik Müessesesi”, s. 174-175. 
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Bölük, Moğol askeri sisteminin bir parçasıdır. Anadolu’da özellikle Orta 
ve Kuzey Anadolu’daki göçebe gruplarının idari yapısı içerisinde kullanıl-
mıştır.51 Bölük sistemi en açık şekilde Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Yoz-
gat, Ankara, Kırşehir, Sultanönü ve Sivrihisar bölgelerinde yaşayan Ulu 
Yörük teşekkülünde görülmüştür. Ulu Yörük, Orta Anadolu’da bulunan 
Moğol bakiyeleri ile Yörük cemaatlerinin bir araya getirilmesiyle oluşan bir 
teşekküldür.52 Buradan hareketle bölük sadece Moğol kökenli Türkleşmiş 
kabilelerde değil, Ulu Yörük arasındaki Çepni, Salur gibi Oğuz boyların-
dan olan göçerlerde de görülmüştür. Elbette ki bunlarda da bölük sistemi-
nin kullanılmasında Moğol kökenli göçebelerin etkisi büyüktür.53 

Karaman Beylerbeyliği’ndeki konar-göçerler arasında da bölük keli-
mesiyle ifade edilen birimler bulunmaktadır. Bu birimler bazen kabileyi 
oluşturan cemaat ile aynı anlamı taşımıştır. Ürgüb kazasında Cemallü 
Kabilesi’nden olan Aksak Ali, 1500 yılında bölük ve 1522 yılında cemaat 
olarak kaydedilmiştir.54 Karahisar-ı Develü kazası konar-göçerlerinden 
Sendiremeke Kabilesi’ne bağlı gruplar bölük olarak kaydedilmişlerdir. Bu 
kabileden olan Evlâd-ı İne Bey için Bölük-i Evlâd-ı İne Bey an Kabile-i 
Sendiremeke diye verilen kayıt bunun en bariz örneğidir.55 Bazen de bö-
lük, cemaatin bir alt birimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Eskiil kazasın-
da Sinan Bennak Cemaati, 1500 yılında İncikler ve Menteşeli olmak üzere 
iki bölüğe ayrılmıştır. Bu bölüklere, 1522 yılında, Uşaklar ve Bulduklar 
Bölüğü eklenmiştir.56 

Bölük kelimesi Mud kazası Silifke nahiyesindeki Bölük-i Ağar Cemaati 
gibi bazı konar-göçer grupların isimlerinde de yer almıştır. Yine Mud ka-
zasındaki Kastamonu adlı konar-göçer teşekkülün Mud nahiyesinde bu-
lunanları, Cemaat-i Kastamonu veya Kabile-i Kastamonu diye kaydedilir-
ken Silifke nahiyesinde görülenleri Cemaat-i Bölük-i Kastamonu diye kay-
dedilmiştir. Bazen cemaat ve bölük kelimeleri beraber kullanılmıştır. 1500 
yılında Kayseri kazasındaki İslamlu Yörükleri’nden bazıları Bölük-i Ce-
                                                           
51 İ. Şahin, “Anadolu’da Oğuzlar”, s. 65, 71. 
52 Ulu Yörük teşekkülü ve bölük sistemi için bkz. Erhan Afyoncu, “Ulu Yörük”, Anadolu’da ve 
Rumeli’de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bildirileri, s. 1-7, Ankara, 2000; İlhan Şahin, 
“Osmanlı İmparatorluğu’nda Konar-Göçer Aşiretlerin Hukuki Nizamları”, Osmanlı Döneminde 
Konar Göçerler, s. 192-193, İstanbul, 2006; İ. Şahin, “Anadolu’da Oğuzlar”, s. 75; Tufan Gün-
düz, XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Danişmendli Türkmenleri, s. 22, İstanbul, 2005; Faruk Sümer, 
“Bayatlar”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. IV, S. 4, s. 
379, İstanbul, 1952; Faruk Sümer, “Bozoklu Oğuz Boylarına Dair”, AÜDTCFD, C. XI, S. 1, s. 
71, Ankara, 1953; F. Sümer, “Anadolu’da Moğollar”, s. 137-138; Faruk Sümer, Oğuzlar (Türk-
menler) Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, s. 143-146, 
İstanbul, 1992. 
53 Sivas bölgesindeki Ulu Yörük içerisinde bulunan Çepni ve Salur bölükleri için bkz. Faruk 
Sümer, “Osmanlı Devrinde Anadolu’da Yaşayan Bazı Üçoklu Oğuz Boylarına Mensup Teşek-
küller”, İFM, C. 11, S. 1-4, s. 447-448, 453, 484-486, İstanbul, 1952. 
54 BOA, TD 32, s. 260; BOA, TD 1061, s. 348; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 179. 
55 BOA, TD 1061, s. 288; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 190. 
56 BOA, TD 32, s. 42-44; BOA, TD 1061, s. 75-76; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 235. 
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maat-i Biligi,57 Bölük-i Cemaat-i Bostanlu,58 Bölük-i Cemaat-i Demircilü59 
şeklinde kaydedilmiştir. 

Bölük adlı birimler Kayseri, Karahisar-ı Develü, Ürgüb ve Eskiil kaza-
ları ile Mud kazası Silifke nahiyesindeki konar-göçer teşekküller içerisin-
de görülmüştür. Bu kelimenin özellikle Kayseri, Ürgüb ve Karahisar-ı De-
velü gibi Orta Anadolu şehirleri ile Orta Anadolu’ya yakın yerlerdeki ko-
nar-göçerler içinde yoğunlaşmış olması bu teşekküllerin Moğol kökenli 
olabileceklerini göstermektedir. Ama elimizde bunu destekleyecek veriler 
bulunmamaktadır. 

Tablo 1: Karaman Beylerbeyliği Genelinde Konar - Göçer Cemaat ve  
Bölüklerin Toplam Sayıları 

Cemaat Sayısı 
Kaza Adı 

1500 1522 

Konya Kazası       3       2 

Turgud Kazası   105   110 

Bayburd Kazası      23     22 

Eskiil Kazası     47   118 

İshaklu Kazası     13     12 

Ilgun Kazası       9     10 

Beyşehir Kazası       1       1 

Seydişehir Kazası       -       2 

Larende Kazası       6       7 

Belviran Kazası       2       1 

Aksaray Kazası   126     87 

Ereğli Kazası     22     35 

Koçhisar Kazası     44     82 

Niğde Kazası     39     81 

Anduğu Kazası       -       2 

Ürgüb Kazası     23     24 

Karahisar-ı Develü Kazası     39     68 

Kayseri Kazası     77     98 

Ermenek Kazası       6       1 

Gülnar Kazası   329   331 
Karataş Kazası     74     70 
Mud Kazası   140   102 

TOPLAM 1128 1266 

                                                           
57 BOA, MAD 20, vr. 80a-80b; BOA, TD 33, s. 142-143. 
58 BOA, MAD 20, vr. 79b-80a; BOA, TD 33, s. 141-142. 
59 BOA, MAD 20, vr. 80b; BOA, TD 33, s. 143. 
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Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere Karaman Beylerbeyliği’nde kabile 
gibi bir üst birime bağlı ve müstakil kaydedilmiş olan grup, bölük ve ce-
maatlerin toplam sayısı 1500 yılında 1128 iken % 12 oranında artarak 
1522 yılında 1266’ya yükselmiştir. 

Konar-göçer teşekküllerin cemaat sayılarının artmasının bazı sebep-
leri vardır.60 Cemaatlerin kendi içerisinde bölünmeleri bu sebeplerinin 
en barizidir. Bu durum, dağılan cemaatlerin aynı adı taşımasından an-
laşılmaktadır. Aksaray kazasında Tatarân-ı Şeyillah Kabilesi’nden Bal-
lu adlı konar-göçer teşekkül 1522 yılında ikiye ayrılmış ve ana kütle 
aynı adı taşırken ayrılan grup Nısf-ı Ballu diye anılmıştır.61 Koçhisar 
kazasındaki Celâyir Cemaati, 1522 yılında Cemaat-i Celâyir ve Ce-
maat-i Celâyir-i Diğer olmak üzere ikiye bölünmüştür.62 Niğde kaza-
sındaki Kız Melek Cemaati’nin ise 1500 yılından önce Kız Melek ve Kız 
Melek-i Diğer adıyla ikiye ayrıldığı anlaşılmaktadır. 1522 yılında yine 
ana kütleden bir grup daha ayrılarak Yüzdeci Kabilesi’ne dâhil olmuş 
ve bu yeni konar-göçer teşekkül ana cemaatin kışlaklarından biri olan 
Obruk mezraası ve çevresini kendilerine yurd edinmişlerdir. Kız Me-
lek-i Obruk adını taşıyan bu cemaat adını da Obruk kışlağından al-
mıştır.63 Dağılan her cemaatten ayrılan grup ayrıldığı teşekkülün adı-
nı taşımamıştır. Böyle durumlar az olmakla beraber yeni adlarla anı-
lan teşekküllerde bulunmaktadır. Turgud kazası Atçeken Kabilesi’ne 
bağlı Saruca Ahmedlü Cemaati’nden ayrılan ve Evlâd-ı Ağlarca Cemaa-
ti olarak kaydedilen grup buna örnek teşkil etmektedir.64 Karahisar-ı 
Develü kazasındaki Sendiremeke Kabilesi’ne bağlı İlaldı Bölüğü’nden 
ayrılan grup ise Saru Kürklü olarak anılmıştır.65 Kayseri kazasında 
Evlâd-ı Mukbil için verilen Cemaat-i Evlâd-ı Mukbil Cemaat-i Sarum 
Hacılu’dan bölünmüşdür ifadesi konar-göçer grupların birkaç parçaya 
ayrıldığının en bariz örneğidir.66 

Yarı yerleşik bir hayat tarzını benimsemiş Gülnar, Mud ve Karataş 
kazalarındaki konar-göçer teşekküllerin dağınık şekilde pek çok köy 
ve mezrada yaşadıklarından daha önce bahsetmiştik. 1522 yılında bu 
cemaatlerin hemen hemen hepsinden bazı gruplar perakende olarak 
kaydedilmiştir. Karataş kazasındaki Ayaş, Gülnar kazasındaki İshak-
lu, Hacı Bahaeddinli, Beğdili ile Mud kazasındaki Şamlu, Bozkırlu ve 
Bozdoğan gibi teşekküller bu duruma örnek teşkil etmektedir. Dağı-
                                                           
60 A. S. Bilgili, Tarsus Türkmenleri, s. 166-167. 
61 BOA, TD 32, s. 185-186; BOA, TD 1061, s. 187-188; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 132. 
62 BOA, TD 32, s. 250; BOA, TD 1061, s. 262-263; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 144. 
63 BOA, TD 32, s. 274-276; BOA, TD 1061, s. 240, 318-320; 387 Numaralı Muhasebe Defte-
ri, s. 160, 169. 
64 BOA, TD 32, s. 125; BOA, TD 1061, s. 83-85; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 241. 
65 BOA, TD 32, s. 296; BOA, TD 1061, s. 289-290; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 190. 
66 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 212. 

48



A. HÜSEYNİKLİOĞLU / KARAMAN BEYLERBEYLİĞİ’NDEKİ KONAR-GÖÇERLER 13 

lan cemaat mensupları Perakende-i Beğdili,67 Perakende-i Bozkırlu68 ve 
Perakende-i Ayaş69 diye isimlendirilmişlerdir. 1522 yılında yine özel-
likle Gülnar, Mud ve Karataş kazalarındaki konar-göçer teşekküllerin 
ayrı gruplar halinde yaşadıkları köy ve mezra sayısında da artış söz 
konusudur. Gülnar kazasındaki Oğuzhanlu Cemaati, 1500 yılında 37 
ayrı köyde görülürken cemaatin 1522 yılında bulunduğu köy sayısı 
41’e yükselmiştir. 

Konar-göçerler içerisinde müteferrik adıyla kaydedilen gruplar da ce-
maatlerin parçalandığını göstermektedir. Büyük bazı cemaatlerden ko-
pan böyle gruplara Anadolu’nun pek çok yerinde rastlanılmaktadır. Bu 
durum, böyle grupların çeşitli yerlerde dağınık ve yerleşik bir hale gel-
diklerini göstermektedir.70 Karaman konar-göçerleri arasında da böyle 
gruplar vardır. Bu gruplardan Aksaray kazasında bulunanı Cemaat-i 
Müteferrik71 diye kaydedilmişken Kayseri kazasındaki Yörükân-ı Etrâk-ı 
Müteferrik adıyla verilmiştir.72 Tahrir defterlerinde bu müteferrik grupla-
rın hangi konar-göçer teşekkülden ayrıldığına dair bilgi yoktur. 

Bu müteferrik cemaatler gibi daha birçok grubun, 1500 yılından 
önce parçalandığı anlaşılmaktadır. Karataş kazasındaki Tekür Sümeği 
ve Güvender Sümeği adlı cemaatler 1500 yılından önce Sümek adlı ce-
maatin ayrılan iki kolu olmalıdırlar.73 Aksaray kazasındaki Mondu Ce-
maati’nden bir grup da 1500 yılından önce ikiye bölünmüş ve ana 
kütleden ayrılan grup Nısf-ı Mondu olarak anılmaya başlanmış olmalı-
dır.74 

Ayrıca 1500 yılında birlikte yaşayan cemaatlerin 1522 yılında ayrıl-
mış olması da cemaat sayısının artmasındaki nedenlerdendir. Kayseri 
kazasında ilk tahrirde Cemaat-ı Mehmed veled-i Teberrük Hacılu ve Saru 
Danişmendlü diye kaydedilen konar-göçer teşekküller Çayır Diğin’de Sey-
di Hacılu Cemaati ile beraber kışlamışlardır. 1522 yılında ise Teberrük 
Hacılu ile Seydi Hacılu ayrı mezralarda ve kışlaklarda müstakil olarak 
kaydedilmişken Saru Danişmendlü Cemaati’ne Kayseri kazasında rast-
lanmamıştır.75 
                                                           
67 BOA, TD 83, s. 335-336; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 299. 
68 BOA, TD 83, s. 193; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 276. 
69 BOA, TD 83, s. 222; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 291. 
70 İ. Şahin, “Anadolu’da Oğuzlar”, s. 66-67. 
71 BOA, TD 32, s. 214. 
72 BOA, MAD 20, s. 77b; BOA, TD 33, s. 137. 
73 Tekür Sümeği Cemaati için bkz. BOA, TD 31, s. 452-455; BOA, TD 83, s. 228-232; 387 Nu-
maralı Muhasebe Defteri, s. 292. Güvender Sümeği Cemaati için bkz. BOA, TD 31, s. 449-452; 
BOA, TD 83, s. 224-228; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 291. 
74 BOA, TD 32, s. 189-190; BOA, TD 1061, s. 186-187; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 132. 
75 BOA, MAD 20, s. 78b-79a; BOA, TD 33, s. 139-140; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, 
s. 210, 215. 
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1500 ile 1522 yılları arasında Karaman Beylerbeyliği’ne başka bölge-
lerden konar-göçer teşekküllerin gelmesi cemaat sayısındaki artışın bir 
diğer sebebidir. Tapu tahrir defterlerindeki bazı kayıtlar da bunun gös-
tergesidir. 1522 yılında Bozdoğan Kabilesi’nden İğdir Cemaati’nin Şam ve 
çevresinden gelerek Yüzdeci olarak Koçhisar’a yerleştikleri görülmekte-
dir.76 Bu cemaat gibi Yaranlu Cemaati de Kayseri’ye Şam’dan gelmiştir.77 
Yüzdeci olarak kaydedilen Hacılu Cemaati ise Aksaray’a Tarsus’tan gel-
miştir.78 Konar-göçerlerin nereden geldikleri her zaman pek açık yazıl-
mamıştır. Evrenlü Cemaati’nin Kayseri’ye sahilden,79 Yahyalu Kabilesi 
bünyesinde yer alan Yapalu Cemaati’nin ise Karahisar-ı Develü’ye hariç-
ten geldiği belirtilmektedir.80 

Konar-göçer teşekküllerin birkaç gruba ayrılmasının en önemli se-
bebi nüfus artışıdır. Nüfus artışı ile birlikte cemaatlerin hayvanlarını 
otlatmak için kullandıkları otlak alanları ile ziraat yapacakları alanlar 
ihtiyaca cevap vermemeye başlamıştır. Konar-göçerler, nüfus artışı ile 
başlayan bu iktisadi zorluklarla başa çıkmak için yeni sahalar arama-
ya ve buraları yurt edinmeye başlamışlardır. Aksaray kazasında bulu-
nan Ballu Cemaati’nin ziraat sahası ve kışlakları olan Halvati (?), Kar-
guncuk ve Çiftlik mezraları bir süre sonra cemaat nüfusuna yetmediği 
ve bu nedenle cemaatin ikiye bölündüğü anlaşılmaktadır. Ballu’dan 
ayrılan Nısf-ı Ballu Cemaati ise Akin ve Demür Kapu mezralarını ken-
dilerine yeni kışlak ve ziraat sahası olarak seçmişlerdir.81 Birkaç par-
çaya ayrılan tüm konar-göçerlerde yeni mezra, kışlak ve yaylak alan-
larına rastlamak mümkündür. Yarı-yerleşik olan konar-göçerler de 
nüfus artışı nedeniyle bulundukları köy ve mezralara sığmamışlardır. 
Bunlar da kendilerine yeni köy alanları aramaya başlamışlardır. Pek 
çok cemaat, 1522 yılında eskileri dışında yeni bazı köy ve mezralarda 
görülmüşlerdir. Mud kazasında bulunan Bozkırlu Cemaati, 1500 yılın-
da 7 köyde görülmüşken 1522 yılında bu köylere Çukur karyesi de ek-
lenmiştir.82 Yine aynı yıl Perakende-i Bozkırlu83 adıyla anılan cemaat 
ile Bozkırlu Cemaati’nin grup sayısı 9’a çıkmıştır. Cemaatlerin yaşadı-
ğı tüm bu bölünmeler ve perakende olma durumlarının en büyük et-
keni yukarıda da belirttiğimiz gibi şüphesiz ki toprak yetersizliğidir. 
Bu durumu en açık şekilde Gülnar kazasındaki Gözsüzce karyesinde 
                                                           
76 BOA, TD 1061, s. 227; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 140. 
77 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 215. 
78 BOA, TD 1061, s. 226; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 126. 
79 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 208. 
80 BOA, TD 1061, s. 312; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 196. 
81 BOA, TD 32, s. 185-186; BOA, TD 1061, s. 187-188; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 132. 
82 BOA, TD 83, s. 192-193; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 276. 
83 BOA, TD 83, s. 193; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 276. 
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görmekteyiz. Bu köyde Ketekara,84 Hacı Bahaaddinli,85 Satılu86 ve Yı-
valı87 gibi birçok cemaatin mensupları bulunmaktadır. 1522 yılında 
bu karyenin konar-göçer teşekküllere yetmemesi yüzünden Yıvalu Ce-
maati’nden bir grup Cemaat-i Perakende-i Yıvalu olarak ana kütleden 
ayrılmıştır. Defterdeki Cemaat-i Perakende-i Yıvalu an Reaya-ı Karye-i 
Gözsüzce ifadesi bu görüşü desteklemektedir.88 

Büyük konar-teşekküllerin bir ya da birkaç cemaat ve gruba ayrılma-
larındaki faktörlerden biri ise devletin uyguladığı siyasettir. Osmanlı Dev-
leti, büyük ana kütlelerin idari yapısını değiştirerek küçük parçalara 
bölmüş ve bunları toprağa bağlamaya çalışmıştır. Bu durum ile aşiretle-
rin siyasi güçlerinin kırılması hedeflenmiştir. Ayrıca küçük birçok cema-
atten vergi toplamak daha kolay hale gelmiştir.89 

Osmanlı Devleti’nin, konar-göçer teşekküllere uyguladığı siyaset gere-
ğince cemaatlere zaman zaman bir takım ayrıcalıklar yüklendiği gözlen-
mektedir. Bu en açık şekilde Turgud kazasındaki konar-göçerlerde görül-
mektedir. Buradaki büyük ana kütlelerden bazı gruplara Atçekenlik vas-
fının yüklenmesi bu görüşü desteklemektedir. Ala Yundlu,90 Köklü,91 Rey-
hanlu92 gibi geleneksel konar-göçer yapısını devam ettiren teşekküller-
den bazı grupların Atçeken Kabilesi adı altında teşkilatlandırılması Os-
manlı Devleti’nin konar-göçer teşekküllere uyguladığı siyasetin bir par-
çası olmalıdır. Bu siyaset sadece Atçekenlik kullanılarak yapılmamıştır. 
Aksaray kazasında Yörük-i Dündarlu93 ve Kâfir İshaklu94 gibi büyük ana 
kütlelerden bazı küçük gruplar, aynı isim ile Yüzdeci Taifesi’nin içinde 
yer almıştır. 

Konar-göçerlerin hayat tarzlarının yavaş yavaş değişmesi de cemaat-
lerin parçalanmalarında önemli bir etken olmuştur. Karataş kazasında 
bulunan Artık İğdiri ve Biçer İğdiri cemaatleri 1500 yılından önce İğdir 
                                                           
84 BOA, TD 31, s.104. 
85 BOA, TD 31, s.103. 
86 BOA, TD 31, s.157; BOA, TD 83, s.395-396; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 302. 
87 BOA, TD 31, s. 101-103; BOA, TD 83, s. 448-450; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 305. 
88 BOA, TD 83, s. 450-451; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 305. 
89 A. S. Bilgili, Tarsus Türkmenleri, s. 167; Feridun Emecen, Osmanlı Devleti Tarihi, (Edt. 
Ekmeleddin İhsanoğlu), C. I, s. 5, İstanbul, 1994. 
90 BOA, TD 32, s. 117-118, 164-165; BOA, TD 1061, s. 113-115, 138; 387 Numaralı Muha-
sebe Defteri, s. 242, 244. 
91 BOA, TD 32, s. 127, 157-160; BOA, TD 1061, s. 82-83, 136-137; 387 Numaralı Muhasebe 
Defteri, s. 241, 244. 
92 BOA, TD 32, s. 132-135; BOA, TD 1061, s. 121, 145-146; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, 
s. 242, 244. 
93 BOA, TD 32, s. 207-210; BOA, TD 1061, s. 182-184, 221-222; 387 Numaralı Muhasebe 
Defteri, s. 126, 132. 
94 BOA, TD 32, s. 196-197, 309; BOA, TD 1061, s. 206-207, 217; 387 Numaralı Muhasebe 
Defteri, s. 133, 125. 
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Cemaati’nin ayrılan iki koludur. Cemaatlerin isimlerinden de anlaşılaca-
ğı gibi İğdir Cemaati’nin ziraatla uğraşanları Biçer İğdiri95 ve geriye kalan-
ları Artık İğdiri adıyla anılmıştır.96 

Sonuç 

Karaman Beylerbeyliği’nde bulunan konar-göçerler ise genellikle ka-
bile ya da taife adı verilen üst birimlerden oluşmuştur. Bu üst birimler 
için zaman zaman cemaat tabiri de kullanılmıştır. Cemaat, kabile, taife 
diye anılan üst birimler cemaat adı verilen şubelerden oluşmuştur. Bu 
şubeler ise bölük ve yine cemaat adı verilen alt birimlere ayrılmıştır. Ka-
raman konar-göçerleri içerisinde bölük ve cemaat olan alt birimlere çok 
fazla rastlanılmamıştır. 

Karaman Beylerbeyliği konar-göçerlerinin toplam cemaat sayıları 1500 
yılında 1128 ve 1522 yılında 1266’dır. Cemaat sayısının artışının neden-
lerinden en önemlisi cemaatlerin kendi içerisinde bölünmeleridir. Konar-
göçerler içerisinde müteferrik adıyla kaydedilen gruplar da cemaatlerin 
parçalandığını göstermektedir. 1500 yılında birlikte yaşayan cemaatlerin 
1522 yılında ayrılmış olması da cemaat sayısının artmasındaki nedenler-
dendir. Bu yıllar arasında Karaman Beylerbeyliği’ne başka bölgelerden 
konar-göçer teşekküllerin gelmesi cemaat sayısındaki artışın bir diğer se-
bebidir. 

Konar-göçer teşekküllerin birkaç gruba ayrılmasının en önemli sebebi 
nüfus artışıdır. Konar-göçerlerin hayvanlarını otlatmak için kullandıkları 
otlak alanları ile ziraat yapacakları alanların yetersizliği bölünmelerinde-
ki etkenlerdendir. Büyük konar-teşekküllerin bir ya da birkaç cemaat ve 
gruba ayrılmalarındaki faktörlerden biri ise devletin uyguladığı siyaset-
tir. Osmanlı Devleti, büyük ana kütlelerin idari yapısını değiştirerek kü-
çük parçalara bölmüş ve bunları toprağa bağlamaya çalışmıştır. Bu uy-
gulama ile aşiretlerin siyasi güçlerinin kırılması hedeflenmiştir. Konar-
göçerlerin hayat tarzlarının yavaş yavaş değişmesi de cemaatlerin parça-
lanmalarında önemli bir etken olmuştur. 
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95 BOA, TD 31, s. 444-446; BOA, TD 83, s. 259-262; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 293. 
96 BOA, TD 31, s. 446-448; BOA, TD 83, s. 258-259; 387 Numaralı Muhasebe Defteri, s. 293. 
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Öz 

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Ortadoğu’da kurulan manda re-

jimleri Arap Ortadoğu’sunda bağımsızlık mücadelesini arttırmış ve bu du-

rum bölgede Arap milliyetçiliğini tetiklemiştir. II. Dünya Savaşı’ndan son-

ra ise, ortaya çıkan Arap-İsrail savaşları ve 1952 Mısır Devrimi Arap mil-

liyetçiliğinin en yoğun yaşandığı dönem olmuştur. Bu çalışmada 1952 Mı-

sır Devrimi sonrası Cemal Abdülnasır’ın Arap Ortadoğu’sunda Batı em-

peryalizmine karşı başlattığı, Arap milliyetçiliğini anlatmaya çalıştık. 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Ortadoğu’da, İngiltere ve Fransa’-

nın güç kaybetmesine paralel olarak bir güç boşluğu ortaya çıkmış ve bu 

güç boşluğu ABD ve Sovyet Rusya tarafından doldurulmuştu. Ancak yeni 

güçler de Arap Ortadoğu’sunu sömürmeye devam etmiştir. Batı emperya-

lizmini bölgeden tamamen atmak isteyen Albay Cemal Abdülnasır, ilk iş 

olarak monarşilerin yıkılması gerektiğine inanmış ve 1952 devrimi ile Mı-

sır’da iktidarı ele geçirmiştir. Mısır’da yönetimini kuran Nasır Arap birliği 

için bölge ülkelerindeki monarşilerin yıkılması gerektiğine inanarak bu 

yönde çalışmalar başlatmıştır. Amacı Arap Birliği Federasyonu kurarak 

bölgeyi güçlü tutmak ve Batı’nın tesirini yok etmek olmuştur. 

Anahtar kelimeler: Ortadoğu, Mısır, Arap Milliyetçiliği, Cemal Abdülna-

sır, Monarşi. 

Abstract 

The Effect of Arab Nationalism in the Period of Nasır in Egypt 

on the Administrations 

The manda regimes founded in the Middle East after the First World 

War increased the struggle for independence in the Middle East and this 
                                                           
* Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi. 
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situation trigged the Arab nationalism in the region. After the Second 

World War, the Arab-Israel wars and 1952 Egypt Revolution is the sum-

mit of Arab nationalism. In this study, we tried to explain the Arab natio-

nalism which was started by Cemal Abdulnasır after the Egypt Revoluti-

on against the Western emperialism in the Middle East. 

After the Second World War, while England and France lost their po-

wer in the Middle East, there was a gap of power and this gap was filled 

by USA and Soviet Russia. However, the new powers also continued to 

exploit Arab Middle East. The colonel Cemal Abdulnasır, who wanted to 

throw out western emperialism in the region, firstly believed that it was 

necessary to break up monarchs and took the power in Egypt through 

1952 Revolution. His aim was to found Arab United Federation to keep 

the region strong and decrease the effect of the West. 

Key words: Middle East, Egypt, Arab Nationalism, Cemal Abdulna-

sır, Monarchs. 

Giriş 

Birinci Dünya Savaşı’nın galip devletleri İngiltere ile Fransa, Osman-
lı’nın Ortadoğu topraklarını 1916 yılında aralarında imzaladıkları gizli 
Sykes-Picot Antlaşması’na göre paylaşmışlardı. İmzalanan bu antlaşma 
Ortadoğu’da önemli sonuçlar doğurmuştur. Bu sonuçlar şunlardır: 

Yüzyıllarca aynı siyasi, coğrafi ve kültürel iklimde yaşayan Türkler ve 
Araplar birbirlerinden ayrılmışlardır. 

Araplar kendi aralarında İngiliz ve Fransız nüfuzu altında (ya da Milletler Ce-
miyeti’nin bulduğu teknik deyimle manda yönetimi altında) parçalanmışlardır. 

Aynı dinden olan, aynı dili konuşan aynı ulusun fertleri, durumunda 
bulunan ve birbirinden coğrafi engellerle ayrılmayan topraklarda yaşa-
yan Araplar, Avrupa’da sömürgeci devletlerin konferans masalarında, çi-
zilen sınırlarla parçalanmışlardır. Bu parçalanmalardan yapay yönetim-
ler ortaya çıkmıştır: Filistin, Trans-Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan bu ya-
pay yönetimlerin en tipikleridir.1 

Ortadoğu topraklarını Osmanlı’dan ayıran söz konusu devletler, self- 
determinasyon ilkesi bir tarafa, savaş sırasında verdikleri bağımsızlık sö-
zünü de unutarak manda formülüyle bölgedeki emperyalist uygulamala-
rını sürekli kılmanın bir yolunu bulmuşlardı.2 Şubat 1916’da yaptıkları 
Sykes-Picot antlaşmasıyla3, Suriye ve Lübnan, Fransız mandası; Filistin 
ve Irak ise İngiliz mandası haline gelmekteydi.4 Bu ayrılıklar zamanla 
bölgede milliyetçilik olgusunu da tetikleyecektir. 
                                                           
1 Cengiz Çandar, Ortadoğu Çıkmazı, s. 17, İstanbul, 1988. 
2 Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Ortadoğu (Siyaset, Savaş ve Diplomasi), s. 142, Bursa, 2008. 
3 Ömer Osman Umar, “Suriye’de Kurulan Kuvayı Milliye Teşkilatı ve Üyeleri”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 121, s. 89, Ağustos, 1999. 
4 Tayyar Arı, a.g.e., s. 142. 
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Ortadoğu’nun tarihine, toplumsal dokusuna ve kültürüne ters olan, 
İslamiyet’te yeri bulunmayan milliyetçilik ideolojisi, Avrupa’nın tarihi ve 
toplumsal sürecinin bir evresinde on dokuzuncu yüzyılda bütün kıtayı 
boydan boya etkilemiş ve Avrupa devletleri, denizaşırı ve kıta ötesi sö-
mürge arama uğraşına girdiklerinde, bu milliyetçilik ideolojisi, gittikleri 
yerlere de taşınmıştı. On dokuzuncu yüzyıl ortalarından başlayarak İs-
lam dünyasında da “Avrupalılaşan” ya da “Batılılaşan” bir azınlık bir ay-
dın zümre tarafından benimsenen milliyetçilik, yirminci yüzyıl başların-
da, Ortadoğu’yu paylaşma azminde olan Batılı güçlerin işlerini kolaylaş-
tırmıştır. Milliyetçilik, bölgeye girince daha da dar görüşlü zihniyetleri de 
beraberinde sürüklemiştir. İslam coğrafyası üzerinde, milliyetçiliğin oy-
nadığı bölücü ve sömürgecilerin işini kolaylaştırıcı rol, Sykes-Picot Ant-
laşması uyarınca, dar bölgeci zihniyetin de serpilip gelişmesine zemin 
hazırlamıştı. Sonuçta, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra mandater dev-
letler olarak, Arap Ortadoğu’sunu paylaşan İngiltere ve Fransa, iki savaş 
arasında paylaştıkları Arap ülkelerinde oluşturdukları yapıyla Araplar 
arasındaki ayrılıkları pekiştirmişler ve dar bölgeci zihniyetleri beslemeyi 
başarmışlardır.5 

Arap Ortadoğu’sunda başlatılan bu milliyetçilik olgusu, bölgeye hâ-
kim güçlerin başarısıyla sonuçlanmış ve işlenmiştir. Ancak, Mısır’da 
başlayan milliyetçilik, Nasır’ın Mısır’da, monarşiye son vermesiyle bölge-
de ve bölge yönetimlerinde etkili olmaya başlamış ve Nasır milliyetçiliği, 
bölgeyi bölmeyi değil, Batı emperyalizmine karşı birleştirmeyi hedefle-
miştir. Nitekim bunun mücadelesi daha Nasır’dan önce İngiliz manda 
sisteminden kurtulma çabasıyla başlamıştır. 

İngiltere, Mısır’a 1882 yılında egemen olmuştu.6 Bir Osmanlı eyaleti 
olmaktan çıkan Mısır, İngiliz protektorası haline gelmişti.7 Ancak Birinci 
Dünya Savaşı, Mısır milliyetçi hareketinin gelişimi açısından bir dönüm 
noktası oluşturmuştu.8 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında, İngilizlerin düzenlemesiyle Mısır, 
bir Krallık durumuna getirilerek, Mısır halkının bağımsızlığını savunan 
milliyetçi harekât, partileşerek Vafd adını almış ve Kral ile İngiltere ara-
sına girerek ülkenin yönetiminde söz sahibi olmaya çalışmıştır. Vafd Par-
tisi’nin giderek güçlenmesi sürecinde İngiliz emperyalizmi devreye gire-
rek bu güçlü partinin bölünmesini sağlamış ve bu partiden ayrılanlar li-
beral bir parti olarak ayrıca örgütlenmişlerdir. İngilizlerin desteğindeki 
Mısır Kralı ile bağımsızlık yanlısı Vafd Partisi, sürekli olarak çekişme içi-
ne girince Mısır uzun süren gerginlikler dönemi yaşamıştır. 
                                                           
5 Cengiz Çandar, a.g.e., s. 18-19. 
6 Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1999), s. 547, İstanbul, 2000. 
7 Arthur Goldschmidt JR.-Lawrence Davidson, Kısa Ortadoğu Tarihi, (Çev: Aydemir Güler), 
s. 332, İstanbul, 2008. 
8 Zeynep Güler, Süveyş’in Batısında Arap Milliyetçiliği Mısır ve Nasırcılık, s. 75, İstanbul, 2008. 
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İkinci Dünya Savaşı’na kadar devam eden bu durum karşısında ta-
raflar bir girişime kalkışacak uygun ortamı yakalayamamışlardır. Vafd’ın 
sosyal mücadelelerde gerilemesi üzerine, 1930’lu yıllarda daha radikal 
bir örgüt olan Müslüman Kardeşler, reformcu bir İslami hareket olarak 
ortaya çıkmıştır. Bu hareketin güçlenerek siyasal alana ağırlığını koyma-
sıyla Batı karşıtı çizgide yeni politikalar Mısır politikasında egemen ol-
maya başlamıştır.9 

Arap devletlerinin, İsrail’e karşı Filistin yenilgisi ise Mısır’da da hare-
ketlenmelere sebep olmuştur. Mısır ordusu, Filistin’deki yenilginin, mo-
narşinin yolsuzlukları ve yeteneksizliğiyle İngiliz emperyalizminin Mısır 
toplumu ve siyaseti üzerindeki zayıflatıcı etkisinin ispatı olduğu kanaa-
tindeydi. Ordunun misyonu bu yüzden bu iki kötülüğü temizlemek oldu. 
O sırada Mısır’ın, Arap dünyasının bütününe zarar veren daha genel bir 
emperyalist olgunun bir parçası olduğunu görme gayreti yoktu. 

Ordunun dikkati Mısır’ın içine odaklanmıştı. İronik bir biçimde Filis-
tin’deki savaş, Mısırlıların Arap milletini düşünmekten uzak durmaları-
na neden olmuştur. Kısa dönemde Arap milliyetçiliği üzerindeki olumsuz 
etkilere neden olmasına rağmen Filistin Savaşı, Arap milliyetçiliğinin 
1950’lerde coşkulu bir şekilde yeniden canlanmasında ana katalizör ol-
muştur. Bu savaş Arapçı duyguların yükselmesine katkıda bulunmuş ve 
bu Mısır’da Arap milliyetçiliği ve organik Arap birliği fikirlerine en az 
sempati duyulan topraklarda meydana gelmiştir.10 

Mısır’da Arap milliyetçiliğinin canlanmasının en önemli sebeplerinden 
biri de İngilizlerin Süveyş Üssü’nde kalmalarıydı. İngiliz-Mısır, Süveyş 
anlaşmazlığının giderek artması, Vafd Partisi ile Kral Faruk’un çatışma-
ları ve siyasi istikrarsızlıkların ülkeyi gittikçe artan karışıklıkların içine 
atması, Hür Subayların darbe kararlıklarını her gün daha da kesinleştir-
mişti.11 Nitekim ülkede gerginlik tırmanmaya başlamış ve Mısır milliyet-
çileri, monarşinin yok edilmesi için baskıyı arttırmışlardı. 

Kral Faruk, bu durumda telaşa kapılırken kapalı kapılar ardında ya-
pılan konuşmalar ne Süveyş’in kaderi ve ne de Sudan’ın geleceği üzerin-
de herhangi bir çözüm getirmemiştir. Tüm bu olaylar sonucunda Başba-
kan Nahas Paşa, 1936 İngiliz-Mısır Antlaşması’nı feshederek İngilizlerin 
derhal Süveyş’ten çekilmesini istemiştir. Böylece farkına varmadan Mı-
sır’da devrimin meşalesini yakmıştır.12 Sonuçta, 23 Temmuz 1952’de 
kendilerini Hür Subaylar olarak adlandıran grup yönetimine el koymuş13 
ve böylece darbe gerçekleştirilmiştir. 
                                                           
9 Anıl Çeçen, “Arap Dünyasında Nasır Önderliği”, Avrasya Dosyası (Arap Dünyası Özel), C.6, 
S. 1, s. 186-201, Ankara, 2000. 
10 Adid Davişa, Arap Milliyetçiliği (Zaferden Umutsuzluğa), (Çev: Lütfi Yalçın), s. 120, İstanbul, 2004. 
11 Fahir Armaoğlu, Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları (1948-1988), s. 122, Ankara, 1989. 
12 Douglas Little, American Orientalism (The United States and the Middle East Since 1945), 
s. 163-164, University of North Carolina, 2008. 
13 Haluk Gerger, ABD-Ortadoğu-Türkiye, s. 113, İstanbul, 2007. 
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Darbenin ardından Kral Faruk, tahttan feragat ettirilerek, ülkeyi terk 
etmek zorunda bırakılmıştır (bırakıldı). Böylece asıl güç odağını Albay 
Cemal Abdülnasır’ın oluşturduğu yeni rejimle birlikte, Ortadoğu’da bü-
tün gelişmeleri derinden etkileyecek hatta belirleyecek bir döneminde te-
melleri atılmış oldu. Artık Mısır’ın, Arap âleminin, Ortadoğu’nun ve böl-
geyle ilgili uluslararası politikanın seyrini Mısır devrimi ve Nasır tayin 
edecekti.14 Ancak zaman içinde cuntaya karşı halktan ve ordudan tepki-
ler gelmeye başlayınca 1952 Kasım ayında, Temmuz ayından başlayarak 
6 ay süre ile General Necib’e “olağanüstü yetkiler” tanındı. Bu yetkilerle 
önce ordu içinde tasfiye yapıldı. Bu şekilde tasfiyeler devam ederken, 
Müslüman Kardeşler, ülkede şeriat düzeninin kurulması için cuntayı 
tazyik ediyordu. Bu nedenle 1953 Şubat ayında üç yıllık “olağanüstü 
hal” ilan edildi ve tüm sivil partiler kapatıldı. Siyasi partilerin kapatılma-
sı üzerine 1953 Şubat ayında geçici bir anayasa ilan edilerek 13 kişilik 
Devrim Konseyi kuruldu. 

Bunun arkasından 1953 Haziran ayında ise “Cumhuriyet” ilan edildi 
ve Başbakan Necib, aynı zamanda Cumhurbaşkanı oldu. Cemal Abdül-
nasır’a ise Başbakan yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı verildi. Cumhuri-
yetin ilanı ile birlikte 1953 Haziran’ından sonra cunta kendi içinde bir 
mücadeleye sahne olmaya başladı. 1954 yılının başlarında özellikle Ge-
neral Necib’i bertaraf etmek için birtakım manevralar gerçekleştirildiyse 
de başarılı olunamadı. Ancak Necib, 1954 Nisan ayında görevinden ken-
di isteğiyle ayrıldı. Bundan sonra bütün yetkiler Yarbay Nasır’ın eline 
geçti ve Cemal Abdülnasır, Mısır’ın mutlak hâkimi oldu.15 

Nasır, iktidarı tamamen ele geçirdikten sonra, mevcut sivil güç mer-
kezlerini dağıtmış, ordudaki muhtemel rakiplerini temizlemiş ve Mısır 
içinde hâkim siyasal güç olarak yerini pekiştirmişti. Nasır, iktidarını pe-
kiştirirken reformlar yoluyla da halk desteğini sağlamaya çalışmıştır. Bu 
amaçla 1952 Eylül ayında Toprak Reformu Yasası çıkartılmıştır.16 Bu 
amaçla çiftlikler yeniden düzenlenerek, ulusal ekonominin yararına bir 
tarım düzeninin oluşturulması için çaba gösterilmiştir. Büyük toprak 
mülkiyetine sınırlamalar getirilmiş ve kurulan yüzlerce tarım, kredi ve 
alım kooperatifleri ile işbirlikçi tüccar ve tefeci sömürücülüğünün önüne 
geçilmiştir.17 

Rejimin amacı köylülere yarar sağlarken, toprak sahibi seçkinlerin si-
yasal ve ekonomik güçlerini azaltmaktı. Nitekim Kral ve ailesinin de top-
rakları ve gayrimenkullerine el konulup dağıtım programına dâhil edil-
                                                           
14 Haluk Gerger, a.g.e., s. 70. 
15 Türel Yılmaz, Uluslararası Politikada Ortadoğu (Birinci Dünya Savaşından 2000’e), s. 84, 
Ankara, 2004. 
16 William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, (Çev: Mehmet Harmancı), s. 341-342, İs-
tanbul, 2008. 
17 Anıl Çeçen, “a.g.m.”, s. 192. 
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mişti. Paşa ve Bey gibi unvanları da kaldıran yasalarla birlikte toprak re-
formu, rejime reformcu ve popülist bir imaj katmıştı. Nasır üç yıllık geçiş 
dönemi sonunda 1956’da getirilen yeni anayasayla bu imajı daha da art-
tırmak istemiştir. Hükümet, emperyalizm ve feodalizmin kaldırılmasını, 
güçlü bir ordu, sosyal adalet ve demokratik bir toplum kurulmasını ta-
ahhüt etmekteydi. Demokrasi ilkesi, en azından teorik olarak seçimle ge-
len 350 sandalyelik bir millet meclisiyle sağlanacaktı. 

Böylece 1956 Haziran’ında Nasır, oyların %99,9’unu alarak Cumhur-
başkanı seçilmiştir. 1956 yılı ortalarında Nasır rejimi, iç otoriteyi sağla-
mış ve toprak reformu programıyla belirli bir ilgi toplamıştı.18 Cemal Ab-
dülnasır içte otoriteyi sağladıktan sonra Batı emperyalizmine karşı Arap 
Birliğini geliştirmek için çalışmalara başlamıştır. Nitekim Nasır’ın Batı’ya 
karşı bu girişimleri Arap Ortadoğu’sunda bazı ayrılıkları da beraberinde 
getirmiştir. Bunun en belirgin örneği ise Bağdat Paktı olmuştur. 

ABD ve İngiltere’nin Sovyetler Birliği’ni Ortadoğu’dan uzak tutmak 
amacıyla giriştiği bu savunma organizasyonu Arapları birleştirmek yeri-
ne Ortadoğu devletleri arasında bölünmeler yaratmıştır. Bu durum ise 
Sovyetlerin işine gelmiş ve komünizmin Ortadoğu’da yayılması için fırsat 
yakalamıştır, ancak Nasır iktidara geldiği ilk günden itibaren ne Batı 
emperyalizmini ne komünist bir rejimi desteklemediğini savunarak, bu 
tür girişimlerin Araplar arasında bölünmelere yol açacağını söylemiştir. 
Nitekim Nasır, bu konuda 1962 Haziran’ında Sunday Times’a yaptığı 
açıklamada “…Benim gücümde olduğu halde, benim ülkemin bir daha 
herhangi bir bloğun ve devletin kontrolü altına girmesini istemiyorum” de-
miştir.19 Bu amaçla Nasır, kendi döneminin önde gelen devlet adamları 
olan, Hindistan Başbakanı Nehru ile Yugoslavya Cumhurbaşkanı Tito ile 
ortak hareket ederek, bağlantısızlar hareketini örgütlemişlerdir. 

Yetmiş yedi ülkenin katıldığı bu bağlantısızlar hareketi, Nasır’ın ön-
cülüğünde hem milliyetçi, hem de sol içerikli bir programla iki bloğun dı-
şında kalan ve bir orta yol bularak bağımsız gelişme süreçlerini tamam-
lamaya çalışan bir tutum izlemişlerdir. Batı ve Doğu bloklarının karşısı-
na üçüncü dünyayı çıkaran bu hareketin oluşumunda, Mısır Devlet Baş-
kanı Nasır’ın öncü rolü vardır. Nasır böylesine uluslararası girişimlerle, 
yalnızca Arap dünyasının değil ama aynı zamanda üçüncü dünyanın li-
derliğine soyunuyordu. Arap milliyetçiliğinin öncüsü Nasır’ın üçüncü 
dünya liderliğine soyunması Batılı emperyalist devletleri son derece ra-
hatsız ediyor ve Mısır’a karşı uyguladıkları sert önlemleri daha da arttı-
rarak Nasır’ın önünü kesmek için çaba gösteriyorlardı.20 Çünkü Batılı 
devletler için Ortadoğu’da monarşik rejimlerin yıkılarak Arap Birliği ku-
rulması bölgedeki çıkarları için en büyük tehdit idi. 
                                                           
18 William L. Cleveland, a.g.e., s. 342-343. 
19 Rami Ginat, The Soviet Union and Egypt (1945-1955), s. 237, Tel-Aviv University, 1993. 
20 Anıl Çeçen, “a.g.m.”, s. 198. 
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Ancak Nasır, bunu engellemek ve bir Arap Federasyonu Birliği kur-
mak amacıyla harekete geçmiştir. Nitekim Nasır, Mısır’da iktidarı ele al-
dığı ilk günden itibaren, Ortadoğu’daki monarşileri devirme kararında 
idi. Ortadoğu’yu veya Arap dünyasını “ilerici” dediği sosyalist-cumhuri-
yetçi rejimlerinin idaresi altında ve kendi liderliği etrafında toplamak isti-
yordu. Söz konusu monarşik rejimlerin başında da Ürdün, Irak ve Suudi 
Arabistan gelmekteydi. Bu Nasır için kolay olmamıştır. Nitekim 1955’te 
imzalanan Bağdat Paktı bu birliği ilk engelleyen girişim olmuştu. Diğer 
ve en önemli engel de Süveyş Krizi sonrasında ABD tarafından yayınla-
nan Eisenhower Doktrinidir. Eisenhower Doktrini Süveyş Krizi sonrasın-
da İngiltere’nin Ortadoğu’da nüfuz kaybetmesiyle ortaya çıkan boşluğu 
doldurmak için ABD’nin Ortadoğu’da artan Sovyet prestijini engellemeye 
yönelik uygulamak istediği yardım paketidir. Eisenhower Doktrini karşı-
sında Ortadoğu ikiye ayrılmıştır. Bu Doktrini kabul ettiğini ilk ilan eden 
6 Ocak’ta Lübnan olmuştur. Lübnan’ın arkasından Pakistan, Irak, Tür-
kiye ve Yunanistan Eisenhower Doktrinini kabul ettiklerini açıklamışlar-
dır. Bunlardan sonra Afganistan, Libya, Tunus ve Fas bu doktrini kabul 
ettiklerini açıklamışlardır. Buna karşılık, ilk şiddetli tepki Mısır’dan gel-
miştir. Arkasından da Suriye de bu tepkiye katılmıştır. Bu iki devleti Ür-
dün ve Suudi Arabistan takip ettiyse de Suudi Arabistan tutumunu de-
ğiştirmiştir. Diğer taraftan Nasır’ın Ürdün’de monarşiyi devirme girişimi 
Ürdün’ün de tutumunu değiştirmiş ve bu ülkeyi Mısır-Suriye cephesin-
den ayırmıştır.21 Nasır’ın planları bozulmuştu. Ortadoğu’daki bu bölün-
meler “Arap Birliği” projesini engelliyordu. Ama yine de Nasır, bu birliği 
kurmak için monarşik yönetimleri devirmede kararlıydı ve buna Ürdün 
ile başlamıştır. 

1. Nasır’ın Ürdün’de Monarşiyi Yıkma Girişimi 

Ürdün Kralı Hüseyin, Mısır ve Suriye ile birlikte Eisenhower Doktri-
ni’ne ilk karşı çıkanlar arasında yer almakla beraber, bu doktrinden ilk 
kurtulmak isteyen de yine kendisi oldu. Daha önce de belirtildiği gibi, 
Nasır, Mısır’da iktidarı ele aldığı ilk günden itibaren Ortadoğu’daki mo-
narşileri devirme kararında idi. Ortadoğu’yu veya Arap dünyasını “ilerici” 
dediği, Sosyalist-Cumhuriyet rejimlerinin idaresi altında ve kendi liderli-
ği etrafında toplamak istiyordu. Söz konusu monarşik rejimlerin başında 
da Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan gelmekte idi.22 Ancak Arap devletleri 
içinde beliren çatlak sesler planlarını uygulamayı zorlaştırıyordu. 

Kahire ve Şam hükümetleri, Ürdün’e baskı yapıp Mısır-Suriye ve Ür-
dün federasyonunu gerçekleştirerek birliklerini genişletmek isterken di-
ğer taraftan Irak, Suudi Arabistan ve Lübnan, Ürdün Kralı Hüseyin’in de 
                                                           
21 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), C. I, s. 503-504, Ankara, 1994. 
22 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), s. 504. 
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isteği ile müstakil bir devlet olmasına çalışmaktaydılar. Ürdün Krallığı 
konum itibariyle Suriye, Mısır, İsrail, Irak ve Suudi Arabistan arasında 
tampon vazifesi görerek ihtilafları engellemekteydi. Ürdün’ün ortadan 
kalkması durumunda ihtilaflı devletlerin hepsinin boşluğa akın etmeleri 
ve birbirleriyle tutuşmaları mümkün hale gelecekti. Ürdün Başbakanı 
Nablusi’nin programında Amerikalıların Ürdün’deki faaliyetleri ile müca-
dele yani Eisenhower Doktrini’nin reddi, Mısır ve Suriye ile federal bir 
birlik kurulması yer alıyordu. 

Nablusi’nin, Arap lejyonları kumandanı Glub Paşa’yı ihraç etmesi ve 
İngiltere ile ittifakını bozarak her yıl aldığı 12 milyon sterlinin bundan 
sonra Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan tarafından ödeneceği sözünü al-
ması ile bu devletlerle askeri birliği imzalayarak Mısır generalinin emir 
ve kumandası altına girmeyi kabul etmişti.23 

Nasır’ın, Ürdün’de girmiş olduğu bu hareketin önemli sebepleri ol-
muştur ki en önemlisi, 1948-1949 Arap-İsrail Savaşı sırasında, Filistin’-
den kaçan bir milyona yakın Filistinli Arap’tan yarım milyon kadarı Ür-
dün’e sığınmaları ve bunların büyük çoğunluğu Nasır taraftarı olmasıdır. 
Çünkü bunlar Nasır’ın, Filistin’i tekrar kendilerine kazandıracağına ina-
nıyorlardı. Durum bu şekildeyken Ürdün’de 1956 Ekim’inde seçimleri 
Nasırcılar kazandı.24 

Seçimlerden sonra Kral Hüseyin istemeye istemeye parlamentodaki 
en büyük parti olan Nasırcı milliyetçi sosyalistlerin lideri Süleyman Nab-
lusi’yi, Başbakan olarak atadı. Parlamentoda, emperyalizme karşı Arap 
mücadelesini destekleyen ve Cezayir’deki isyanı kanlı biçimde bastırma-
ya çalışan Fransa ile ilişkilerin kesilmesini, İngiltere ile olan antlaşmanın 
feshini, Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkile-
rin kurulmasını talep eden karar tasarıları peş peşe kabul edildi. 1 Mart 
1957’de İngiltere ile antlaşmanın feshine karar verildi.25 Göründüğü ka-
darıyla Pan Arabizm, monarşi açısından Batıyla kurulan bağlardan daha 
tehlikeliydi.26 

Ürdün’de, 1957 Şubat ayının başından itibaren, Kral Hüseyin ile 
Nablusi arasında bir anlaşmazlık ortaya çıkmıştı. Milliyetçilik görüntüsü 
altında Komünist sızması tehlikesine karşı Nablusi’nin dikkatini çeken 
Kral Hüseyin, hükümetin yıkıcı propagandasına son vermek için gerekli 
tedbirleri almasını istiyordu. Kral, hükümete bile haber vermeden bazı 
kararlar alınca 1 Nisan’da Nablusi Hükümeti, protesto olarak istifa etti. 
İstifa, daha sonradan geri alındıysa da hükümetle Kral arasındaki sür-
tüşmeler devam etmişti. Nihayet 10 Nisan’da Kral, hükümetin istifasını 
                                                           
23 Melike Bileydi Koç, İsrail Devleti’nin Kuruluşu ve Bölgesel Etkileri (1948-2006), s. 149, İs-
tanbul, 2006. 
24 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), s. 504-505. 
25 Haluk Gerger, a.g.e., s. 163. 
26 William L. Cleveland, a.g.e., s. 368. 
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istedi. Yeni hükümetin kurulmaya çalışıldığı bir sırada, Silahlı Kuvvetler 
Genel Karargâhı’nın bulunduğu Zerka’da 13 Nisan’da Kral’a bağlı kuv-
vetlerle sol eğilimli subayların komutasındaki askerler arasında çatışma 
çıktı. Kral’ı devirmek istediği anlaşılan Genelkurmay Başkanı Ali Abu 
Nuvar, Suriye’ye sığındı. Ürdün’de karışıklıklar devam ederken Dr. Hali-
di’nin başkanlığında, Nablusi’nin de Dışişleri Bakanlığına getirildiği bir 
hükümet kuruldu.27 

Kral’ın, Nablusi Hükümeti’nin istifasını istemesinin en önemli sebebi, 
Nablusi’nin bir radyo konuşmasıyla Sovyetler Birliği ile diplomatik ilişki-
ler kurulmasına karar verildiğini bildirmesiydi. Aynı konuşmada Başba-
kan, ABD’den herhangi bir yardım kabul edilmeyeceğini, çünkü ABD’nin 
yardım koşulu olarak “Ürdün’ün Mısır ile münasebetlerinin gevşetilmesi 
ve Ürdün’ün bütün Filistin muhacirlerini kabulünü” istediğini açıkladı.28 
Bu yüzden Kral, Nablusi’nin istifasını kabul etti. Ancak netice de Nablu-
si’nin Dışişleri Bakanlığı görevini aldığı yeni bir hükümet kuruldu. Bu 
sırada yeni Genelkurmay Başkanı Hayari “resmi görevle” Suriye’ye gittik-
ten sonra orada istifa ettiğini bildirdi.29 

Kahire ve Şam radyoları, bütün güçleriyle Kral Hüseyin aleyhine ya-
yın yapıyorlardı. Bu sebeple Ürdün’ün iç durumu daha da karıştı. Halk 
grevler ve gösteriler yapıyordu. Kral Hüseyin 24 Nisan’da verdiği demeçte 
hadiselerin, “milletlerarası komünizm ve onun taraftarları” ile yaratıldığını 
söylemek suretiyle bir bakıma Eisenhower Doktrini’nin tatbikini istiyor-
du.30 

Bu ortam içinde 25 Nisan’da Ürdün’de sıkı yönetim ilan edildi ve bü-
tün siyasi partiler yasaklandığı gibi, ayrıca geniş bir tasfiye hareketine 
de girişildi. Ürdün-Suriye ilişkilerinin gerginleşmesine paralel olarak Ür-
dün’ün Mısır ile olan ilişkileri de bozulmaktaydı. 11 Mayıs’ta El-Ürdün 
gazetesinde çıkan ve Amman radyosu tarafından yayınlanan bir yazıda, 
Mısır Hükümeti’nin, Suriye ve Sovyetler Birliği’nin; Ürdün, Suudi Ara-
bistan, Irak ve Libya’daki monarşileri yıkarak, Cumhuriyet yönetimi kur-
mak için planlar yaptığı ve bu amaçla General Nuvari’yi, Kral Hüseyin’i 
devirmek üzere “satın aldığı” öne sürülüyordu.31 Bu durumu endişe ile 
takip eden Amerika bütün ağırlığını Ürdün’ün yanına koydu. Amerika 
bir yandan “Ürdün’ün bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü hayati ehemmi-
yetle telakki ettiğini” bildirirken öte yandan da Akdeniz’deki Amerikan VI. 
Filosu 25 Nisan’da Beyrut açıklarında demir atıyordu.32 
                                                           
27 Ömer E. Kürkçüoğlu, Türkiye’nin Arap Ortadoğu’suna Karşı Politikası, s. 101-102, Anka-
ra, 1972. 
28 Haluk Gerger, a.g.e., s. 164. 
29 Ömer E. Kürkçüoğlu, a.g.e., s. 102. 
30 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), s. 505. 
31 Ömer E. Kürkçüoğlu, a.g.e., s. 102-103. 
32 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), s. 505. 
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Ürdün’ün bu durumu en fazla bölgenin iki monarşi rejimi Irak ve Su-
udi Arabistan’ı endişelendirdi. Bu nedenle hemen Ürdün’ün yanında yer 
aldılar. Hatta Irak Hükümeti bir bildiri yayınlayarak, Ürdün’de “Krallık” 
rejiminin yıkılması halinde, Irak’ın, Ürdün’e asker sevk edeceğini açıkla-
dı. Bu suretle bölgenin üç monarşisi bir dayanışma içine girmiş bulunu-
yordu. Ancak şunu da vurgulamak gerekir ki bu dayanışmayı en fazla 
destekleyen ülke ABD’dir. Nitekim ABD’nin de desteğini alan Kral Hüse-
yin ülkesinde baş gösteren tehlikeyi bertaraf etmeyi başardı.33 Böylece 
Nasır’ın bu girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

2. Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin Kurulması 

Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin kurulması, tamamıyla Suriye’de ortaya 
çıkan komünist tehlikesi sebebiyledir. Suriye ile Mısır’ın oluşturduğu bu 
birleşme Nasır’ın Arap Birliği politikasının en önemli ve tek başarısıdır 
diyebiliriz. Suriye’de 1957’de ortaya çıkan kriz atlatıldıktan ve dış tehdit-
ten kurtulduktan sonra içeride yeni sorunlar baş göstermeye başladı. Ni-
tekim Baas’ta örgütlenmiş ulusal solcular bu kez de halkın komünistlere 
gösterdiği yakınlıktan ürkmeye başlamışlardı. Bütün bu olaylar sırasın-
da aktif biçimde olaylar içinde yer alan Komünist Parti önderliğinde olay-
ların sıcaklığı içinde eğitilen, politik duyarlılığı ve bu arada Sovyet deste-
ği nedeniyle Sovyetler Birliği’ne sempatisi artmış yığınlar, artık milliyetçi-
leri korkutmaya başlamıştı. Suriye’deki nesnel Sovyet yakınlaşmasından 
ve komünist sempatinin artışı karşısında Nasır da rahatsızdı. Bu yüzden 
Suriyeli Baasçılar çareyi Mısır’a sığınmakta bulmuşlardı.34 

Bu amaçla Mişel Eflak, Nasır’ı Kahire’de 1 Kasım 1957’de ziyaret etti. 
Bir Mısır parlamento heyeti ise, ortak bir toplantısını Suriye parlamento-
su ile 18 Kasım 1957’de yaparak federal bir birlik konusunda oy birliği 
ile antlaşmaya vardı. Bir Suriye askeri heyeti ise 12 Ocak 1958’de Kahi-
re’ye giderek, Nasır’dan iki ülkenin acilen birleşmesini istedi. Bu girişim 
hükümetin bilgisi dışında gerçekleşmiş olmakla birlikte Suriye Hüküme-
ti, askerleri Kahire’ye gitmeye teşvik etmiş olan Salah Bitar’ı 16 Ocak 
1958’de Mısır’a gönderdi. Salah Bitar, Kahire’de Nasır ile birlik konusun-
da görüşmeler yaptı.35 Nasır, Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin oluşturul-
masının, Arap dünyasının gerçek lideri olarak çıkmasını kanıtlayacağını 
ve onun Moskova ile Washington’dan uzakta duracağı niyetini gösterece-
ğine inanıyordu.36 Ayrıca Nasır’a göre, Baas partisi ya Mısır’la birleşecek 
veya komünistlerin Suriye’de iktidarı almasını kabullenecekti. Nasır, bu 
                                                           
33 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 112. 
34 Haluk Gerger, a.g.e., s. 211. 
35 Sabahattin Şen, Ortadoğu’da İdeolojik Bunalım (Suriye Baas Partisi ve İdeolojisi), s. 212- 
213, İstanbul, 2004. 
36 Douglas Little, a.g.e., s. 182. 
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noktadan hareketle, onlara fazla imtiyaz vermeden, koşullarını rahatlıkla 
empoze edebilirdi. 

Baas partisi liderleri, Birleşik Arap Cumhuriyeti’nde Nasır’ın kendilerine 
ayrıcalıklı bir yer vereceğine inanarak partiyi kapatmaya karar verirken, Su-
riye’deki birçok subay ise Irak’taki gerici rejim ile birleşme olasılığına ve İs-
rail’e karşı bir güvence olur düşüncesiyle Mısır’la birleşmeyi kabul etmişti. 
Nasır ve Şükrü Kuvvetli, Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin kurulduğunu, 1 Şu-
bat 1958’de ilan ederken, Baas bu sonuçtan memnun görünmekteydi.37 

İki ülke de 21 Şubat’ta yapılan referandumlarla birliği onaylanmış ve 
bu arada yeni devletin ilk Başkanı da Nasır olmuştur.38 Netice itibari ile 
Arap milliyetinin bir semeresi olan bu birlik Arapları hürriyet ve hâkimi-
yete eriştirecek yegâne yol olduğu gibi işbirliğini ve güvenliği sağlamak 
uğrunda takip edilen insaniyet prensiplerinden biri olduğunu idrak et-
mişlerdir. Aynı zamanda Arab Cumhuriyeti’nin demokrat ve başkanlık 
rejimi ile idare edilmesine karar verilmişti.39 

Suriye ve Mısır arasında Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin kurulmasına 
tepki olarak, Irak ve Ürdün bir federe olarak birleşme kararı aldı.40 An-
cak bu iki Krallık kaybedecekleri bir mücadeleye girmişlerdi. Nitekim 
Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin gördüğü yoğun halk desteğinin aksine, 
Irak ve Ürdün tarafından kurulan Arap Birliği büyük bir ilgisizlikle kar-
şılanmıştı.41 Nitekim bu iki ülke arasında Arap Birliği kurulmasına rağ-
men rejimleri ve otoritelerinden dolayı destek görmemişlerdir. 

Cemal Abdülnasır, Ürdün Kralı, Hüseyin’i de Birleşik Arap Cumhuri-
yeti’ne girmesi için zorlamaya başlamıştı. Fakat Kral, Nasır’ın teklifini 
reddetmişti. Bunun üzerine Ürdün’de Kralı devirmek için bir girişimde 
bulunulmuş, fakat bu teşebbüs başarısızlıkla sonuçlanarak Kral Hüse-
yin tahtını korumayı başarmıştır. Nasır ayrıca Suudi Arabistan’ı da fede-
ral mahiyette birliğe girmeye davet etmiş, ancak Kral Suud da, Ürdün 
Kralı Hüseyin gibi bu teklifi kabul etmemiştir. Bunun üzerine Nasır, 
kendi politikasına daha yakın gördüğü veliaht Faysal’ı destekleyerek, 
onun Suudi Arabistan Başvekilliğine gelmesini sağlamıştır. Nasır, Su-
dan’a karşı açtığı mücadelede ise feci bir bozguna uğramıştır. Nasır aynı 
başarısızlığı Libya’nın da birliğe katılmasında yaşamıştır. Birbirini takip 
eden bu başarısızlıklar karşısında Nasır, hayallerinden vazgeçmek mec-
buriyetini hissettiyse de Lübnan’a karşı şiddetli bir kampanya açmaktan 
geri durmamıştır.42 
                                                           
37 Sabahattin Şen, a.g.e., s. 213. 
38 Haluk Gerger, a.g.e., s. 215. 
39 BCA, Fon Kodu: 030-01, Kutu No: 126, Dosya No: 814, Belge No: 3M. 
40 İsmail Soysal, “Turkısh-Syrıan Relations (1946-1999)”, Turkısh Review of Middle East 
Studies, s. 106, İstanbul, 1998/99. 
41 Adid Davişa, a.g.e., s. 185. 
42 Ahmet Abu-el Feth, Mısır İhtilalinin İç yüzü ve Nasır, (Çeviren: Nusret Kuruoğlu), s. 298- 
299, İstanbul, 1965. 
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3. Lübnan Bunalımı ve Nasır Milliyetçiliği 

Lübnan Bunalımı da Nasır milliyetçiliğinin etkisiyle ortaya çıkan bir 
sorundur. Camille Chamoun’un iktidarı döneminde, yönetime karşı mu-
haliflerin sayısı giderek artmıştı. Bu muhalefetin en büyük sebebi de Mı-
sır’da iktidara gelen Cemal Abdülnasır’ın ortaya attığı ve yeniden canlan-
dırdığı, Arap milliyetçiliği fikri, Lübnan’da da etkisini göstermeye başla-
mıştı. Esasen, Müslümanların lideri Riyad Sulh’un ölümünden sonra li-
dersiz kalan Müslümanlar, idaredeki eski yerlerini koruyamamışlar ve 
ülkedeki Hıristiyanların egemenliğinin artmasına engel olamamışlardı. 
Bu yüzden ülkede bazı ileri gelen suni liderler, Nasır’ın Pan-Arabizm fik-
rini benimseyerek yaymaya başlamışlardı. 1958’e gelindiğinde ise ülke-
de, Mısır Arap Cumhuriyeti ile birleşme ve Nasır’ın yolunu izleme taraf-
tarları giderek artmıştı. Bundan dolayı ülkede genel bir huzursuzluk ha-
vası esiyordu. Bu olaylar karşısında Lübnan Hükümeti, doğrudan Mısır’ı 
suçlayarak ülkedeki isyancılara yardım ettiği gerekçesiyle Mısır’ı, BM 
Güvenlik Konseyi’ne şikâyet etti. Bizzat BM Genel Sekreteri devreye gire-
rek tarafları uzlaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.43 

Chamoun ve Dışişleri’nin bu şekildeki tutumu Amerikan Hükümeti 
içinde de tereddütlere ve görüş ayrılıklarına sebep olmuştu. Hatta Ameri-
kan Hükümeti münhasıran Chamoun’un desteklenmesi için bir mücade-
leye taraftar olmadı. Fakat 14 Temmuz 1958’de Irak’ta General Kasım li-
derliğinde askeri bir darbe ile monarşinin yıkılması Amerika’nın kararını 
değiştirdi. Monarşinin yıkılması Bağdat Paktı’na ve Batı’nın Ortadoğu’-
daki nüfuzuna ağır bir darbe idi. Irak’ın arkasından Lübnan da kontrol-
den çıkabilir ve Nasır’ın kontrolüne girebilirdi. 

Irak gelişmeleri Chamoun’u yumuşatmış, bilhassa Amerika’nın yaptı-
ğı baskılar neticesinde de Chamoun, cumhurbaşkanlığı süresini uzat-
maktan vazgeçmiştir. Bunun üzerine Lübnan Parlamentosu, 31 Tem-
muz’da Genelkurmay Başkanı General Şahab’ı büyük çoğunlukla Cum-
hurbaşkanlığına seçmiş ve böylece Mayıs ayı başında patlak veren Lüb-
nan buhranı Temmuz ayı sonunda yatışmıştır.44 

4. Irak’ta Monarşinin Yıkılması ve Nasır Faktörü 

Cemal Abdülnasır, her ne kadar Ürdün’de ve Lübnan’da başarı göste-
rememiş ise de 14 Temmuz 1958’de Irak’ta askeri bir hükümet darbesi 
yaptırmaya muvaffak olmuştu.45 Radikal milliyetçi Mısır-Suriye ekseni 
ile işbirlikçi rejimler arasında bölünmüş olan Arap âleminde, Birleşik 
Arap Cumhuriyeti’nin kuruluşu büyük coşkuyla karşılanmıştı. Kitlelerin 
gözünde bu olay, Arap direnişinin ve bağımsızlık mücadelesinin görkemli 
                                                           
43 İrfan C. Acar, Lübnan Bunalımı ve Filistin Sorunu, s. 36-37, Ankara, 1989. 
44 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), s. 511. 
45 Ahmet Abu-el Feth, a.g.e., s. 300. 
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bir zaferi ve ürünüydü. Nasır saygınlığının doruğundaydı.46 Diğer taraf-
tan, Bağdat Paktı’nın tek Arap üyesi olan Irak, Arap dünyasında, bu 
Pakta katıldığı için adeta tecrit edilmişti. Irak liderleri devamlı olarak 
“Batı Yanlısı” olmakla suçlanıyorlardı.47 Bu yüzden özellikle, Batı’yı, em-
peryalizm ile özdeşleştirmiş olan Mısır ve Suriye, bu devlete karşı cephe 
alarak Irak’ın Bağdat Paktı’na girişine karşı çıkmış, ancak başarılı ola-
mamışlardır. Irak ise, Mısır ve Suriye’ye yaklaşmayı uygun görmeyen Ür-
dün ile iyi ilişkiler içinde bulunmaya çalışmaktaydı.48 

Ancak, Suriye ile Mısır’ın 1 Şubat 1958’de Birleşik Arap Cumhuriyeti 
adı altında birleşmesi üzerine aynı aileden gelen iki monarşi devleti olan 
Ürdün ve Irak 14 Şubat’ta bir Arap Birliği kurmaya karar verdiklerini 
açıklamışlardı. Batı taraftarı olan bu iki monarşinin birleşme kararları, 
Mısır’ın sert tepkisi ile karşılanmış ve Kahire radyosu bu iki ülkeye karşı 
hücumlarını yoğunlaştırmıştır. Buna paralel olarak Bağdat sokaklarında 
da Ürdün-Irak birliği aleyhine gösteriler yapılmıştır. Yani birliğe karşı 
Irak’ın kendi içinden de bir muhalefet baş göstermişti. Bu süreçte ise or-
taya çıkan Lübnan Buhranı, Irak’ta bardağı taşıran damla olmuştu. 

Lübnan’da karışıklıkların çıkması en fazla Irak’ı telaşlandırdığı gibi, 
Lübnan Cumhurbaşkanı Camille Chamoun da Türkiye ve Irak’ın Lüb-
nan’a müdahale etmesini istiyordu.49 Bu nedenle Irak Başbakanı Nuri 
Said Paşa Lübnan müdahalesine hazırlık olmak üzere Irak’ın doğusun-
daki askeri birlikleri ülkenin batısına sevk etmeye karar verdi. Bu amaç-
la doğudaki birliklerin komutanı General Kasım, birlikler Bağdat’tan ge-
çerken 14 Temmuz 1958 gecesi ani bir darbe gerçekleştirdi. Kasım’ın as-
kerleri Kral’ın sarayına baskın yaptılar. Baskın sırasında küçük yaştaki 
Kral Faysal ve Naibi amcası Prens Abdülilah öldürüldü. Başbakan Nuri 
Said Bağdat’tan gizlice kaçarken halk tarafından tanındı ve linç edilerek 
öldürüldü.50 

14 Temmuz 1958 tarihinde Irak’ta General Kasım’ın liderliğinde yapı-
lan ihtilalle, Batı taraftarları monarşi bir rejim yıkılmış ve Arap dünyası-
nın radikal kanadına yeni bir askeri yönetim katılmıştır. Irak ihtilali, ra-
dikal Arap ülkelerinin lideri Nasır’ın “yeni bir zaferi” oluyordu. 14 Tem-
muz 1958 günü, Bağdat radyosu tarafından yayınlanan bildiride, “Ulu 
Tanrı’nın yardımı, halkın ve silahlı kuvvetlerin desteğiyle” Irak’ın emper-
yalistler tarafından başa getirilmiş doğru yoldan ayrılmış idareciler gru-
bunun tahakkümünden kurtarıldığı ilan ediliyordu. Bildiride ayrıca, 
Irak’ta milli birliği koruyacak, diğer Arap devletleriyle kardeşlik bağları 
                                                           
46 Haluk Gerger, a.g.e., s. 216. 
47 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 122. 
48 Mustafa Albayrak, Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti (1946-1960), s. 477, Ankara, 
2004. 
49 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), s. 512. 
50 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 122. 
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kuracak ve Bandung Konferansı kararları ile BM antlaşmasına uygun ve 
Irak’ın menfaatine olan bütün, milletlerarası taahhütlerine sadık bir 
cumhuriyet yönetiminin kurulduğu da açıklanıyordu.51 Bu olay Ortado-
ğu’da yeni gelişmelere ve bunalımlara yol açmış, hatta dünyayı bir genel 
savaşın eşiğine kadar getirmiştir.52 Çünkü Irak politikasında değişim 
başlamıştı, Irak politikasında Nasır ve Baas’ın etkisinin artması ve ülke-
nin giderek Doğu Bloğu’na kayması söz konusu olmuştur. 1958 darbe-
siyle beraber, ülkenin İngiltere ile olan 37 yıllık bağı da kopmuştu. Bu 
tarihten itibaren, Irak’ın da, Suriye ve Mısır gibi, bağlantısızlık politikası-
na yöneldiği görülmektedir.53 Darbenin ardından Irak’ta General Abdül-
kerim Kasım ve Albay Abdülselam Arif liderliğindeki yeni devrimci hükü-
met, kendilerinin Arap milliyetçiliği mücadelesinin bir parçası oldukları-
nı ilan ederek, önceki politikalarını iptal etmiş ve ilk iş olarak da Birleşik 
Arap Cumhuriyeti’ni tanımışlardı. Nitekim, Nasır ile görüşmeye giden 
Irak heyeti, Nasır ile ortak bir açıklama yaparak, Irak devrimini Arap 
milliyetçiliğinin en büyük başarısı olarak değerlendirmişlerdir.54 Irak 
devrimi, Ortadoğu’da Arap milliyetçiliği için büyük bir gelişmedir. Nasır, 
yavaş yavaş amacına kavuşmaktaydı. 

5. Yemen İç Savaşı ve Nasır Faktörü 

Nasır yönetimi Arap devletlerinin çıkarlarını savunma ya da Arap dev-
letlerinde ortaya çıkan siyasal ve ideolojik tartışmalara siyasal ve askeri 
gücüyle müdahale etme doğrultusunda kendi gücünü zorlayan deneyim-
lere girişmişti. Mısır’ın Yemen iç savaşına müdahalesi ve giderek bu sa-
vaş içinde ekonomik ve siyasi açılardan güç kaybetmesi bu tür deneyim-
lerin en bilinen örneğidir.55 

1891 yılında, Yemen’de kendi hanedanlığını kuran İmam Yahya’nın, 
yönetimini Zeydilere dayandırması eskiden beri Zeydiler ile mücadele 
içinde bulunan Şafiilerin tepkisiyle karşılaştı ve bundan sonra Zeydi-Şa-
fii mücadelesi, Yemen iç politik hayatına hakim olmaya başladı.56 İmam 
Yahya, 1948 Ağustos’unda Sana’da yapılan bir suikastta öldürüldü ve 
arkasından bir ayaklanma çıktı. İmam Yahya’nın yerine geçen Seyfülis-
lam Ahmed, Suudi Arabistan’ın da yardımı ile ayaklanmayı bastırdı. 
İmam Ahmed, başkenti Sana’dan Taiz’e nakletti. 

Fakat 1955 Nisanı ile 1959 Mayıs-Haziran aylarında Taiz’de de İmam 
Ahmed’e karşı ayaklanmalar oldu. İmam Ahmed’in yönetimi tam bir mo-
narşik diktatörlüktü. Hâlbuki 1952 Mısır İhtilali, Yemen’de askerlere ve 
                                                           
51 Ömer E. Kürkçüoğlu, a.g.e., s. 123. 
52 Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih, a.g.e., s. 700. 
53 Tayyar Arı, a.g.e., s. 275. 
54 Adid Davişa, a.g.e., s. 190. 
55 Zeynep Güler, a.g.e., s. 171. 
56 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 125-126. 
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aydınlara çok tesir etmişti. İmam Ahmed’in de 18 Eylül 1962’de ölmesi 
üzerine, yerine 38 yaşındaki oğlu İmam Muhammed el-Bedr geçti. Fakat 
İmam Bedr, ancak sekiz gün hükümdarlık yapabildi.57 Nitekim 26 Eylül 
1962’de Albay Abdullah el-Sallal önderliğindeki bir darbe ile düşürül-
müştür. Bu darbe ile imamlık rejimine ve monarşiye son verilmesinin ar-
dından yaklaşık on yıl boyunca Cumhuriyetçiler ve Kralcılar arasındaki 
bir mücadeleye sahne olmuş olan Kuzey Yemen, aynı zamanda Nasır’ın 
Mısır ile Suudi Arabistan arasındaki mücadelenin de platformu haline 
dönüşmüştür.58 

Askeri darbelerin lideri Abdullah el-Sallal, hemen Nasır’a, darbenin 
gericiliğe ve Tiranlığa karşı sosyal bir hareket olmanın yanında, Arap 
milliyetçiliğinin tam Arap birliği hedefine kendini adamış siyasal bir ha-
reket olduğunu belirten bir telgraf çekti. Buna rağmen yeni cumhuriyeti 
tanımadan önce Mısırlı liderler “devrimin… Yemenlilerin özgür iradesini 
temsil ettiğine” ikna oluncaya kadar birkaç gün beklediler. Arap dünyası-
nın en geri kalmış ülkelerinin birinde devrimci bir cumhuriyet, üstelik 
bu ülke aynı zamanda Suudi Arabistan’ın komşusuysa, Nasır ve radikal 
Arap milliyetçiliği için cesaret verici taze kan anlamına geliyordu.59 Ye-
men’de kurulan yeni rejimi tanıyan ilk devlet, Sovyetler Birliği oldu, ar-
dından Mısır tanıdı.60 

Ancak darbe sırasında ölmeyen ve Aralık 1962’de ülkeden kaçan el-
Bedr, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün desteğiyle, bir sürgün hükümeti ku-
rarak, yeni rejime karşı mücadeleye başladı.61 Suudi Arabistan ise ona, 
hemen para ve silah sözü vermiştir. Darbenin liderleri buna Mısır’dan 
yardım talep ederek cevap verdi. Nasır, sadece, sınırlı miktarda askeri 
destek gerekeceğine inanarak 30 Eylül’de Yemen’in başkenti Sana’ya eği-
timciler, danışmanlar ve askeri malzeme gönderdi. O sırada Mısır silahlı 
güçlerini, sonuç alınmadan beş yıldan daha fazla sürecek ve Mısır’ın mo-
ralini ve ekonomisini yıpratacak olan bir çatışmaya sokmak üzere ilk 
adımlarını attığının farkında değildi.62 Ancak Mısır’ı Yemen’deki darbeyi 
hemen desteklemeye sevk eden bazı sebepler vardı. Bu sebepler şöyle 
özetlenebilir: Bir defa Yemen’de “gerici ve muhafazakâr” bir rejim yıkılı-
yordu ve darbeyi yapanlar tamamen 1952 Mısır ihtilalini ve Nasır’ın Arap 
milliyetçiliğini örnek almışlardı. 

İkincisi, 1956 Süveyş Savaşı’nın askeri hezimetinden sonra Nasır’ın 
iki darbe daha yemiş olmasıydı. Bunlardan biri, 1956’dan önce ittifaka 
                                                           
57 Fahir Armaoğlu, Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları (1948-1988), s. 176, Ankara, 
1989. 
58 Tayyar Arı, a.g.e., s. 290. 
59 Adid Davişa, a.g.e., s. 211. 
60 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 127. 
61 Zeynep Güler, a.g.e., s. 173. 
62 Adid Davişa, a.g.e., s. 212. 
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yakın münasebetler içinde olduğu Suudi Arabistan ile münasebetlerin 
bozulması ve şimdi Nasır’ın, Suudi Arabistan’ı Arap dünyasına karşı 
mücadele eden emperyalizmin bir ajanı gibi görmeye başlamasıydı. Diğe-
ri ise, Nasır’ın prestiji için büyük başarı sayılan ve 1958 Şubat’ında ku-
rulan Mısır-Suriye birliğinin yani Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin 1961 
Eylül’ünde dağılması ve Mısır’ın Suriye ile de münasebetlerinin bozulma-
sıydı. Bu şartlarda Nasır, kendisini bir yalnızlık içinde hissediyordu ve 
Yemen’de elde edeceği bir başarının prestijini tekrar yükselteceğine ina-
nıyordu. Fakat Nasır, Yemen’e müdahale etmekle bir hesap hatası yaptı-
ğını ve bu işin neticesini tahmin edemediğini daha sonra itiraf edecek-
tir.63 Nitekim yıl sonunda önce başlangıçta yüz olan Mısırlı askerlerin sa-
yısı sekiz bine çıkartıldı. 

1963’te Mısırlı askerlerin sayısı yirmi bine yükseldi, daha sonra 
1964’te kırk bine çıktı ve 1965’te hayret verici bir rakama yetmiş bine 
ulaştı. Nasır, daha sonra, Yemen macerasının “yanlış bir hesap” olduğu-
nu kabul etmiştir. “Onun başımıza saracağı belaları önceden düşüneme-
miştik”64 demiştir. 

Yemen iç savaşı yerel gruplar arası çatışmalarla, Mısır ile geleneksel 
Arap monarşileri arasındaki çatışmaların iç içe geçtiği karmaşık ve yıp-
ratıcı bir biçimde devam etmiştir. İç savaşın sürdüğü beş yıl içinde Suu-
diler bölgede muhafazakâr güçleri harekete geçirirken, Mısır Yemen’e gi-
derek daha da artan oranda asker ve silah göndermek durumunda kal-
mıştır. İç savaş uzun yıllar devam ettikten sonra Haziran 1967 savaşının 
başlaması ve aynı yılın Kasım ayında İngiliz askerlerinin Güney Arabis-
tan ve Aden’den çekilmesiyle son bulmuştur. 

Mısır askerleri iç savaşın son bulmasıyla Aralık ayında ülkeden ayrı-
lır. Mısır, Yemen iç savaşında askeri ve ekonomik kapasitesinin çoğunu 
tüketir ve bu durum 1967 savaşını kaybetme nedenleri arasında sayıl-
mıştır.65 Nasır’ın Arap milliyetçiliği politikası ölümüne kadar devam et-
miştir. 

Nasır sonrasında ise Mısır, hem Ortadoğu’da hem de Arap dünyasın-
da Nasır döneminde sahip olduğu liderlik konumunu yitirmiştir. Bütün 
Arap ülkelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulacak Birleşik Arap Cum-
huriyeti projesi, Nasır ile birlikte tarih olmuş ve daha sonraki dönemler-
de bu tür bir girişim söz konusu olmamıştır.66 

Sonuç 

Mısır’da ortaya çıkan 1952 Mısır devrimi sadece Mısır için değil bütün 
Arap Ortadoğu’su için önemli dönüm noktalarından birini teşkil etmiştir. 
                                                           
63 Fahir Armaoğlu, Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları (1948-1988), s. 178-179. 
64 Adid Davişa, a.g.e., s. 212. 
65 Zeynep Güler, a.g.e., s. 174-175. 
66 Anıl Çeçen, “a.g.m.”, s. 200. 
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Devrimin ardından Mısır’da monarşi yıkılmış ve bu durum monarşi ile 
yönetilen diğer Ortadoğu devletlerini oldukça endişelendirmiştir. Nitekim 
Cemal Abdülnasır, yönetimi tamamen ele geçirdikten sonra Ortadoğu’da 
tüm devletleri bir araya getirecek bir Arap Birliği projesi için harekete 
geçmiştir. Bu amaçla da bu birliğe engel teşkil edecek olan monarşik ya-
pıları hedef almıştır. Nasır’ın Arap milliyetçiliği politikası büyük güçlerin 
çıkarlarıyla çatışınca Nasır’ın bu birliği kurma girişimi de zora girmiştir. 
Zira Batılı güçlerin bölgede bir savunma organizasyonu kurma girişimi 
Nasır’ın planlarını alt üst etmişti. Bu girişimin en önemlisi ise Bağdat 
Paktı’nın kurulması olmuştur. 

Nasır, bu bölünmeleri engellemek için ilk olarak Suriye ile birlikte 
Birleşik Arap Cumhuriyeti adı altında birleşerek Arap birliğinin ilk adı-
mını atmıştır. Diğer Arap devletlerini de bu birlik içine almak isteyen Na-
sır, bu amacını gerçekleştirmek için ilk olarak bölgedeki monarşik yöne-
timleri hedef almıştır. Bunların en önemlileri de Ürdün, Suudi Arabistan 
ve Irak’tı. Bölgedeki monarşik yapıları devirerek yerine Cumhuriyet yö-
netimi getirmeyi amaçlayan Nasır, böylelikle istediği Arap Birliği projesi-
ni gerçekleştirecekti. Ancak Nasır’ın Arap Birliği projesi, Batı emperyaliz-
mi tarafından engellenmeye çalışılmıştır. Zira bölgede ortaya çıkacak bir 
Arap Birliği Avrupalı güçlerin devletler üzerindeki ayrı ayrı denetimini 
güçleştirecekti. 

Sonuçta Nasır’ın Arap Milliyetçiliği istenilen başarıya ulaşamamıştır. 
Nasır’ın ölümünün ardından da Arap dünyasında böyle bir girişim olma-
mıştır. 
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BALKAN SAVAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİNDE 
HAVACILIK FAALİYETLERİ 

Dr. Ö. Kürşad KARACAGİL* 

Öz 

Bu makalede, Balkan Savaşları sırasında henüz kuruluş aşamasında 

bulunan Türk havacılığının savaş sırasındaki faaliyetleri ortaya konmuş-

tur. Bu bağlamda ilk olarak Balkan Savaşı öncesi gerek Balkan devletle-

rinde ve gerekse Osmanlı Devletindeki havacılık faaliyetleri incelenmiştir. 

Daha sonra Balkan Devletleri ile Osmanlı Devleti’nin savaştaki havacılık 

faaliyetleri üzerinde durularak bu savaşta hava kuvvetlerinden ne oran-

da istifade edildiği ve Osmanlı Devletine bir avantaj sağlayıp sağlamadı-

ğı değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Balkan Savaşı, Osmanlı Devleti, Havacılık, 

Uçak, Edirne. 

Abstract 

Aviation Activities in the Ottoman Empire Balkan Wars 

The purpose of this study is to introduce the operations of Turkish avi-

ation, which was in the formation stage, during Balkan War. In the period 

before Balkan War, the aviation operations in Balkan States and Otto-

man Empire were discussed. Aviation operations of Balkan States and 

Ottoman during the war were also discussed. In this framework, it is en-

deavored to present to which extent air forces were utilized in Balkan 

War and whether this organization provided an advantage to Ottoman 

Empire during the war. 

Key words: Balkan War, Ottoman Empire, Aviation, Airplane, Edir-

ne. 
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Osmanlı Devletinde askeri havacılık çalışmaları Mahmut Şevket Pa-
şa’nın Harbiye Nazırlığına (1909) atanmasıyla başladı. Mahmut Şevket 
Paşa yaklaşık dokuz sene Almanya’da bulundu ve bu süre zarfında as-
keri alandaki yenilikleri yakından takip etti. Paşa, Harbiye Nazırlığına 
atandıktan sonra özellikle havacılık alanında öncü olarak kabul edilen 
Fransa ve Almanya’daki havacılık faaliyetleri hakkında bilgi almak için 
Berlin askeri ataşesi Enver Bey (Paşa) ve Paris askeri ataşesi Fethi Bey’-
den (Okyar) raporlar istedi. Bu çerçevede Enver ve Fethi Beyler hazırla-
dıkları raporları 1909 senesinde Harbiye Nezaretine sundu. 

Bu sürede havacılık faaliyetlerinin bütün dünyada giderek önem ka-
zanması uçakların ticari bir meta olarak görülmesini de beraberinde ge-
tirdi. 1909 senesinde Osmanlı Devletine uçak satmak isteyen birçok ya-
bancı pilot İstanbul’a geldi. Bunlardan ilki Baron De Catters’dir. Car-
ters’in, 2-3 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde İstanbul’da yapmış olduğu 
gösteri uçuşları başarısızlıkla sonuçlandı.1 

Baron De Caters’ın İstanbul’dan ayrılmasından birkaç gün sonra 
Fransız Bleriot İstanbul’a geldi. Bleriot, 11 Aralık 1909 tarihinde Tak-
sim’de Talimhanede 10.000 kişi önünde bir gösteri uçuşu yaptı. Ancak 
Bleriot rüzgârın da etkisiyle, Dülger Andon isimli kişinin evine çarparak 
bahçesine düştü.2 Bleriot’un bu uçuşu Osmanlı Harbiye’si tarafından gö-
revlendirilen subaylarca yakından izlendi ve ayrıntılı bir rapor halinde 
Harbiye Nezaretine sunuldu. Osmanlı’da “Tayyare” ismi ilk kez 20 Aralık 
1909 tarihli raporda kullanıldı. 

1910 yılında havacılıkla ilgili çalışmalar daha da arttı. Balon ve uçak alımı 
için teşebbüste bulunulmuşsa da maddi imkânsızlıklar yüzünden sonuçsuz 
kaldı.3 Aynı yıl Avrupa’da hava araçları üzerine yapılan konferans Osmanlı 
Hariciyesi tarafından yakından takip edildi.4 Konferansta Osmanlı Devletini 
Paris askeri ataşesi Fethi Bey (Okyar) temsil etti. Fethi Bey dönüşünde konfe-
rans ve Avrupa’daki havacılık çalışmaları hakkında da bir rapor hazırladı.5 

1911 yılının Temmuz ayı içerisinde, 1910 yılında alınan karar uyarın-
ca iki subay (Yüzbaşı Fesâ ve istihkâm Teğmeni Yusuf Kenan Efendi) ha-
vacılık eğitimi almak üzere Fransa’ya gönderildi.6 
                                                           
1 Tasvir-i Efkar, 6 Kanun-ı Evvel 1909; Ajun Kurter, Türk Hava Kuvvetleri Tarihi (1914-
1918), C. 1, s. 29, İstanbul, 2009. 
2 Yavuz Kansu-Sermet Şensöz-Yılmaz Öztuna, Havacılık Tarihinde Türkler I, s. 116, Ankara, 
1971. Fethi Kural, Kuruluş Yıllarında Türk Askeri Havacılığı Belgeleri isimli kitabında tarih 
olarak 29 Teşrinisani 1325 tarihini miladi olarak 12 Aralık 1909 vermiştir. Ancak bu tarih 
11 Aralık 1909’dur. Ayrıca Bleriot’un uçuşunun gece 11 olarak vermiştir. Ancak bu yıllarda 
gece uçuşu oldukça zordur. Bu bilgi, belgeye dayandırıldıysa da belgenin Osmanlıcası kita-
bında mevcut değildir. Ayrıca Kural kitabında belgenin yıprandığını birçok yerinin okuna-
madığından da bahsetmektedir. 
3 Fethi Kural, Kuruluş Yıllarında Türk Askeri Havacılığı Belgeleri (1909-1913), s. 1-2, Ankara, 1974. 
4 Süleyman Beyoğlu, “Osmanlıda Havacılık ve İlk Havacılık Teşkilatı”, Türk Kültürü İncele-
meleri Dergisi, Sayı: 1, s. 143-144, İstanbul, 1999. 
5 F. Kural, a.g.e., s. 66-74. 
6 F. Kural, a.g.e., s. 28. 
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Bütün bu yaşananlar hava araçlarının ileriki dönemlerde önemli bir 
silah olacağını bir kez daha ortaya koydu. Osmanlı Harbiye Nezareti de 
havacılık çalışmalarının daha planlı ve programlı bir şekilde devam et-
mesi için 1911 senesinin Temmuz ayında Süreyya Bey’i (İlmen) görevlen-
dirdi. Süreyya Bey, kısa süre içerisinde göreve başladı. İlk olarak Paris, 
Berlin ve Viyana askeri ataşelerine birer yazı göndererek bu hususta ya-
yınlanmış kitaplardan birkaçını ve ayrıca bu ülkelerdeki havacılık çalış-
maları hakkında ayrıntılı raporlar istedi.7 

1911 senesinde Osmanlı Devletinde havacılık faaliyetlerinin önem ka-
zanmasının nedenlerinden biri de Osmanlı-İtalyan savaşıdır. İtalyanlar, 
22 Ekim 1911’de Osmanlı Devletine karşı Trablusgarp Savaşı’nda hava 
aracı kullandı. Ayrıca, dünya tarihinde ilk kez bu savaşta uçaktan bom-
ba da atıldı.8 Uçaklar ve balonlar vasıtasıyla yapılan keşif, gözetleme ve 
bombardıman Osmanlı askeri üzerinde hem psikolojik etki yapmış hem 
de can kaybına sebep oldu. Örneğin, 6 Haziran 1912 tarihinde İtalyanlar 
güdümlü balon ile Osmanlı ordugâhına yaptıkları bombardıman sonu-
cunda 8 asker şehit olmuş 39 asker de yaralanmıştır.9 

Süreyya Bey’in bu göreve atanması bu alandaki çalışmalara belli bir 
düzen getirdi. Bu çerçevede 7 Şubat 1912’de uçaklara dair işler Kıtaat-ı 
Fenniye Şubesine devredildi.10 Daha sonra Süreyya Bey’in de önerisiyle11 
Mart 1912 tarihinde Kıtaat-ı Fenniye Müfettişliğine bağlı bir Havacılık 
Komisyonu kuruldu.12 Komisyonun başkanlığına Süreyya Bey, üyelikle-
rine de Kıtaat-ı Fenniye şube başkanı İstihkâm Kaymakamı Refik ve İs-
tihkâm binbaşıları Mehmet ve Zeki Beyler getirildi. Bu komisyon havacı-
lığın ilk teşekkülü oldu.13 

Komisyon kurulduktan sonra çalışmalarına ilk olarak havacılık işle-
rinde kullanılmak için para temini ile Fransa’dan alınması kararlaştırı-
lan iki uçak ve havacılık merkezi arayışına başladı. Komisyon, İstanbul’-
da kurulması düşünülen havacılık okulu ve merkezi hakkında Avrupa’-
daki askeri ataşelerle bilgi alışverişinde de bulundu ve Avrupa’dan gelen 
teklifler değerlendirdi. Bütün bu çalışmalar neticesinde Fransız, Rober-
Esnolt-Pleteri (R.E.P) uçak fabrikasının havacılık merkezi ve okul teklifi 
komisyonca uygun bulunmuş ve direktörü Simone ile 18 Mart 1912 tari-
hinde bir mukavele imzalandı. Yapılan mukavele uyarınca İstanbul’da 
                                                           
7 Süreyya İlmen, Türkiye’de Tayyarecilik ve Balonculuk Tarihi, s. 19-20, İstanbul, 1947. 
8 Ceride-i Askeriye, Numara: 15, s. 247, 4 Haziran 1328. 
9 Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Arşivi (ATASE), Osmanlı-İtalyan Harbi (OİH), K: 
53, G: 249, F: 65. 
10 F. Kural, a.g.e., s. 159. 
11 S. İlmen, a.g.e., s. 21. 
12 Tanin, 18 Mart 1912. Komisyonun kuruluş tarihi hakkında elimizde kesin bir tarih olma-
sa da, 18 Mart 1912 tarihli “Tanin” gazetesinde bu komisyonun kısa bir süre önce kuruldu-
ğu konusunda bilgi bulunmaktadır. Bu da çok yakın bir tarihi işaret eder. 
13 S. İlmen, a.g.e., s. 21. 
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havacılık merkezi tamamlanıncaya kadar on subay ve on beş de uçak 
makinistine Fransa’daki fabrikada ücretsiz olarak eğitim verilmesi ve ay-
rıca İstanbul’da kurulacak okul içinde bir mühendis ile bir pilotunda 
gönderilmesi kararlaştırıldı.14 Bu çerçevede 11 Nisan 1912’de 5 zabit ve 
5 makinist Paris’e gönderildi.15 

Mahmut Şevket Paşa; Yarbay Süreyya Bey (İlmen) ve İstihkâm Bin-
başı Mehmet Ali Bey’den oluşan bir komisyon Avrupa’ya gönderdi. Ko-
misyonun görevi; İtalyanlara karşı kullanılmak üzere uçak ve güdümlü 
balon temini ayrıca havacılık merkezi için gerekli araç-gereç ile perso-
nel sağlanması ve Avrupa’daki havacılık endüstrisini yerinde incele-
mekti.16 Heyet, 6 Mayıs 1912 tarihinde İstanbul’dan hareketle yaklaşık 
iki ay süren bir Avrupa seyahatine çıktı. Bu seyahatte komisyon; Avus-
turya, Almanya, Fransa ve İngiltere’de havacılıkla ilgili incelemelerde 
bulundu. 

Balkan Savaşları Öncesi Türk Havacılığı 

Süreyya Bey, Avrupa’dan döndükten sonra havacılık okulu projesi 
çalışmalarını daha da hızlandırdı ve kısa sürede bitme aşamasına geldi. 
Ancak bu dönemde Halaskaran Zabitan Cemiyeti tarafından çıkarılan si-
yasi buhran neticesinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesi’nin iktidara 
gelmesiyle Mahmut Şevket Paşa’nın yerine Harbiye Nazırlığına Nazım Pa-
şa getirildi. Nazım Paşa’nın, Mahmut Şevket Paşa kadar ileri görüşlü ol-
maması havacılık çalışmalarının yavaşlamasına ve havacılık okulu proje-
sinin akamete uğramasına neden oldu. Ayrıca, havacılık işleriyle yakın-
dan ilgilenen Süreyya Bey’de görevinden alınarak genel karargâh ikinci 
şubesine görevlendirildi. Elbette tüm bu gelişmeler Türk Havacılığı açı-
sından Balkan Savaşı öncesinde büyük bir kayıp oldu.17 Süreyya Bey’in 
görevinden alınmasından yaklaşık üç ay sonra Balkan Savaşı patlak ver-
di. Bu üç aylık süre zarfında çalışmalar nerdeyse durma noktasına geldi. 

Balkan Savaşı başında Yeşilköy’deki Havacılık Okulu’nda sadece 
uçakların bulunduğu iki hangar vardı. Bu hangarlardan birisi saçtan di-
ğeri ise ahşaptan yapılmıştı. Pilotlar okul projenin yarım kaldığı için pi-
lotluk eğitimi çadırlarda devam ediyordu.18 

Balkan Savaşı’nın hemen öncesinde, havacılık merkezinde pilot ola-
rak Yüzbaşı Fesa (Evrensev) R.E.P fabrikası uçuş okulundan dönmüş 
olan Kolağası Cemal, Yüzbaşı Refik, Yüzbaşı Fevzi, Yüzbaşı Salim (İlk-
uçuran) ve Teğmen Nuri Beyler bulunmaktaydı. Havacılık merkezine, 
                                                           
14 Mazlum Keyüsk, Türk Havacılık Tarihi (1912-1914), s. 16-18, Eskişehir, 1951. 
15 Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Arşivi (ATASE), Balkan Harbi Katalogu (BHK), 
K: 110, G: 10, F: 1-1. 
16 Kurter, a.g.e., s. 92. 
17 S. İlmen, a.g.e., s. 104-108. 
18 S. İlmen, a.g.e., s. 101; Kurter, a.g.e., s. 118. 
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yurt dışındaki eğitimlerini henüz tamamlamamış olan Teğmen Mithat 
(Tuncel) ve Teğmen Şükrü Beyler ise henüz dönmemişti. 

Eğitimlerini tamamlayarak yurda dönen bu pilotların tamamına yakı-
nı yeterli derecede deneyime sahip değildi. Pilotlar eğitimlerine Yeşilköy 
havacılık okulunda belli bir program olmadan kendi çabalarıyla sürdür-
mek zorunda kaldı. Ayrıca savaşın başlamasıyla İngiltere de Bristol fab-
rikasında eğitimde bulunan subaylar eğitimlerini tamamlayamadan ül-
keye döndü.19 

Osmanlı Devleti pilot eksikliğini tamamlamak için yabancı pilot kira-
lanmak zorunda kaldı. Bu çerçevede, Paris Büyükelçiliğince üç pilot ve 
makinist kiralanarak 10 Ekim 1912 tarihinde İstanbul’a gönderildi.20 Ay-
rıca Süreyya Bey tarafından daha önce kiralanan iki Alman pilot Rein-
hold Jahnhow ve Adolf Rentze’e orduda görev verildi.21 

Savaş Öncesinde Balkan Devletlerinde Havacılık Faaliyetleri 

Balkan devletlerinde askeri havacılık çalışmaları savaştan birkaç sene 
öncesinde başladı. Özellikle Bulgaristan, bu devletler arasında en dikkat 
çekenidir. Bunun önemli sebeplerinden birisi de Bulgar Kralı Ferdi-
nand’ın havacılığa olan ilgisidir. Ferdinand, Avrupa’daki havacılık faali-
yetlerini yakından takip etmiş ve burada düzenlenen birçok toplantıya 
katılmıştı.22 

Bulgaristan hükümeti, 1910 senesinde Rus Mühendis Boris Maslen-
nikov’u gösteri uçuşu yapması için Sofya’ya davet etti. Maslennikov, 
uçağıyla birlikte geldiği Sofya’da yardımcı pilotluğunu Bulgar Vasil Zlata-
rov’un üstelendiği başarılı bir uçuş yaptı. Gösterinin Bulgaristan hükü-
metince beğenilmesi üzerine23 ilk uçak siparişi aynı sene içerisinde Fran-
sa’ya verildi. Ayrıca Bulgaristan 1911 yılında diğer bir hava aracı olan 
balon temini için ciddi bir şekilde faaliyet yürüttü bu durum gerek Paris 
askeri ataşesi Fethi Bey (Okyar) ve gerekse Süreyya Bey’in Harbiye Neza-
retine yazdıkları raporlarda belirtilmiştir.24 

Bulgaristan Balkan Savaşının başlamasıyla birlikte Bulgaristan hava-
cılık şubesini geliştirmek için yoğun bir çaba içerisine girdi. Bu bağlam-
                                                           
19 Balkan Savaşı süresince Osmanlı Hava Kuvvetleri şu uçaklardan oluşmaktadır: 
2 adet iki kişilik Deperdessin, 2 adet iki kişilik Bleriot, 3 adet iki kişilik REP, 2 adet iki kişi-
lik Bristol, 2 adet iki kişilik Harlan, ayrıca savaşın devam ettiği 1913 senesinde de 1 adet iki 
kişilik Bleriot, 2 adet iki kişilik Mars ve 4 adet REP marka eğitim uçağından oluşmakta-
dır.Kansu, a.g.e., s. 129. Bunun yanında satın alınan bir REP model uçağa da savaşın he-
men başında Sırplarca sınırda el konuldu. Sipariş verildiği halde bir türlü teslim edilmeyen 
iki adet Bristol uçağın kontratı da iptal edildi. Kurter, a.g.e., s. 118-119. 
20 Kural, a.g.e., s. 243. 
21 Kansu, a.g.e., s. 129; Kurter, a.g.e., s. 119. 
22 Michael Paris, “The First Air Wars - North Africa and the Balkans”, 1911-13, Journal of 
Contemporary History, Vol. 26, No. 1 (Jan. 1991), s. 100. 
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_Air_Force 
24 Kural, a.g.e., s. 62-65. 
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da Rusya, İngiltere ve Fransa’dan uçaklar satın aldı. Ayrıca orduda hiz-
met vermesi için üç Rus pilotta kiraladı. Ancak bu pilotlar yeterli tecrü-
beye sahip olmaması nedeniyle eğitimleri Bulgar subaylar tarafından ta-
mamlandı. Pilotların tecrübe eksiği ve yaşanan olumsuzluklar üç yeni 
uçağın kullanılamaz hale gelmesi ve Teğmen Terakchiv’de ölümüne se-
bep oldu. Yaşanan olumsuzluklara rağmen Lüleburgaz Savaşı uçaklarla 
yapılan yararlı keşifler bu hava aracının önemini açıkça ortaya koydu. 
Bu bağlamda tecrübeli Rus pilot S.S. Shchetinin, Bulgar hava kuvvetle-
rini düzenlemek üzere davet edildi. Shchetinin, kısa süre sonra kendisiy-
le birlikte dört Rus pilot, çift kanatlı Farman uçakları, motorcu, maki-
nist, taşınabilir hangar ve yedek parçalar birlikte Bulgaristan’a geldi. 

Balkan Savaşı’nın başlamasıyla birlikte İngiltere’de havacılık okulun-
da eğitimde olan Bulgar Lientenant Loutchieff ülkesine döndü. Ayrıca 
burada kendisiyle birlikte havacılık eğitimi alan meslektaşlarını ve eğit-
menleri Osmanlı’ya karşı savaşmak üzere ülkesine davet etti. Bu teklife 
olumlu cevap veren İngiliz Snowden ve Hedley ile İtalyan Giovanni Sabel-
li Kasım ayının sonlarında Bulgaristan’a ulaştı. Bunun yanında Bulgar 
Hükümeti Fransa, İtalya ve Avusturya’dan Osmanlı’ya karşı savaşmak 
üzere pilotlar kiralandı.25 

Balkan Savaşının başlamasıyla ülkelerine dönen Bulgar pilotlardan 
Radul Milkov ve Prodan Tarakchiev 15 Ekim 1912 tarihinde Osmanlı or-
dusuna karşı havadan ilk keşif faaliyetinde bulundu. Yine bu pilotlar 16 
Ekim’de Karaağaç tren istasyonuna bomba atmışlardır.26 

Yunan ordusunda havacılık çalışmalarının başlaması Yunanistan’ın 
Rusya eski büyükelçisinin oğlu Arziropulos (Argyropulos) beraberinde 
Akinon ismi verdiği uçağıyla Atina’da başarılı bir gösteri sunması ve uça-
ğını da Yunan hükümeti emrine vermesiyle başladı. 1912 yılında 6 adet 
Fransız, Farman uçağı satın almak üzere fabrikasına sipariş verildi.27 Si-
pariş verilen bu uçaklardan üç tanesinin parası Amerika Birleşik Devlet-
lerinde yaşayan Rumlar tarafından Yunan hükümetine yolladı. Dört Yu-
nanlı subayda bu süre zarfında Farman uçak fabrikasında eğitim gördü. 
Ayrıca bunun yanında Balkan Savaşında sözleşmeli olarak Fransız pilot 
ve makinistler de Yunan Hava kuvvetlerinde görev aldı.28 Yunanlı Pilot 
Teğmen Moutoussis Makedonya cephesinde Osmanlı Ordusuna karşı 
birkaç kez havadan bombardımanda bulundu.29 

Bu dönemde Sırp Ordusu’nun, yetişmiş pilotları yoktu. Yurt dışında 
eğitimde bulunan genç subaylar savaşın başlamasıyla birlikte ülkelerine 
geri döndükleri için eğitimleri ya yeni bitmiş ya da henüz bitmemişti. Bu 
                                                           
25 Paris, “a.g.m.”, s. 101. 
26 http://warandgame.wordpress.com/2008/08/11/bulgarian-air-force-to-1945/ 
27 ATASE, BHK, D: 179, G: 1, F: 3-4. 
28 Kurter, a.g.e., s. 119-120. 
29 Paris, “a.g.m.”, s. 102. 
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sebepten dolayı pilot ihtiyacını karşılamak için yabancı pilotlara müraca-
at edilmiş ve bunların istihdam edilmesiyle birlikte pilot sayısı on ikiye 
çıkarmıştır. Uçak sayısı da yirmi civarındadır. Sırbistan’ın Balkan Sava-
şı’ndaki hava hareketleri konusunda yeterli bilgiye sahip değiliz. 

Bu dönemde Karadağ Ordusu’nun havacılık konusunda bir faaliyeti 
bulunmamaktadır. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte beş Rus pilot 
Karadağ ordusunda görev yapmak üzere kiralanmıştır.30 

I. Balkan Savaşı ve Türk Havacılık Faaliyetleri 

Osmanlı-İtalyan savaşını fırsat bilen Balkan Devletleri 3 Ekim 1912’-
de Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ hükümetleri Osmanlı 
Devletine ortak bir nota vererek Türk hükümetinden üç gün içinde eski 
Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk ve Girit’e muhtariyet verilmesini iste-
di. Sürenin bitiminde isteklerini tekrarlayarak yeniden Osmanlı Devleti-
ne üç günlük süre tanıdı. Ayrıca, batılı devletlere de ortak bir nota vere-
rek istekleri kabul edilmediği takdirde silâhla kabul ettireceklerini bildir-
di. Osmanlı Devleti, Balkan devletlerinin bu isteklerin hiçbirini kabul et-
medi. Bunun üzerine ilk olarak 8 Ekim 1912’de Karadağ, daha sonra 
Bulgaristan, Sırbistan ve hemen akabinde Yunanistan Osmanlı Devleti’-
ne savaş açtı.31 

9 Ekim 1912 tarihinde Osmanlı Ordusu Başkomutanlık Vekâleti 3. 
şubesinin 109 numaralı emir yazısıyla Kıtaat-ı Fenniye ve Mevaki-i Müs-
tahkeme Müfettişliği Umumiliğinden ikişer uçaktan oluşan üç uçak müf-
rezesinin hazırlanmasını emretti. Bu müfrezeler Doğu Trakya Ordugahı 
(Şark-i Rumeli Ordugâhı), Batı Rumeli Ordugahı, (Garb-ı Rumeli Ordu-
gâhı) ile Edirne Kalesi için görevlendirildi.32 

Batı Rumeli Ordusunda Havacılık Faaliyetleri 

9 Ekim 1912 tarihli emir uyarınca iki pilot ve iki makinist; Yüz-
başı Fesa, Üsteğmen Nuri, Fethi ve Teğmen Abdullah Beyler berabe-
rinde bir Bleriot ve REP uçağıyla Batı Rumeli Ordusunun emrine ve-
rildi.33 

Diğer taraftan da Selanik’te bulunan ordu kumandanlığına çekilen 
telgrafla da gönderilecek uçak müfrezesi için gerekli hazırlıkların bir an 
                                                           
30 Karadağ’a ait uçakların İşkodra ve Traboş üzerinde yapılan uçuşlardan bahsediliyorsa da 
buna dair elimizde kesin bir bilgi yoktur. Mehmed Ali Nüzhet, Balkan Harbi, s. 53-54, İstan-
bul, 1331. 
31 Cevdet Küçük, “Balkan Savaşı”, DİA, Cilt: 5, s. 23-25, İstanbul, 1992; Ayşe Terzioğlu, “I. 
Balkan Savaşı ve Edirne’nin Bulgarlar Tarafından İşgali”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 
157, s. 166, İstanbul 2005.  
32 Keyüsk, a.g.e., s. 75-76. Edirne kalesine uçak yollanmasının istenmesinin sebebi ise 
Edirne için satın alınan güdümlü balon tam manasıyla hazır olmamasıdır. 
33 Orhan Aydar, Uçan Süvariler, s. 27, Ankara, 1948; Süreyya İlmen, eserinde Fransız pilo-
tun birisinde bu cephede görevlendirildiğini, ancak Selanik şehrinin Yunanlıların eline geç-
mesiyle Fransa’ya döndüğünü yazmıştır. S. İlmen, a.g.e., s. 112. 
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önce yapılması istendi.34 Hazırlanan bu uçak müfrezesi kısa süre içeri-
sinde ilk olarak Selanik ve oradan da Köprülü’ye vardı. Fethi Bey, Köp-
rülü’de uçakları kurdu. Hatta düşman üzerinde birkaç keşif uçuşu da 
yaptı. Ancak 23-24 Ekim 1912 tarihinde Kumanova savaşında Osmanlı 
ordusunun bozguna uğraması üzerine Garp Ordu Kumandanı Zeki Pa-
şa’nın emriyle pilotlar uçaklarla beraber Selanik’e geri döndü. Burada da 
birkaç uçuş yapma fırsatı bulmuşlarsa da şehrin işgali uğraması üzerine 
uçakların ve malzemenin düşman eline geçmemesi için yakıldı. Kendileri 
de bir süre Selanik’te saklandı ve daha sonra muhacir kafilelerini İzmir’e 
getirmek üzere gönderilen gemilerden birisiyle gizlice yurda döndü. Bu 
kaçış hikâyesi oldukça ilginçtir. Orhan Aydar kitabında bu olayı Fesa 
Bey’e (Evrensev) dayanarak şöyle nakleder: 

“…Müfrezeden teğmen Abdullah’ı esir eden Yunanlılar, Fesa ve arka-

daşlarını ele geçiremiyordu. Yüzbaşı Fesa, dostu Cemiyet-i İslamiye 

azalarından Mahzenizade Adil Bey’in evinde bulunuyor ve kılığını 

değiştirerek cemiyetin bürosunda -eski iskan müdürü ve milletvekili 

Hacı Mehmet Bey’in de yardımıyla- bir katip gibi çalışıyordu. Bir gün 

buradan kaçmak için bulunmaz bir fırsat çıkmıştı. Mısırlı Prens Ömer 

Tosun Paşa, Selanik’e sığınan muhacir kafilelerini alıp İzmir’e götür-

mek üzere bir vapur göndermişti. Dostları, bu defa da onu, bir Mısırlı 

kılığına sokarak Yunan neferlerinin gözü önünden vapura bindirdiler. 

Gözünde gözlük, başında uzun bir fes ile tıpkı bir Mısırlı gibi yarı 

Arapça ve Türkçe konuşan tayyarecinin hüviyetini bir tek yabancı bi-

liyordu.  

Adil Bey’in yakın dostu İngiliz Konsolosu “Hareketten önce vapurun 

içi araştırılırken Fesa’nın gizlendiği kilitli kamara, Yunan askerlerin-

ce açılmamış ve burası depo olduğu söylenilmişti. Böylece düşman 

elinden İzmir yoluyla kaçmaya muvaffak olan- Fethi ve Nuri de böyle 

yapmışlardır- kahraman tayyarecilerimiz az sonra Yeşilköy’de kendi-

lerini bekleyen arkadaşları arasına dönüyorlardı”.35 

Doğu Rumeli ve Edirne Ordularındaki Havacılık Faaliyetleri 

9 Ekim 1912 tarihli emir uyarınca Doğu Rumeli Ordusunda Bulgar 
ordusuna karşı Kolağası Cemal Bey komutasında bir uçak müfrezesi gö-
revlendirildi.36 Bu müfrezede Osmanlı ordusunda savaşmak için kirala-
nan Alman pilotları da görev aldı.37  

Müfrezeden Yanbolu civarında yığınak yapmakta olan Bulgarlar hak-
kında bilgi toplaması istendi. Ancak bu cephede herhangi bir keşif ve 
                                                           
34 Keyüsk, a.g.e., s. 81. 
35 O. Aydar, a.g.e., s. 27. 
36 Keyüsk, a.g.e., s. 77; Kurter, a.g.e., s. 122-123. 
37 S. İlmen, a.g.e., s. 112. 

80



Ö. KÜRŞAD KARACAGİL / BALKAN SAVAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİNDE HAVACILIK 9 

gözlem faaliyeti gerçekleşmedi.38 Osmanlı uçaklarının Kırklareli meydan 
muharebesini takip eden bozgun neticesinde tahrip edilmiş olduğu rapor 
edilmişse de bu bilgi şüphelidir. Çünkü Bulgar 3. Ordu Komutanı Gene-
ral Dimitriyev’in Bulgar Başkonsolosluğuna yolladığı telgrafta ele geçen 
malzemeler arasında yeni durumda iki Harlan tipi uçağı bilgisine yer 
vermektedir.39 

Osmanlı Devleti’nin askeri amaçla satın alıp savaş meydanında kul-
landığı bir diğer hava aracı Edirne balonudur. Bu balon Edirne savun-
masında havadan gözlem yapmak üzere Parseval Luftahrt Flugzeug Ge-
sellscgaft firmasına imal ettirildi. Ancak Osmanlı hazinesinde yeterli pa-
ra olmadığından balon teminat olarak bir sene Almanya’da bir depoda 
bekletildi. Burada balon çürüme ve kırılmalar sonucunda harap bir vazi-
yet alsa da Balkan Savaşı sıralarında tamir ettirilerek İstanbul’a getirildi. 
Bulgarların Edirne kuşatması sırasında birkaç defa kullanıldı. 

Balon ilk uçuşunu 6 Kasım 1912 tarihinde gerçekleştirdi.40 Edirne Ka-
lesine yollanması karar verilen uçaklar ise trene yüklenmiş, ancak Bulga-
ristan’ın ileri harekâtı dolayısıyla Yeşilköy’e geri dönmek zorunda kaldı.41 

Osmanlı ordusunun hava araçlarından yeterince yararlanamamasına 
karşın Bulgar ordusu bu cephelerde hava araçlarını etkili bir şekilde 
kullandı. Lüleburgaz istikametine doğru ilerleyen ordularını yanlarını ve 
arkasını korumak için ellerindeki balon ve uçaklarla bölgede etkili keşif 
faaliyetinde bulundu. Edirne’yi kuşatan Bulgar ordusu 28 Ekim’de ilk 
defa Kemal Köyü batısındaki sırtlarda sabit bir balon uçurarak gözlem 
ve keşif de yaptı. 

Edirne de kuşatma altında bulunan Osmanlı ordusu, 29 Ekim tari-
hinde Bulgar kuşatmasını kırmak için kaleden bir çıkış harekâtında bu-
lundu. Ancak Kemal Köyü civarından yükselen bir Bulgaristan balonuy-
la ve bölge üzerinden uçan bir uçağın keşfinden yararlanan Bulgar top-
                                                           
38 Keyüsk, a.g.e., s. 77; Kurter, a.g.e., s. 122-123. 
39 Kurter, a.g.e., s. 125. 
40 Ekmeleddin İhsanoğu, “Osmanlı Havacılığına Genel Bir Bakış”, Çağını Yakalayan Osman-
lı, (edt. Ekmeleddin İhsanoğlu-Mustafa Kaçar), s. 521, İstanbul, 1995. 17 Şubat 1913 tari-
hinde bir Edirnelinin yazdığı üzere, balon sabit bir vaziyette Kafkas Tabya tepeleri önündeki 
istasyonda durmaktaydı. Londra Daily Miror gazetesi muhabiri Bernart Grant balonun bir 
uçuşunu şöyle tarif eder: “Kuşatma mevzilerinden yükselmekte olan duman bulutlarını sey-
retmekte idim ki Edirne’nin büyük caminin dört uzun minaresinin sol tarafına doğru bir şey 
göz kırpıp parladı. Bu güneş ışınlarını yansıtan bir hava aracının ipeksi parlayışıydı. Bir puro 
şeklinde bu araç yavaş ve düzenli olarak epeyce yükseldi. Ancak bir ucundan bağlanmış ol-
duğunu sanıyordum. Yükselme sakin bir havada aşağı yukarı 10 dakika sürdü. Sonra birden 
bir şimşek gibi bir patlama oldu ve aracın sol tarafına bir gülle atılmıştı. Ben bağırmıştım. Bu 
naif aracın patlayarak yok olduğunu sandım. Ama birkaç saniye sonra duman dağılınca ara-
cın eski konumunda düzgün bir şekilde durduğunu gördüm. Bu ölüm makinesinden isabet al-
mamıştır. İkinci bir gülle sağ tarafta uzakça bir yerde patladı. Bir saat boyunca yerden sürekli 
olarak onu parçalamak için güllelerin atıldığını, fakat hiçbirinin isabet etmediğini seyrettim. 
Bu aracı kullanan pilotların isimlerini bilmiyordum ama, her kim iseler havada bu gülle yağ-
muru ortasında durmalarını sağlayan cesaretleriyle övünebilirler.” 
41 Keyüsk, a.g.e., s. 76. 
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çuları, Türk birliklerini ve bataryalarını etkili ateş altına aldı. Osmanlı 
ordusunun tekrar eski mevzilerine çekilmesinde bu hava araçları önemli 
bir rol oynadı.42 Bulgar uçakları, 30 Ekim tarihinde de Karaağaç-Edirne-
Maraş istikametinde uçarak keşif ve gözetlemede de bulundu. Ayrıca 
Bulgarlar kuşatma altında bulunan Edirne’nin teslim olması, halkın ve 
askerin moralini bozmak amacıyla uçaklar vasıtasıyla 31 Ekim, 30 Ka-
sım ve 2 Aralık tarihlerinde beyannameler attı.43 Bu durumdan Balkan 
Harbinde Edirne kuşatmasını yaşayan Dağdevirenzâde M. Şevket Bey 
anılarında şöyle bahseder: 

“Bugün öğleden sonra şehir halkı garip bir olay karşısında titredi. 

Düşmanın bir uçağı, şehrimizin üstünden geçti. Pervanesinin çıkardı-

ğı acayip sesi halkın çoğunluğu ilk defa duyduğu için, bütün kalpleri 

bir heyecan sardı. Birçok bildiri attı. Halk tarafından top tüfek atıl-

dıysa da, isabet ettirilemedi”.44 

Bu bildiriyi Edirne’nin muhafazası için teşkil edilmiş olan Mevki-i 
Müstahkem Kumandana bağlı olan X. fırka komutanı olan Kazım Kara-
bekir anılarında şöyle nakleder: 

“Davet İslam’a 

Biz Bulgarlar nefret ve kine şayan ve tedbirsiz Osmanlı hükümetiyle 

muharebe ediyoruz. Biz Müslüman ahaliye karşı değiliz. Malumunuz 

olsun ki bizim arzumuz kan dökmek değildir. Biz sizi zalim ve gad-

dar ve merhametsiz Osmanlı hükümet adamlarından kurtarmak isti-

yoruz. Biz Balkan Ceziresi’nde tertip ve teminat için istiyoruz. Siz 

gördüğünüz gibi sizin hükümet adamlarınız sizin memleketinizi ne 

hale getirdiler. 

Sizin komşularınız dört devlet tarafından sizin memleketinizi işgal et-

tiler. Kırkkilise çoktan Bulgar askerlerinin elindendir. Babaeski, Lüle-

burgaz, Dimetoka, Üsküp, Piriştine, Nevrakop, Kumanova, Alason(ya) 

ve daha çok şehirler Sultan’dan alındı. Edirne her bir taraftan muha-

sara edildi. İstanbul tarafından da kesildi. Edirne’ye hiçbir taraftan 

yardım gelemeyeceğini herkes anlasın...” 

denilmekteydi. Bu beyannameye karşı 1 Kasım 1912 tarihli Edirne Mev-
ki-i Müstahkeme Kumandanı Ferik Mehmet Şükrü Paşa halkın ve ordu-
nun moralini yükseltmek maksadıyla karşı beyanname yayınlandı.45 
                                                           
42 Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devri Balkan Harbi (1912-1913), II. Cilt, III. Kısım; 
Edirne Kalesi Etrafındaki Muharebeler, s. 160-164, Ankara, 1993. 
43 Keyüsk, a.g.e., s. 86-88. 
44 Dağdevirenzâde M. Şevket Bey’in Edirne Tarihi ve Balkan Savaşı Anıları, (çev. Ratip Ka-
zancıgil-Nilüfer Gökçe), s. 163, Edirne, 2005. 
45 “İlân: 1- Bulgarların tayyare vasıtasıyla öteye beriye beyannâme attıkları görüldü. 2- Mez-
kûr beyannamedeki yalanlara inanılmaması için mevki-i müstahkem, Rumeli malûmatını 
ahaliye ilan eder. 3- Seyyar ordumuz kemâl-i intizam ile muharebe-i kahramanânesine de-
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Osmanlı orduları hemen hemen bütün cephelerde bozguna uğrayarak 
Çatalca ve Gelibolu mevzilerine kadar çekilmek zorunda kaldı. Düşmana 
bu cephelerde mukavemet göstererek ilerlemesine engel olabildi. Osman-
lı ordusunun burada düşman hakkında bilgi toplamak için keşif ve gö-
zetleme ihtiyacı daha da arttı. Lakin savaşın bu aşamasında elde bir iki 
uçak ve birkaç pilot kalmıştı. İki Fransız pilottan birisi uçaklardan birini 
kırdığı için diğer uçağı da kırar korkusuyla uçak kendisine verilmedi ve 
kontratı feshedildi. Diğer Fransız pilotta Edirne’de uçuş emrine uymadığı 
için sözleşmesi feshedildi. Bu arada, Selanik’ten Yunanlılardan kaçıp 
Yeşilköy’e gelen pilotlar Yüzbaşı Fesa, Mülazım Teğmen Nuri ve Fethi ve 
Pilot Yüzbaşı Salim (İlkuçan) ve Teğmen Fazıl gibi pilotlar bu süre zar-
fında tecrübelerini arttırdı.46 Osmanlı ordusunda uçakla ilk uzun süreli 
keşif harekâtını 29 Kasım 1912 tarihinde, Selanik’ten dönen Nuri Bey 
tarafından yapıldı. Bu keşif Yeşilköy’den hareketle Çatalca ve civar böl-
gedeki düşmana karşı yapıldı ve neticesi karargâha bildirildi.47 

Kasım ayının sonuna doğru Balkan Devletleri, nerdeyse tüm cephe-
lerde başarılı oldu ve amaçlarına ulaştı. Ayrıca savaş maddi ve manevi 
olarak gerek Osmanlı Devletini ve gerek Balkan devletlerini olumsuz et-
kiledi. Ateşkes görüşmeleri Bulgar’ın Osmanlı karşısında Çatalca’da al-
dıkları yenilgi üzerine 25 Kasım 1912 başladı ve 3 Aralık tarihinde ateş-
kes antlaşmasıyla sona erdi.48 Çatalca ateşkesinin akabinde 16 Aralık 
tarihinde Londra da barış konferansı toplandı. Ancak bir sonuç alına-
madı. Savaş Şubat ayının ilk günlerinde tekrar başladı.49 

Bulgar uçakları 30 Kasım tarihinde Fındıklı ile un fabrikasına bomba 
attı. Bombalar Karaağaç caddesinin 40 metre yakınına düştü.50 Ayrıca 
aynı gün Bulgar uçakları taş ocaklarına bildiriler de attı.51 

Ateşkesin yürürlükte olduğu dönemde 23 Ocak 1913 tarihindeki 
Bab-ı Âli baskını neticesinde Harbiye Nazırı Nazım Paşa öldürüldü. Yeri-
                                                                                                                                        
vam etmektedir. 4- Ordumuzun Kırkkilise ve Lüleburgaz havalisine çekilmesi sırf askeri pla-
nımız iktizasındandır. 5- Kumanova ve havalisinde perişan olan Sırp ve Bulgar ordusu artık 
başını kaldıramaz bir haldedir. 6- Bi-inayetilillah an-karîb kahraman ordumuz karşısında 
sırtını çevirecek olan düşmanın hâlini yakında öğrenirsiniz. 7- Kalemiz bin top değil on bin-
lerce top ve yüz binlerce askere karşı koyacak ve aylarca müdafaa edebilecek bir hâldedir. 8-
Kalemiz her türlü taarruz ve hasardan masundur. 9- Bulgar beyannâmelerine veya sair işâ-
at-ı bed-hâhâneye kanılarak telaşa mahal yoktur. Zalim Bulgarların yaktıkları İslâm köyleri-
nin dumanlarını, kestikleri İslâm kadın ve ihtiyarlarının kanlarını, ahalinin ekserisi gözleriy-
le görmüşlerdir. 10- Kan dökmek isteyenler bunun ne kadar pahalıya mal olduğunu inâyet-i 
hak ile az zaman sonra öğreneceklerdir. 11- Mevki-i müstahkem ahâliden sükûnet ve metâ-
net ile sabır ve tahammül bekler.” Bkz. Kâzım Karabekir, Edirne Hatıraları, (haz. Ziver Ök-
tem), s. 89-90, İstanbul, 2009. 
46 Keyüsk, a.g.e., s. 86-88. 
47 Kural, a.g.e., 248-249. 
48 Ricard C. Hall, Balkan Savaşları, s. 91, İstanbul, 2003. 
49 Hall, a.g.e., s. 106. 
50 Keyüsk, a.g.e., s. 86. 
51 Dağdevirenzâde M. Şevket Bey’in Edirne Tarihi ve Balkan Savaşı Anıları, s. 175-176. 
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ne Mahmut Şevket Paşa Harbiye Nazırı olarak tekrar atandı. Bunun üze-
rine Süreyya Bey kısa bir süreliğine havacılıkla ilgili görevine tekrar dön-
dü.52 Süreyya Bey görev de bulunduğu bu kısa süre zarfından gerek pi-
lotlarla ve gerekse uçaklarla yakından ilgilendi.53 Ancak Süreyya Bey’in 
vazifesi Çatalca hattı gerisinde kurulmakta olan 4. Kolordu Kurmay baş-
kanlığına getirilmesiyle tekrar son buldu.54 

Osmanlı ordusu ateşkes süresince mümkün olduğunca eksiklerini gi-
dermeye çalıştı. Bu çerçeve de Çatalca hattı muharebe koşullarına uy-
gun bir hale getirdi ve birlikleri sıkı bir eğitimden geçirildi. Yeşilköy’deki 
havacılık çalışmaları da eldeki imkânlar çerçevesinde devam etti.55 

Bulgarlar kuşatma altında tuttuğu Edirne’ye saldırılara 3 Şubat 1913 
tarihinde tekrar başladı. Bulgar ordusu bu saldırılarda sabit balon ve 
uçakları da kullandı. 5 Şubat tarihinde bir Bulgar uçağı Edirne şehri 
üzerine gelerek bildiri ve Sultan Selim Camisine isabet etmeyen bir bom-
ba attı. 11 Şubat tarihinde de yine bu cephede muhtelif mevkilerde Bul-
gar balonları keşif uçuşu yaptı. 21 Şubat 1913 tarihinde bir Rus subay 
komutasındaki Bulgar uçağı yanlışlıkla Edirne taraflarına Hacılar mevki-
ine indi ve pilot esir edildi.56 

Çatalca bölgesinde taarruzun başladığı 5 Şubat tarihinde bir Türk sa-
vaş uçağı Bulgar mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapmıştır. Bulgar birlik-
leri bu uçağa ateş etmişlerse de isabet ettiremedi.57 Süreyya Bey, hazır-
ladığı raporda 10 Şubat 1913 tarihinden sonra yapılan keşif uçuşundan 
bahsetmektedir. Bu uçuşa, 10. Kolordunun Kurmay Başkanı Enver 
Bey’in emriyle Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Sedat58 Bey’de 
(Doğruer) rasıd59 olarak görevlendirilmiştir. Bu keşfin amacı Çatalca çev-
resinde bulunan Bulgar ordusunun taarruz hazırlığında olup olmadıkla-
rı hakkında bilgi toplamaktır. Keşif, Osmanlı ismindeki Deperdussin tipi 
uçağıyla Pilot Üsteğmen Fethi Bey ve Binbaşı Sedat Bey tarafından yapıl-
dı. Uçuş yaklaşık 1 saat 10 dakika kadar sürdü. Keşif ve gözlem faaliyeti 
büyük zorluklarla gerçekleşmiş olsa da düşman hakkında önemli bilgiler 
elde edildi.60 

22 Şubat tarihinde Fesa ve Kemal Beyler, Silivri kesiminde yapmış ol-
dukları keşif ve gözlem uçuşu sırasında Bulgar tümenin ateşine maruz 
                                                           
52 S. İlmen, a.g.e., s. 110. 
53 Aydar, a.g.e., s. 38. 
54 S. İlmen, a.g.e., s. 114. 
55 Kurter, a.g.e., s. 140. 
56 Keyüsk, a.g.e., s. 99-102. 
57 Kurter, a.g.e., s. 142-143. 
58 Eski Milli Savunma Müsteşarı ve Emekli Korgeneral (1884-1955). 
59 Rasıd: Yardımcı pilot. 
60 Aydar, a.g.e., s. 33-36; Kurter, a.g.e., s. 145. 
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kaldı. Yaptıkları bu keşif ve gözlem faaliyeti Çatalca Savaşı’nın kazanıl-
masında etkili oldu.61 

Balkan Savaşının hemen başında Havacılık Okulu müdürü olarak 
atanan Binbaşı Cemal Bey’de başarısız bulunarak 28 Şubat 1912 tari-
hinde yerine Binbaşı Veli Bey atandı.62 

Başkumandanlık, 4 ve 5 Mart 1913 tarihlerinde Harbiye Nezaretine 
gönderdikleri yazıda hava araçlarına olan ihtiyacı dile getirerek uçaklar-
dan yeterince yararlanılamadığı belirtilmiştir. Bu çerçevede 5 Mart 1913 
tarih ve 2077 sayı ile Harbiye Nezaretinden güdümlü balon alınması ta-
lebi telgrafla bildirilmiştir. Telgrafa 6 Mart 1913 tarihinde Harbiye Neza-
retince verilen cevapta güdümlü balon teminin en az üç ay gibi bir süre 
alacağı ve şimdilik bu meselenin halli için Alman uçaklarının alınması-
nın daha uygun olacağı bildirilmiştir.63 

Diğer taraftan Harbiye Nazırınca uçaklardan daha faydalı bir şekilde 
yararlanılması için Yeşilköy’deki okul müdürüyle bir görüşme yapmış 
eksik ve noksanları tespite çalışmıştır.64 

17 Mart tarihinde Çatalca’da 18 Mart’ta Büyükçekmece, Süngü Köyü 
ve Kara Murat çiftliği batısında tepelerin arasında yapılan keşiflerde düş-
man avcı hendekleri, Kadıköy’ün kuzey ve güneyinde istinat noktaları ve 
topçu mevzileri, batı ve kuzeybatı da kıta siperleri ve açıkta bir alay da 
keşfedilmiştir. Bu önemli keşfi yapan Fesa Bey’e X. Kolordu Kumandanı 
tarafından 10 altın ödül verilmiştir.65 Ayrıca, 22 Martta da Alman Pilot 
Scherft de Çorlu-Kumburgaz-Çerkezköy-Akalan hattında yaptığı başarılı 
keşif sonucunda 15 lira parayla ödüllendirmiştir.66 24 Mart tarihinde 
Pilot Fethi Bey ile Enver (Paşa) Bey Karadeniz sahilini takiben Karaköy’e 
kadar bir keşif de yapmıştır.67 

25 Mart 1913 tarihinde Yeşilköy’de yalnızca üç tane işe yarar vazi-
yette uçak kalmıştı. Bu üç uçaktan ikisi tek kişilik bir tanesi çift kişi-
likti. Havacılık okulu müdürünün yazısına göre bu uçaklardan iki kişi-
lik olanı ağır hareket ettiği için her zaman keşif ve gözetleme yapama-
maktaydı. Bunun için hiç olmazsa bütün uçucuların emniyet ve itima-
dını kazanmış ve ucuz olan Bleriot marka uçaklardan iki tane alınma-
sını istedi.68 

27 Mart 1913 tarihinde Süreyya Bey tekrar eski vazifesine getirilerek 
Parseval marka balonu teslim almak üzere İstihkâm Binbaşısı Ali Beyle 
                                                           
61 Kansu, a.g.e., s. 135-136; Kural, a.g.e., s. 249. 
62 Kansu, a.g.e., s. 129; Kurter, a.g.e., s. 144. 
63 Keyüsk, a.g.e., s. 91-92. 
64 Kurter, a.g.e., s. 149. 
65 Kansu, a.g.e., s. 135-136; Kural, a.g.e., s. 249. 
66 Kural, a.g.e., s. 245; Kansu, a.g.e., s. 135-136. 
67 Kansu, a.g.e., s. 136. 
68 Keyüsk, a.g.e., s. 96. 
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birlikte Berlin’e gönderdi.69 29 Mart tarihinde Scherft ve rasıt Kemal Bey 
Çatalca bölgesinde bir keşif daha yapmıştır. Nisan ayı içerisinde herhan-
gi bir keşif hareketi olmamış, 6 Mayıs’ta Fethi Bey ve Halid Beyler Çatal-
ca bölgesinde bir keşif uçuşu yapmıştır.70 

Bu dönemde ortaya çıkan bir sorunda rasıd subay ihtiyacıdır. Başku-
mandanlık bu ihtiyacı gidermek için Kurmay Yzb. Kemal Bey nezaretin-
de rasıd yetiştirmeye karar verdi. Bunun için 17 Mayıs 1913 tarihinde 
havacılık merkezindeki uçaklardan bir tanesi bu işe tahsis edildi.71 

Yunanistan’da bu sıralarda satın aldığı deniz uçağı ile 6 Şubat 1913 
tarihinde Çanakkale Boğazı içerisinde bulunan Türk donanmasına dört 
bomba attı Bombaların hiçbiri gemiye isabet etmedi.72 

II. Balkan Savaşı ve Türk Havacılığı 

I. Balkan Savaşı 30 Mayıs 1913’te Osmanlı Devleti ile Balkan devlet-
leri arasında imzalanan antlaşma ile sona erdi. Midye-Enez hattı Os-
manlı-Bulgar sınırı olarak kabul edildi. Bu çerçevede Edirne, Trakya ve 
Dedeağaç Bulgaristan’a; Selanik, Güney Makedonya ve Girit Yunanis-
tan’a; Kuzey ve Orta Makedonya Sırbistan’a; Siliste de Romanya’ya bıra-
kıldı.73 

Balkan Devletleri bu savaşta kendileri bile ummadıkları bir başarı 
kazandı. Fakat Osmanlı Devleti’nden ele geçirdikleri topraklar konusun-
da özellikle de Makedonya’nın paylaşımı konusunda anlaşmazlığa düştü. 
Bu anlaşmazlığa Dobruca meselesi yüzünden Romanya’da dahil oldu. 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun da Balkan Devletleri arasında-
ki anlaşmazlığı körüklemesiyle 29 Haziran 1913 tarihinde II. Balkan Sa-
vaşı başladı.74 

Osmanlı Devleti, Balkanlı devletleri arasındaki çıkan savaştan yarar-
lanarak tüm doğu Trakya’yı kapsayan bir taarruzu 1 Temmuz 1913 tari-
hinde başlattı.75 Bu çerçeve de havacılık merkezi de Harbiye Nezare-
ti’nden aldığı emir üzerine hazırlıklara başladı. İleri hareketin başlama-
sıyla birlikte uçaklar da keşif faaliyeti yaptı.76 Harekâta katılan uçaklar-
dan iki Türk Mars uçağı 16 Temmuz’da geride bulunan Türk kıtaların-
                                                           
69 S. İlmen, a.g.e., s. 119-122. 
70 Kansu, a.g.e., s. 138. 
71 Keyüsk, a.g.e., s. 96-98. Pilot’un uçakla meşgul olduğu sırada düşman hareketlerini 
esaslı olarak görememesi ve keşif maksadıyla uçakların yanına verilen subaylar uçuşa, hava 
keşfine alışkın olmadıkların hakkıyla vazife yapamaması sebebiyle Rasıd subaylar yetiştirme 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
72 Hall, a.g.e., s. 86; Kurter, a.g.e., s. 142-143. 
73 Cevdet Küçük, “a.g.m.”, s. 25. 
74 Cemil Öztürk (edt.), Türk İnkılâp Tarihi, s. 79, İstanbul, 2009. 
75 Kurter, a.g.e., s. 163. 
76 Keyüsk, a.g.e., s. 114. 
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dan ateş açıldı ve bir Mars uçağı kanadından üç kurşun yarası aldı.77 
Bunun üzerine uçaklara tanıtıcı işaret konması için boya temin edildi. 
Ancak konulması kararlaştırılan tanıtıcı işaret Balkan Savaşı boyunca 
konmadı.78 

17 Temmuz’da ileri harekâta katılmak üzere Yeşilköy’den keşif ama-
cıyla kalkan iki uçak geceyi Çorlu’da geçirdi. Ancak buradan Babaeski’ye 
gitmesi planlanan uçak havanın bozuk olmasından dolayı bu uçuşunu 
gerçekleştiremedi. Bu uçuş 23 Temmuz’da Çorlu’dan hareketle Pilot Üs-
teğmen Fethi ve Rasıt Yüzbaşı Kemal Bey ve Pilot Üsteğmen Nuri Bey’de 
üzerinden Babaeski ve Edirne’ye geldi.79 Aynı gün Cebeci istikametine 
keşfe çıkmak isteyen Pilot Üsteğmen Fethi ve Rasıt Yüzbaşı Kemal Beyler 
havanın bozuk olması ve gerekli miktarda benzin olmamasından dolayı 
bu uçuşu gerçekleştiremedi.80 Bunun üzerine uçakların yakıt ihtiyacını 
karşılamak üzere Yeşilköy’de bulunan benzin ve yağ stoklarının tamamı 
Edirne ve Kırklareli’ne yollandı. Hatta İstanbul’da Havacılık Okulu’nun 
kullanacağı benzin bile kalmadı.81 

Savaşın bu aşamasında karşılaşılan bir problemde uçakların tamir 
meselesidir. Her ne kadar Yeşilköy’de küçük bir uçak atölyesi kurulmuş 
ise de alet ve makine eksikliğinden dolayı ancak burada ufak tefek ta-
mirler yapılmıştır. Kırılan, kopan veya bozulan parçaların tamiri Yeşil-
köy’den uzak bir mevki olan Zeytinburnu’ndaki fabrikanın atölyesinde 
yapılmaktaydı. Fakat atölyede de tamir için yeterli alet ve edevatın olma-
ması uçakların tamirini geciktirmekteydi.82 

II. Balkan Savaşı 10 Ağustos tarihinde Romanya, Sırbistan ve Yuna-
nistan’ın, Bulgaristan’la imzaladıkları Bükreş antlaşmasıyla resmen so-
na ermiştir. Savaşan taraflar ordularını da 14 Ağustos tarihinden itiba-
ren terhis etmeye başlamışlardır. Ancak Osmanlı Devleti henüz bir ant-
laşma imzalamadığından dolayı teyakkuz durumu ve hava keşifleri bir 
süre daha devam etmiştir. 

Antlaşmanın imzalandığı tarih yani 10 Ağustos’ta keşif maksadıyla 
havalanan Üsteğmen Fethi Bey komutasındaki Mars uçağı 150 metre 
yükseklikte bir kırılma geçirerek Meriç nehrine düştü ve kullanılamaz 
hale geldi.83 

II. Balkan Savaşı’nda Türk havacılığı geçmişe kıyasla daha iyi bir du-
rumdadır. Özellikle Edirne’nin geri alınmasından sonra hava keşif ve 
                                                           
77 Kural, a.g.e., s. 236. 
78 Kural, a.g.e., s. 269; Kurter, a.g.e., s. 165. 
79 Keyüsk, a.g.e., s. 116-117; Kural, a.g.e., s. 252. 
80 Keyüsk, a.g.e., s. 117-118; Kurter, a.g.e., s. 166. 
81 Kurter, a.g.e., s. 166. 
82 Keyüsk, a.g.e., s. 122-123. 
83 Kurter, a.g.e., s. 170-171. 
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gözlem faaliyetleri daha düzenli bir hal aldı. Bu dönemki keşiflerde pilot-
ların yanında rasıdlar düzenli olarak görev aldı. Ayrıca düşmana karşı 
yapılan hava keşif ve gözlemleri düzenli olarak raporlarla kolordu komu-
tanlıklarına sunuldu. Bu raporlarda genel olarak düşmana ait ordugâh-
lar, siperler, istihkâmlar, bu istihkâmların şekil ve vaziyetleri ayrıca as-
keri birliklerinin faaliyetleri hakkında bilgi verildi. 

Bu dönemde yapılan keşifler, ağırlıklı olarak Tırnova, Yanbolu, Has-
köy gibi düşman ordugâhlarının bulunduğu yerlere yapıldı. 

Raporlarda dikkat çeken noktalardan birisi de Türk pilotlarının da-
ha uzun süreli yani 2-2,5 saat süren uçuşlar gerçekleştirmesi, 1000-
1100 metre yükseklikte keşif ve gözlem yapabilmesi ve 240 km ve daha 
uzun mesafeleri kat edebilecek yeteneğe ulaşmalarıdır. Ancak havanın 
kötü olduğu durumlarda uçakların havalanmasını, keşif ve gözlem ya-
pılmasını zorlaştırmış, hatta bazı zamanlarda imkânsız hale getirmiş-
tir.84 

II. Balkan Savaşı, Osmanlı ile Bulgaristan arasında 29 Eylül 1913’te 
imzalanan İstanbul Antlaşmasıyla85 birlikte bu savaştaki havacılık faali-
yetlerimizde sona ermiştir. 

Sonuç 

Balkan Savaşı’nın özellikle birinci evresinde Osmanlı Devleti, Bulga-
ristan ve Yunanistan’a kıyasla hava araçlarından yeterince yararlana-
madı. Bunun sebepleri arasında başta havacılık teşkilatının tesis edil-
mesiyle yakından ilgilenen Süreyya Bey’in Balkan Savaşı’nın başlama-
sından üç ay gibi bir süre önce Harbiye Nazırı Nazım Paşa tarafından 
görevden alınması, pilotların tecrübe eksikliği ve bir kısmının da eği-
timlerini tamamlamadan yurda dönmeleridir. Ayrıca Süreyya Bey gö-
revden alındıktan sonra Yeşilköy’de havacılık okulunda bulunan pilot-
ların çalışmalarına kendi başına bir program olmaksızın devam etmele-
ri, Osmanlı ordusunda bazı üst kademedeki subayların havacılığın 
önemini yeterince kavrayamamış olması, ihtiyaç dolayısıyla kiralanan 
yabancı pilot ve makinistlerden istenen sonucun alınamaması bunun 
yanında Balkan Savaşı’nda cephelerde alınan ağır yenilgiler neticesinde 
uçakların bir kısmının orada bırakılması ve yakılması gibi sebepleri 
gösterebiliriz. 

Osmanlı Ordusunda askeri havacılık faaliyetleri özellikle ordunun Ça-
talca-Gelibolu hattına çekilmesiyle birlikte olumlu yönde bir ivme kazan-
dı. Bunda Türk pilotlarının tecrübe kazanması ve havacılık merkezinin 
eksiklerinin giderilmesi önemli rol oynadı. 
                                                           
84 ATASE, BHK, D: 424, G: 6, F: 1-16; BHK, D: 424, G: 6, F: 2-15; BHK, D: 570, G: 37, F: 
4-1-4. 
85 Küçük, “a.g.m.”, s. 25. 
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MUHAREBE ŞARTLARINDA RUH HÂLLERİ 

Dr. Sinan ÇAYA* 

Öz 

Bir askerin muharebe etme kabiliyeti duygusal durumuna yakından 

bağlıdır. Muharipten beklenen; düşmanı, tam bir profesyonellik içinde, ne 

sevimli bir insan ne de nefrete şâyan bir kötülük timsâli addetmeden sa-

dece imha etmesidir. Korku, önüne geçilmesi gereken doğal bir histir. Bir 

toplumun geleneksel dünya görüşü, askerinin muharebe psikolojisini be-

lirlemede önemli yer tutar. İyi eğitim dayanıklı ve kararlı bir ruhsal durum 

geliştirir. Savaş suçları esasen bozuk kişilik yapısından kaynaklanır. 

Harp psikozu, esasen Vietnam Harbi’nden bu yana tanınır bir kavram ol-

muştur. 

Anahtar kelimeler: Muharebe, Korku, Cesaret, Duygusal Hâl, Sa-

vaş Suçları, Gerilim, Mukavemet. 

Abstract 

Emotional States Under Battle Conditions 

A soldier’s ability to fight a battle is deeply related to his emotional 

state. In battle, one is expected to merely destroy the enemy in a thoroug-

hly professional manner, taking him neither as a sympathetic human be-

ing nor a hated evil being. Fear is a natural feeling which must be subdu-

ed. Traditional worldview of a given society is important in determining 

the battle psychology of the soldiers. Good training develops perseveran-

ce and stable emotional structure. War crimes are essentially caused by 

disordered personality structure. War psychosis constitutes a concept 

which comes to recognition basically since the Vietnam War. 

Key words: Battle, Fear, Courage, Emotional State, War Crimes, 

Stress, Endurance. 
                                                           
* Marmara Üniversitesi. 
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Giriş 

Muharebe, savaşın en yoğun ve şiddetli bir olgusu olarak iki tarafın disip-
line edilmiş güçlerinin sıcak temasıdır. Bu mücadelede fiziksel güçlerle birlik-
te kolektif anlamda duygusal hâller de son kertede bir sınamaya tâbi olurlar. 

Aslında insan duyguları savaşın en başından itibaren her safhasında doğ-
rudan işin içine girmiştir: [Çünkü] bir savaşın başlaması, devamı ve anlaş-
mayla sona ermesi bilinçli kararlarla olduğu halde; bu kararlar hep düşma-
nın algılanış biçimine duyarlıdır. Düşmanın verdiği görüntü ise, diğer taraf 
açısından korku, özgüven eksikliği ve kuşkularla bulanıklaşmış bir tablodur.1 

Duygusallık Çelmecesi (Paradoksu) 

Muharebede bir yandan askerin ruhsal durumu onun etkinliğini bi-
çimlendirir. Bir yandan da aynı asker, karşı tarafı duygusal manada nötr 
bir tutum içinde ele almak durumundadır. Yani karşıdaki düşman aske-
ri bu taraf için değerli, sevecen, çoluk çocuk sahibi bir birey değildir. Bu-
nun yerine sadece kendisini imha etmek isteyen bir gücün bir unsurun-
dan ibarettir. İki tarafın hayatta kalma şansları ters orantılı olup, yaşa-
mak için öldürmek söz konusudur. İşte Sosyoloji kuramcıları harbin tam 
bu noktada cinayetten çok farklı olduğuna parmak basarlar. Burada ih-
tirasla öldürmek yoktur. Şiddetin; planlı, profesyonelce ve sırf aklî süreç-
ler yoluyla yönetilmesi ve yönlendirilmesi vardır. 

Konusu Birinci Dünya Savaşı’nda geçen gerçekçi romanının başkişi-
sinin, bu bağlamda bir mütalâası çok çarpıcıdır: 

“Doğrusu süngü artık önemini kaybediyor. Çoğu asker hücuma kal-

karken el bombalarına ve portatif tahkim küreğine güveniyor. Keskin 

bir tahkim küreği süngüden çok daha faydalı ve kullanımı kolay bir 

silâhtır. Küreği, düşmanın çenesinin altına gömebilirsin! Hatta omuz-

la boyun arasına meyilli olarak hızla vurursan, göğüs hizasına kadar 

adamı kolayca yırtar.”2 

Bunlar buz gibi soğuk bir tarzda (!) askerce düşünceler. 
Fransız general Gavet3 bize savaşın ulus adına devletçe orduya yük-

lenmiş zorlayıcı bir hareket olduğunu; bu harekete dahil tüm insanların 
insanlık dışı duygular taşıdığının varsayılamayacağını; savaşın zulüm-
süz ve çoğu defa kinsiz yapıldığını belirtir. [Varsa] İnsanlık dışı bir buda-
lalıkla gereksiz yere yapılan bir soykırımını emredenin ise, siyasî meka-
nizma oluşunu vurgular. 
                                                           
1 Kurt Lang, “Military Sociology 1963-1969”, Current Sociology / La Sociologie Contemporai-
ne, Vol: XVI, No. 3, Mouton & Co., the Hague & Paris, 1970. 
2 Erich Maria Remarque, à l’Ouest rien de nouveau (Traduit de l’Allemand par Alzir Hella & 
Olivier Bournac), (roman) Stock, s. 90-91, Paris, 1957, 1972. 
3 Andre Gavet, Komuta Etme Sanatı (Çev. Kâzım Kırıkkanat, 1952, sadeleştiren Ahmet 
Erüz), Kara Harp Okulu Basımevi, s. 85, Ankara, 1996. 
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Cesaret ve Korku 

Kuşkusuz iyi asker, öncelikle cesur olan askerdir. Cesaretin zıttı kor-
kudur ve bu iki kavramdan birinin tahlili, öbürünü de anlamaya yarar. 
Askerlikte korkunun reddedilmesi değil, bu duygunun bastırılması ve 
irade gücü ile kontrol altına alınması gerçekçi yaklaşımdır. 

Çoğu insan tehlike karşısında ürküntü duyar. Muharebede de bu ür-
küntüyü duymak tabiidir. Cesaret gösteren kişi; korkusuz kişi demek 
değildir. Korkusuna rağmen ne yapacağını bilen kişidir. Nitekim bir teh-
likeyi bilip anlamadan o tehlikeye atılana genelde “aptallık” sıfatı yakıştı-
rılır. Zaten düşünceden yoksun cesaret kimi başarıya götürebilir? Tarih-
çi Boris Vladimirtsov’un Cengiz Kağan’ı “temkinli” olarak kabul etmesi 
büyük bir ibrettir. Evet, Cengiz temkinliydi. Güvenceli araziden kalkıp 
bilinmeyen yerlere uzaklaşırken; keşif, hava şartları, gıda stoku, düşma-
nın gücü ve kendi askerinin ruh hâli gibi etmenleri düşünürdü.4 

Muharebede özgül anlamda korku, ya ölüm korkusu ya da bir organı-
nı kaybetme korkusu biçiminde ortaya çıkar. Tecrübeli askerin bildiği gi-
bi iki korku da aslında ziyadesiyle yerinde gerekçelere dayanır. 

Birinci Dünya Savaşı’nın Fransız harp cerrahlarının dedikleri, bu kor-
ku sebeplerinin haklılığını şöylece doğrular: 

“Tahribat büyük bile olsa yaranın temiz kalmış olması organı kurtar-

ma şansını çoğaltır. Toprak ve malzeme kalıntılarına bulaşıp mikrop 

kapmış yara ise ümit vermez. Harbin büyük hücum sezonları veya 

durgun dönemleri, cerrahın kararını belirler. Yaralı organ dikkatli ba-

kım ister. İhtilâtlar (komplikasyonlar) saat başı izlenir. Oysa ampu-

tasyon (kesim) sonraki bakımı kolaylaştırır. Yaralı sayısı çok, imkân-

lar az ise hayatı kurtarma öncelik kazanır.5 

Harbin başında birçok harp cerrahı yaralanmalara kesim yoluyla 

müdahaleye taraftar değillerdi. Ancak gidişat öyle bir seyir aldı ki, 

1915 yılının ortalarında, çoğu cerrah, meselâ obüs mermisi çarpmış 

bir dizin en iyi tedavisi olarak bacak kesmeyi düşünür hâle geldi-

ler”.6 (Leriche 1918:201). 

Ruhsal Zafiyette Kültür Gelenek Etmeni 

Nirun’un 1991’de kaydettiğine göre “endişe, telâş, öfke, korku, dargın-
lık, ihtiras gibi psikolojik ve sosyolojik yaşantılar; sonradan kazanılmış 
saiklerin en önemlilerindendir.” 
                                                           
4 Military Professionalism 22-9-1, TRADOC, Washington, s. 41, Mayıs 1986. 
5 Pierre Mocquet, “Amputations des membres, leur indications et leurs techniques generales 
dans les cas de blessures recentes”, Leçons de chirurgie de guerre, ed.: C. Regaud, Masson et 
cie Éditeurs, s. 191, Paris, 1918. 
6 René Leriche, “Plaies recents des articulations”, Leçons de chirurgie de guerre, ed.: C. Re-
gaud, Masson et cie Éditeurs, s. 201, Paris, 1918. 
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Bu itibarla kültür ve gelenek bir toplumda bireylerin korku ve cesaret 
konusunda davranış kalıplarını önemli derecede belirleyicidir. Türk insa-
nı tevekkül** sahibidir. “Korkunun ecele faydası yoktur” diyen atasözü-
nün sahibidir. Dahası, şehitliği önemser. Türk insanı için gazilik, âdi 
malûllük ile bir değildir. Gazilik bir değerdir; bir şeref ve övünç vesilesidir. 

(Bazı otoritelerce Sosyolojinin kurucusu olarak da nitelenen) Tunuslu 
İbn Haldun, on dördüncü asırda şöyle demişti: “Refah ve lüks ahlâkı if-
sad eder [bozar]. Nefste çeşit çeşit şerlerin [kötülük], süflî [bayağı] ve on-
larla ilgili âdet ve alışkanlıkların husule gelmesine sebep olur. Bu durum-
da devlet müzmin bir ihtiyarlık hastalığına tutulur”.7 

Antik Roma’nın yaşam seyri de bu yargıyı doğrular gibidir. Romalılar 
önceleri çok cengâverdi. Esirleri sarhoş ederek onların yaptıkları komik-
liklerle eğlenirlerdi. Sonraları zenginleştikçe ahlâkî çözülmelere uğraya-
caklardı. Bizzat kendileri, dünyanın en büyük sarhoşlarına dönüşecek-
lerdi. Roma soyluları; cümbüş partilerinde yemekleri bile sırf zevk için 
tüketecekler; doydukça kusma havuzlarına gidip ardından yine yiyecek-
lerdi. 

Yoksul Kuzey Vietnam’ın kocaman Amerika’ya direnirken kanaatkâr 
doğulu felsefesinden ve köylü yoksul kültürün olumlu getirilerinden bü-
yük psikolojik güç aldığı anlaşılmaktadır. Vietnam Savaşı’nın Kuzey’in 
gözlüğünden değerlendirilmesi dünya için bir ibrettir. 

“Kuzeyli Cuong, ormanda bir sahra hastanesinde iki ay tuzlu pirinç 

lâpası yiyerek sıtma tedavisi görmüş. Saçları dökülmüş ama hayatta 

kalmış. Arada yakaladıkları büyük farelerden protein alıyorlarmış. 

Defalarca küçük Amerikan gruplarına yaklaşıp malzeme ve erzak 

çalmışlar. Yıllar boyu süren savaş süresince, ancak iki defa kasaba-

sına gidip annesiyle kucaklaşabilmiş. Tun ise, ormanda yüzlerce ar-

kadaşı için elleriyle mezar kazmış. Doi tabur komutan vekilliği yapar-

ken ıslık çalarak düşmana boşuna cephane harcatırlarmış. Çoğu za-

man bir tepeyi ele geçirmek uğruna bire karşı üç zayiata bilerek razı 

olurlarmış”.8 

Savaş Suçları 

İntikam, yıkım, hüsran gibi duygular ve bunların körüklediği katliam-
lar ekseriya serinkanlı hâlin ağır şartlar altında kaybedilmesi ve yaşanan 
gerilim ile patlak verirler. Propagandalarla oluşmuş ve düşman tarafın 
                                                           
** Halide Edip Adıvar’ın, konusu Millî Mücadele’de geçen Ateşten Gömlek romanının kahra-
manı yedek subay Peyami Bey, harpte bacaklarını kaybeder. Hastanede anılarını yazarken 
bir aralık serinleyen havalara değinir ve yarım bacaklarının üşüdüğünden bahseder. Ama 
zaferi gördüğü için mütevekkildir. Buna mukabil, meselâ konusu Vietnam’da geçen ve Ro-
bert de Niro’nun rol aldığı 1978 tarihli “Avcı” filmi, bu organ kaybetme bahtsızlığını sırf nihi-
list, kötümser, dehşetengiz bir bakışla işler. 
7 Mukaddime, (İbn-i Haldun’dan) Haz. S. Uludağ, Dergâh Yayınları, s. 503, İstanbul, 1988. 
8 Frank Jr. Gıbney, “Tales of War from Vietnam”, Time, 22 Mayıs 1995. 
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insanını şeytanlaştırmaya kadar varabilen kesif bir kıvama varmış peşin 
hükümler de bu noktada büyük rol oynar. Ancak burada baştan bozuk 
kişilik altyapısı en önemli unsurdur. Bu gibi tutum ve davranışlar asla 
ve kat’a disiplin sahibi asker kişiye yakışmaz. Münferit sadist çıkışlar ise 
her milletten insanların içinden çıkabilen sözlük anlamında hasta ruhlu 
kişilerin işidir. 

“Düşmanı teşhis edemeyen birliklerde, gizli keskin nişancılara hedef 

olanlarda, bubi tuzağı ve mayınla taciz edilenlerde, pusulara sıkça 

maruz kalanlarda; hüsran ve intikam arzusu, nizamî (konvansiyonel) 

muharebe yapanlardan daha olasıdır. Vietnam Savaşı’nda Birinci 

Deniz Piyade Tümeni’nde, Üçüncü Deniz Piyade Tümeni’ne göre da-

ha çok harp divanı sanıkları ortaya çıkmıştır. Bunlardan Birinci Tü-

men Vietkonglu gerilla gruplarına karşı operasyonlar yapıyordu. 

Üçüncü Tümen ise, Kuzey Vietnam ordu birliklerine karşı ve daha ni-

zamî tabiatlı bir savaş yürütüyordu”.9 

Eğitim faktörü, önceden askeri zor şartlara alıştırma ve hazırlama ba-
kımından bu noktada ayrı bir önemi haizdir. Zorluğa bağışıklı insanda 
bu çeşit stres daha az ortaya çıkar. Görev bilinci pekişmiş asker kriz hal-
lerini de daha bir kolaylıkla aşar. Zaten askerliğin tabiatında zorlu eği-
tim*** sayesinde güçlüğe alışmak anlayışı vardır. 

İyi Liderlik ve Sağlıklı Örgüt İklimi 

Yukarıdaki çetin eğitim önerisini gereksiz ezâ ile karıştırmak yanlış 
olur. Zaten ezâ, genelde sadece belli kişi veya kişilere odaklanmış adalet-
siz bir davranıştır. Asker tarafsız bir edâ ile ve sırf görev uğruna zorlan-
mayı, gereksiz eziyetten kolayca ayırt eder. Benliğinin derinliklerinden 
haklı bulup onaylar. Liderde tarafsızlık ve hakkaniyet, askerî ortam bir 
yana, en rahat bir örgütte bile çalışanlar için önemlidir. Kafalar hep bu 
kavramla ilgili bir zihnî meşguliyet içinde kıyaslamalar yapar. Barış or-
dusunda bile bu konu çok önemlidir. Haksız imtiyaz şöyle dursun, meş-
ru imtiyazlar bile, onu edinemeyenlerin gıptasını**** çekebilir. 
                                                           
9 Military Professionalism 22-9-1, TRADOC, Washington, s. 68, Mayıs 1986. 
*** 1961 yılında yedek Amerikan askerleri üzerinde yapılmış bir sosyal psikoloji deneyi il-
ginçtir: “Araştırmacı Smith, çekirge yemekten eşit derecede tiksinen yedekleri iki gruba ayırır. 
Birinci gruba güler yüzlü ve içten davranır; sigara izni tanır; kendisiyle senli benli olmalarına 
göz yumar. İkinci gruba soğuk ve resmî davranır. Deney sonunda çekirge yeme sınamasının 
ikinci grubun daha çok kolayına gittiği ortaya çıkar.” (B. Charles Handy, Understanding Orga-
nizations, Penguin Books, s. 133, New York, 1978). 
**** Şu örnek olay 1970’lerin sonlarında bir yedek subay okulunda geçer. Evli öğrencilere 
hafta sonu izni vardır. Evli evcilere ayrıca Çarşamba akşamları da eve gitme izni vardır (as-
ker jargonunda “fişek izni”). Manganın birinde belirgin çıkarcı tutumu yüzünden pek sevil-
meyen biri vardır. Lâkabı, eski mesleği nedeniyle kendisine yapışan lâkap “Tapucu”dur. Çok 
kızdığı bu kelime; ona inat, âdeta maya tutmuş, yerleşmiştir. Bir Çarşamba akşam üzeri evli 
evcilerin izni iptal edilir. Manganın tek evli-evcisi Tapucu bedbaht, manga ise neşe içindedir. 
Akşam karavanası yenirken önemsiz bir sebepten bir arkadaşına karşı “infilâk” eder: “Utan!” 
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Öyleyse lidere düşen, nimet külfet dengelerini duyarlı biçimde ayar 
etmektir. Ancak bu sayede silâh arkadaşlığı gerekli olgunluk kıvamını 
bulur. Bu birlik beraberlik ise vazgeçilmez bir gönül gücü (moral) kayna-
ğıdır. 

Shils & Janowitz gibi askerî sosyoloji araştırmacılarının 1948 tarihli 
tespitlerine göre;  

“…orduda, sivildeki birincil gruplarından [yüz yüze ilişkilere dayalı, 

küçük samimî arkadaşlık çevreleri] tecrit edilen askerler, hızla askerî 

birincil gruplarına bağlanırlar. İkinci Dünya Savaşı’nda görüldüğü 

üzere, muharebe etkinliği genelde birincil gruplara bağlıdır ve büyük 

politik meseleler asker için fazla şey ifade etmez. Bu meyanda Al-

man askeri için de esas önemli olan, maddî ve manevî ihtiyaçlarını 

doyuran kendi mangası ve takımı idi. Hitler figürü ve Nazizm idealle-

ri onlar için uzak ve soyut kavramlardı.” 

Köklü askerlik töreleriyle yoğrulmuş Türkler için asker ocağında silâh 
arkadaşlığına, başka birçok orduya nazaran, bunların ötesinde ayrı bir 
kıymet de atfedilir. Asker arkadaşlıkları diğer ordularda çoğunlukla ora-
da kalırken, Türk insanı için, terhisten sonra da devam eden en kalıcı 
dostluklar, asker ocağının ileri dönük getirileridir. 

Harp Psikozu 

Askerde temaruza (yalandan hastalanma) yeltenenlerin bulunduğu 
elbette gerçektir. Ancak her bünye aynı derecede dayanıklı olamayacağı-
na***** göre, hele savaş koşullarında, her önleme rağmen, klinik derecede 
psikolojik bozukluk geliştirenler olabilir. 

Savaşların duygusal yaraları son yıllarda daha bir anlayış ve kabul 
görmeye başlamıştır. Bugün travma sonrası stres bozukluğu diye adlan-
dırılan10 durum, Vietnam Savaşı öncesinde bilinmeyen bir kavramdı. 
Sadece “ruh hastalığı” diye kabaca tanımlanan hastalık, Vietnam Sava-
şı’ndan itibaren daha iyi anlaşılmış; 1980 yılında resmen tıp literatürüne 
alınmıştır. Yaygın belirtileri; çarpıntı, baş ve göğüs ağrısı, görüş kaybı, 
içe kapanış, kâbuslu uyku ve uykusuzluk olarak saptanmıştır. Kore ve 
İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bazı eski muharipler; yıllardır gizledik-
leri bu durumları için artık tıbbî yardım ister olmuşlardır.11 
                                                                                                                                        
der, “neredeyse şıkır şıkır oynayacaksın sevinçten!” Aslında Tapucu bütün mangaya kızmış, 
ancak bir kişiyi günah keçisi seçebilmiştir. 
***** General Patton adlı filmde -Patton’u George Scott oynuyordu- zamanın Amerikan bası-
nında da yankı bulmuş, gerçeğe dayalı bir sahne vardı. Patton, bir seyyar hastanede “sinirle-
rim” diye kem küm eden askere tokadı basıyordu. Bu korkağın o aslanların içinde yeri olma-
dığını söylüyordu. 
10 A. Edward Shils-Morris Janowitz, “Cohesion and Disintegration in the Wehrmacht in the 
World War Two”, The Public Opinion Quarterly, Yaz 1948. 
11 Robert Saperstein-Dana Saperstein, “The Emotional Wounds of War”, Military Review, s. 
55-57, Ocak 1992. 
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Sonuç 

Muharebede askerlerin ruhsal dayanıklılığı, çarpışmaların sonucunu 
belirleyici belki en önemli etmendir. Ruhsal hâl, birlikteki liderlik kalitesi 
dâhil özel şartlar, bireyin bünye mukavemeti, tarihsel ve ananevî top-
lumsal tutumlarca belirlenir. Meslekî değerlere gönülden bağlı bir suba-
yın sağlıklı bir komuta iklimini hayata geçirebilmesi için bu konuda da 
asgarî bir bilimsel altyapısı olmalıdır. Deneyimli subayların çoğu insan 
sarrafıdır, ama kitabî bilginin yeri ayrıdır. Bu bilgiler “insan sarrafı” kı-
vamına geliş sürecini de daha çabuk ve daha isabetli biçimde mümkün 
kılar. 
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SOSYOLOJİK AÇIDAN 
OSMANLI DÖNEMİ ERMENİ ÖRGÜTLENMELERİ 

VE KOMİTACILIK HAREKETLERİ 

Feridun ESER* 

Öz 

Tarihsel olaylar, aynı zamanda, sosyolojik olaylardır. Ermeni sorunu 

da, sosyolojik boyuta sahip bir tarihsel olaydır. 

Osmanlı toplum yapısı içinde, Gayrımüslimler, azınlık olarak kabul 

edilirlerdi. Ermeniler ise, en ayrıcalıklı azınlık grubu olmuşlardır. Osman-

lılar, herhangi bir azınlığa baskı uygulamamışlar; onları iç işlerinde ser-

best bırakmışlar ve kültürel varlıklarının yaşamasına imkan tanımışlar-

dır. 

Ermeniler, 18. yy. ortalarına kadar Türklerle dostane ilişkiler kurmuş-

lar, barış içinde yaşamışlardır. Millet-i sadıka kabul edilen Ermeni toplu-

munun kültürü, Türk kültürünün alt kültürü gibi algılanır olmuştur. Os-

manlı Devleti’nin zayıflamaya başlamasını fırsat bilen sömürgeci devletle-

rin kışkırtmalarıyla azınlıklar, ayaklanmaya başlamışlardır. Azınlıkların 

isyan hareketleri, toplumsal yapı ve dengenin, siyasi idarenin bozulmaya 

başlamasından ayrı bir olgu değildir. 

19. yy. sonlarına gelindiğinde Ermeniler, dış destekli olarak kurduk-

ları örgütlerle, devlet kurmak amacı ile, Türklere karşı etnik kırım hareke-

ti başlatmışlardır. 

Ermeni saldırılarına nihayet verebilmek için Osmanlı Devleti, zorunlu 

göç yasası ile Doğu Anadolu’daki Ermenileri bulundukları yerlerden çıkar-

mış ve bölgedeki Ermeni eylemleri bitme noktasına gelmiştir. Ermeniler, 

soykırıma tabi tutulmamış, göç ettirilmişlerdir. 

Anahtar kelimeler: Azınlık, Komita, Tehcir. 
                                                           
* Sosyoloji Bilim Uzmanı, Felsefe Öğretmeni. 
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Abstract 

The Sociological View of the Armenian Secret Societies and 

Terrorizing to Activities 

Historical events the same as sociological events. Armenians prob-

lems of the sociological dimension don’t neglect. 

Religion determines “minority’s status” in Ottoman social structure. 

Non-moslems were being preferential minority. Armenians were the most 

minority group. Ottomans hadn’t put pressure on any minority, had given 

them freedom on own occupation. 

Armenians had an amicably relation with Turks until middle of 18. cen-

tury, had lived in price. Minorities rebelled against Otoman Empire because 

Ottomans order was out of order and clonist goverments provoke them. 

Armenians started to shed Turks bloods with terror organisations 

which they organized. To establish goverment was their aim. Armenian 

rebls made enemy two societies which had lived genocide to Turks. On 

the other hand, Turks had to migrate because of violence. Turks have tra-

jıc events don’t to undervalue, by to means. 

At last, Ottoman had organizer Armenians migrate with migration law from 

place where they lived and operations of Armenian rebels approached to finish. 

Key words: Minority, Organization, Migration. 

Giriş: 

Ermeni olayları, sadece tarihsel değil aynı zamanda sosyolojik olay-
lardır; bu sebeple sosyolojik bakışla da ele alınması gereken olaylardır. 
Türk ve Ermeni toplumlarının yaşadığı ve etkileri halen sürmekte olan, 
hatta iki toplumu aşıp, uluslararası boyutlara ulaşmış olaylardır. 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, kendi politik çıkarları için Er-
meni isyanlarına destek veren Batılı devletler, bugün yine kendi politik 
çıkarları için Ermeni diasporasını ve iddialarını desteklemektedirler. 
Dünden bugüne, Ermeni iddialarının sahiplerinin ve onlara destek veren 
devletlerin siyasi emelleri değişmemiştir. 

Türk tarafının tekliflerine rağmen, Ermeni tarafı, sorunun ve iddiala-
rının gerçekliğini tespit etmeye ve sorunu çözmeye yanaşmamakta, siya-
si-ekonomik malzeme olarak kullanmaya devam etmektedir. ** 

1. Osmanlı Toplum Yapısında Ermenilerin Konumu: 

Osmanlı toplumunda teşekkül eden sosyal sınıfları şöyle sıralayabiliriz:  
I. Yönetenler: a) Saray eşrafı, b) Seyfiye (Askerler zümresi), c) İlmiye 

(adalet, din işleri ve eğitimciler zümresi), d) Kalemiye (İdari memur ve 
bürokratlar). 
                                                           
** Ermeni sorunu ile ilgili en geniş bibliyografya için bknz: Mustafa Bıyıklı, “Türk Tarihinde 
Ermeniler, Ermeni İddiaları ve Ermeni Sorunu Gerçeği”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 131, s. 235, Nisan-2001. 
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II. Yönetilenler: a) Müslüman tebaa, b) Gayrımüslim tebaa (Zımmi-
ler). Türk İslam kültüründe zımmiliği, yani azınlığı belirleyen din faktörü 
olmuştur; Müslüman olmayanlar, zımmi (azınlık) statüsündedirler. 

Osmanlı sınıf yapısı içinde yer alan azınlıklar, daha çok tarım, ticaret ve 
sanayi kesimlerinde statü ve rol sahibi olmuşlardır; kalemiye ve hele hele 
seyfiye zümresinde azınlık mensubu birine rastlamak, pek mümkün değildi. 
Ancak ‘millet-i sadıka’ unvanına sahip olan Ermenilerden, gayrimüslim te-
baadan olmalarına rağmen, bazı bürokratik kademelerde görevler alarak 
kalemiye zümresi içinde statü sahibi olanlar olmuştur. Bu durum, onların 
diğer zımmilere göre belli bir ayrıcalığa sahip olduklarını açıkça gösterir. 

Ubicini, Mikoscha, Dadyan ve Lamartine gibi Batılılar, Osmanlıların 
ırki veya dini bir sebepten dolayı herhangi bir etnik gruba baskı yapma-
dığını ifade ederler.1 Azınlıklar, evlenme, boşanma, miras, vasiyet olayla-
rı gibi sosyal yaşantılarında kendi iç hukuklarını serbestçe uygulamak-
taydılar. Bu özgürlükler, azınlıkların Osmanlı toplum yapısı içinde kül-
türel varlıklarını ve kimliklerini koruyabilmelerine imkan tanımıştır. 

Ermeniler, Türk kültürüyle o derece uyum göstermişlerdir ki; Moltke, 
“Ermenilere, hakikatte Hıristiyan Türkler denilebilir” demekten kendini 
alamamıştır.2 Azınlıkların ve azınlık kültürlerinin, varlıklarını iç içe sür-
dürdükleri hakim millet ve onun kültüründen etkilenmeleri sosyolojik 
bir realitedir. Bu bağlamda Ermeni kültürü de, Türk kültüründen doğal 
ve kaçınılmaz olarak etkilenmiştir. Yaşanan sosyal ilişkiler çerçevesinde 
Türkler, duydukları güvene dayalı olarak Ermeni azınlığa, ‘millet-i sadı-
ka’ unvanını yakıştırmışlardır. 

Ermeniler, 18. yy. ortalarına kadar Türkçe konuşur, Türkçe isimler 
alırlardı ve halk edebiyatları, masalları, destan ve hikayeleri, şarkıları 
konu ve şekil bakımından Türk aşık ve Türk halk edebiyatına benzerdi.3 

Tanzimat ve Islahat fermanlarıyla klasik Osmanlı politikaları değiş-
meye başlamıştır. Bu fermanlarla azınlıklara sosyal, siyasal ve ekonomik 
bakımdan Müslümanlarla eşit haklar verilmiştir. Özellikle tüm azınlık 
grupları, oluşturulan Osmanlı meclisinde, nüfusları oranında temsil yet-
kisi kazanarak siyasi idareye dahil edilmişlerdir. Böylelikle azınlık tem-
silcileri, siyasi seçkinler sınıfına dahil olmuşlardır. Azınlıklara tanınan 
bu haklar, Avrupa’da o dönemde herhangi bir devletin, kendi içindeki 
yabancı bir etnisiteye tanımadığı haklardır. 

2. “Millet-i Sadıka” Olgusu Tartışılmaya Başlıyor: 

Aktörlüğünü, Ermeni komitacılarının gerçekleştirdiği isyan ve katliam 
hareketlerinin ortaya çıkışı, Osmanlı toplum yapısının bozulmasından 
                                                           
1 M. Sadi Koçaş, Tarihte Ermeniler ve Türk-Ermeni İlişkileri, 4. Baskı, Kastaş Yayınları, s. 80, 
İstanbul, 1990. 
2 Nejat Göyünç, “Osmanlı Devletinde Ermeniler Hakkında”, Osmanlı’dan Günümüze Ermeni 
Sorunu, (Editör: Hasan Celal Güzel), 2. Baskı, Yeni Türkiye Yayınları, s. 122, Ankara, 2001. 
3 Cemal Anadol, Tarihin Işığında Ermeni Dosyası, Turan Kitabevi, s. 29, İstanbul, 1982. 
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ayrı düşünülmemelidir. İsyan ve terör hareketleri, toplumsal yapıdaki 
bazı sorunlardan kaynaklandığı gibi, ortaya çıktıktan sonra toplumsal 
yapıyı ve ilişkileri daha da tahrip ederek mevcut sorunlara yeni sorunlar 
katar. Ermeni isyan ve katliam hareketleri, Osmanlı Devleti’nin 19. yy.da 
içinde bulunduğu şartlarla yakından ilintilidir. Devlet otoritesinin güçlü 
olduğu zamanlarda farklı etnik köken ve kültürler, barış ve huzur içinde 
bir arada yaşamışlar; otoritenin zayıflaması ve toplumsal işleyişin bozul-
ması, farklı kültürlerin ve etnisitelerin isyanına zemin teşkil etmiştir. 
Toplumsal huzursuzluklar, sefalet ve yaşam koşullarının kötüleşmesi, 
halkı, siyasi idareye karşı isyankar hale getirmiştir. Bu isyankar tavır, 
Osmanlı Devleti’nin rakipleri tarafından fırsat bilinip, kışkırtılarak ayrı-
lıkçı şiddet hareketine dönüştürülmüştür. 

Türk-Ermeni ilişkileri, Batılı-emperyalist devletlerin müdahaleleriyle 
bozulmaya başlamıştır. Devletler, rakiplerine karşı güçlü bir konumda 
olmak isterler ve bunun içinde çeşitli metotlardan yararlanırlar. Emper-
yalist devletler, Osmanlı Devleti’ni parçalamanın en uygun yolu olarak 
azınlıkları örgütleyerek Türk idaresine karşı harekete geçirmek olduğu-
nu görmüşlerdir.4 “Bağımsızlık, milliyetçilik ve milli devlet” gibi sihirli söz-
cüklerle, bütün Osmanlı azınlıklarını olduğu gibi, Ermenileri de kışkırta-
rak çok kültürlü-çok uluslu Osmanlı Devleti’ni parçalamak ve yıkmak 
temel hedef haline getirilmiş; buna da “Şark Meselesi” demişlerdir. Em-
peryalizm, karşısında güçlü ve büyük bir devlet görmek istemez; aksine 
küçük ve zayıf devletlerin bulunmasını arzular ki, emellerini daha rahat 
gerçekleştirebilsin. 

İlginçtir ki, Osmanlı toplum yapısının bozulmaya başlaması ve ortaya 
çıkan otorite boşluğuna ilk tepkiyi verenler, Anadolu’da yaşayan Müslü-
man tebaa (Türkler) olmuştur. Celali isyanları, bu tepkinin bir gösterge-
sidir. Bu isyanlarla hakim millet, gidişatın iyi olmadığını görerek, bun-
dan duyduğu rahatsızlığı yansıtmaya başlamıştır. Milliyetçilik fikirlerinin 
ve Batılı güçlerin tesirleri ile Balkanlardaki uluslar (Sırp, Yunan ve Bul-
garlar) örgütlenerek eylemlere başlamışlar ve bağımsız devlet kurma ül-
külerini gerçekleştirerek istediklerini elde etmişlerdir. Balkanlardaki bu 
örnekler, nüfusunun büyük bir kısmı Anadolu’nun doğusunda yaşa-
makta olan Ermeniler arasında da isyan ve ayrılıkçılık fikirlerini ön pla-
na çıkarmıştır. 

3. Ermenilerin Örgütlenme Süreci: 

Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını isteyen Batılı devletlere göre, şa-
yet azınlıklar iyi örgütlendirilir ve isyana kalkıştırılırlarsa Osmanlı Devle-
ti parçalanabilirdi. Zaten yönetim zaafiyetinden dolayı, tebaanın idare-
den memnuniyeti kalmamıştı. Bu zaafiyetin yanı sıra, milliyetçilik ve ba-
                                                           
4 Kemal Yavuz, “Türk Ermenileri ve Ermeni Sorunu”, Ulusal Strateji, s. 21, Mayıs-Haziran 2000. 
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ğımsızlık fikirleri, azınlıkların Osmanlı’dan kopmaları için ideolojik teme-
li oluşturmaya başlamıştır. 

Ermeniler, 1860’dan itibaren öncelikle kültürel alanda örgütlenmeye 
başlamışlardır.5 İhtilal ve reformcu politikaların başarıya ulaşması bek-
leniyorsa, öncelikle kollektif şuurda kabul görmesi sağlanmalıdır; bunun 
içinde uygun kültür politikaları icra alanına sokulmalıdır.6 Azınlıkların, 
Tanzimat ve Islahat fermanlarıyla elde ettikleri haklar, onların siyasal ve 
kültürel alanda örgütlenme ve ayrışma hareketlerini kolaylaştırmış ve hız-
landırmıştır. Batılı devletlerin elçi ve misyonerlerinin girişimleri, Ermeni 
örgütsel faaliyetlerinin, zamanda ve mekanda yayılmasına vesile olmuştur. 

Tedhiş komitalarından evvel eğitim, sosyal yardımlaşma ve dayanış-
ma esasına dayalı kültürel dernekler kurulmuş; bu dernekler, Ermeni 
cemaati arasında bir “Ermenicilik bilinci” oluşturmaya başlamıştır. Söz 
konusu dernekler, çatışma ve isyanlara hazırlıkta düşünsel temeli oluş-
turmuşlardır. Bu açıdan Ermeni eğitim, kültür ve dayanışma dernekleri, 
tarihsel ve toplumsal bir misyona sahip olmuşlardır. Hayırseverler, Ara-
ratlı, Mektepsevenler, Fedakarlar, Milliyetperver Kadınlar gibi dernekler 
Ermeni okullarının sayısını artırma, özellikle kadınların kültürel seviye-
lerini yükseltme, gençleri bilinçlendirme gibi fonksiyonları yürütmüşler-
dir. 19. yüzyıla kadar, Türk kültürü yanında, adeta alt kültür halinde bu-
lunan Ermeni kültürü, bu girişimlerle karşıt kültür haline getirilmiştir. 

Kadınların toplum içindeki statü ve rolleri düşünüldüğünde; Ermeni 
kadınlarının da hareketin içine çekilmesi, yetişecek nesillerin daha çe-
kirdekten yetiştirilmesi gibi mühim bir eğitim faaliyetinin varlığını gös-
termektedir. Ermeni milli kahramanlarının tanıtılması, Ermeni milli ar-
malarının, kahramanlık şiirlerinin ve milli kültürün canlandırılması gibi 
bir fonksiyonu yerine getirmeyi üstlenen bu cemiyetlerin rolü, ayrışmaya 
giden yolda asla küçümsenemez. Milliyetçilik ve ayrılıkçılık fikirleri, bu 
derneklerin faaliyetleriyle tırmandırılmıştır. 

4. Tedhiş Komitaları ve Eylemleri: 

1887’den itibaren Ermeni tedhiş komitalarının tarih sahnesine çık-
masıyla, Ermenicilik hareketi isyan ve terör aşamasına geçmiştir. Komi-
tacılar, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde devletin kolluk kuvvetlerine ve si-
vil halka yönelik silahlı saldırılar yapmaya başlamışlardır. Ermeni komi-
taları ülke sathında kısa sürede yaygın bir örgütlenme gerçekleştirmiş-
lerdir ki; bunun sosyolojik zeminini, Osmanlı toplum yapısının özelliğin-
de (milletler sistemi), sosyo-ekonomik yapısının bozulmasında ve kültü-
rel içerikli Ermeni derneklerinin oluşturduğu psiko-sosyal ortamda ara-
mak lazımdır. Batılı devletlerin verdikleri ekonomik destekler, silah yar-
dımları ve fikirler de komitaların, Ermeni halkı arasında yayılmasını ve 
                                                           
5 Cemal Anadol, a.g.e., s. 95. 
6 Mustafa Erkal, Sosyoloji-Toplumbilimi, 7. Basım, Der Yayınları, s. 138, İstanbul, 1996. 
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tutunmasını sağlayan diğer faktörler arasında yer alır. Marksist ideoloji-
yi benimsemiş olan bu örgütler, Ermeni halkına sosyal, siyasal ve ekono-
mik bazı vaatlerde bulunmakta; bu popülist vaatlerle halk arasında tu-
tunmaktaydılar. 

Ermeni ayrılıkçı hareketi, amacına ulaşma uğruna yoğun bir şekilde mi-
litarist yöntemi kullanmıştır. Komitacıların yöntemi (militarizm ve tedhiş), 
ihtilalci Marksizm’in metodundan ayrı düşünülmemelidir. Ermeni komitacı-
lar, gerçekte, kendilerine destek veren Batılı devletlerin tetikçisi olmuşlardır. 

İngiltere’nin Erzurum konsolosu Graves, silahlı çatışmaları, kanlı 
baskınları başlatanların, Ermeni komitacıları olduğunu ifade etmiştir.7 
Ayaklanma, bir alt kültüre bağlı bir grup insanın mevcut toplumsal dü-
zene, otoriteye başkaldırısıdır. Ermeniler, Osmanlı toplumsal yapısının 
bozulması, Batılıların kışkırtması ile bağımsızlık ve özgürlük içerikli 
ayaklanmalar zinciri ile tepkilerini ifade etmişlerdir. Ermeni komitacıla-
rın başlattığı eylemlerin, sivil halkı hedef almaya başlamasıyla; bu saldı-
rılara karşılık Müslüman halkın, suçu cezalandırma, nefs-i müdafaa ve 
savunma mantığı ile saldırıya, karşı saldırıyla karşılık vermeye başlama-
sı üzerine olaylar bir iç çatışmaya, karşılıklı kırıma dönüşmüş ve ülkede 
anarşi tırmanmaya başlamıştır. Şiddet, karşı şiddeti doğurmuş bir iç çatış-
ma başlamıştır. Türklerin verdiği karşılık, toplumsal-doğal bir reflekstir. 

Terör, sadece etnik farklılıktan kaynaklanmaz; ülkedeki toplumsal ra-
hatsızlıklar ve dış güçlerin tahrikleri, istismarları, teröre zemin oluştu-
rur. Ermeni terörü, bu yapıda ortaya çıkmıştır. İnsanlar ve toplumlar, 
kendilerinden kaynaklanan şiddet hareketlerini haklı gösterme çabası 
içine girerler; Ermeni komitacıları da böyle bir tavır içine girmişler; “Er-
meni halkını kurtaracakları” iddiasını haklılık/meşruiyet gerekçesi olarak 
kullanmaya başlamışlar; kendilerini “milli kahramanlar, bağımsızlık sa-
vaşçıları” olarak lanse ederek; çeşitli propaganda yöntemlerini, amaçları 
istikametinde kullanmaya başlamışlardır. 

Ermeni terörü, Batılı devletlerin müdahalesine zemin hazırlama, Türk 
toplumunu yıldırma, Osmanlı Devleti’ni bölme ve bağımsız bir devlet 
kurma gibi hedefler taşımaktadır. Ermeni terörizmi, Osmanlı’ya karşı sı-
cak savaşların yüksek maliyeti karşısında nispeten ucuz ve risksiz bir si-
lah olarak Batılı büyük devletler tarafından desteklenmiştir. Ermeni 
olayları, Ermeni komitacılarının, egemen devletle/milletle çatışmasıyla 
başlamıştır; azınlık grubu, dış destek olmadan böyle bir çatışmaya kalkı-
şamaz; kalkışsa da bu çatışma zamana ve mekâna yayılamaz. 

Komitacıların saldırıları karşısında korkuya kapılan Türkler, bu saldı-
rılara karşı nefsi müdafaa çerçevesinde karşılık vermeye başladıklarında, 
doğal olarak, Ermeni toplumunda da kaygı ve korku oluşmaya başlamış-
tır. Ermeni toplumunda oluşan bu kaygı ve korku, komitacıların propa-
                                                           
7 M. Sadi Koçaş, a.g.e., s. 145. 
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gandaları ile pekiştirilerek, (‘komitacılara katılın, komitacılar sizi kurtara-
cak’ söylemleri ile) Ermeni halkının komitalara yakınlaşması maksadıyla 
araç olarak kullanılmıştır. 

Komitacılar, asırlardır barış ve huzur içinde yaşayan Türk ve Ermeni halk-
ları arasına kan davası sokmuşlar, güvensizlik ve düşmanlık oluşturmuşlar-
dır. Trajik olayların etkisi ile iki toplumun birbirlerini algılaması değişmiştir. 

Komitacılar, silahlı eylemlerinin yanı sıra eylemlerini ve isteklerini 
meşrulaştırmak için gazete, dergi çıkarma, afişler dağıtma, özellikle Batı-
lı ülkelerde konferanslar tertipleyerek haklı oldukları izlenimini oluştur-
ma adına basın-yayın, bilgilendirme türü faaliyetler de icra etmişlerdir. 
Bunlar, Ermenilerin ilk lobi faaliyetleri sayılabilir. Bu suretle gerek yurt 
içinde soydaşları arasında bir kolektif şuur oluştururken gerekse yurt 
dışında kendi lehlerinde bir kamuoyu oluşturma çabasına da girmişler-
dir. Batı toplumlarında zaten var olan Türk karşıtı imaj, Ermenilerin 
propagandif faaliyetleri ile daha da keskinleşmiştir. Ermeniler, kendileri-
ni, Hıristiyan Batı kamuoyuna “katliama uğrayan Hıristiyanlar” olarak 
lanse etmekteydiler. 

Prof. Justin Mc Carthy, 1862’den 1920’ye kadar süren olaylarda, Er-
menilerden ziyade bölgede yaşayan Müslümanların zarar gördüğünü ifa-
de etmektedir.8 Özellikle I. Dünya Savaşı yıllarında ilan edilen genel se-
ferberlikle, eli silah tutan Müslüman erkeklerin cephelere gitmesi üzeri-
ne, mahalleler ve köyler savunmasız kalmış; komitacıların şiddeti, sa-
vunmasız kalan Müslüman halkın feryatlarını ayyuka çıkarmıştır. Erme-
ni saldırıları, Türk toplumundaki ‘millet-i sadıka’ nitelemesini, ‘millet-i 
haine’ haline dönüştürmüştür. Komitacılar, savunmasız insanlara saldı-
rarak, beldeleri yakıp yıkarak savaş suçu işlemişlerdir. 

Ermeni eylemleri sonucu, 1920 yılına kadar süren çatışmalarda, Prof. 
Mc Carthy’e göre çoğunluğu Türk olmak üzere, 2.500.000 Müslüman’ın 
öldüğü9, Avrupa Ermenileri Milli Delegasyonu Başkanı Bogos Nubar’a 
göre ise 1.400.000 Türk’ün öldüğü10 ifade edilmektedir. Ermenilerin ve 
tahrikçilerinin, Türklerin verdiği kayıpları, hem insaf, insanlık hem de 
objektiflik adına göz önüne almaları bir insanlık vazifesidir. Kayıpları, 
sadece Ermeni tarafı vermemiştir. Komitacıların eylemleri, hem Müslü-
manların hem Ermenilerin can ve mal güvenliklerini ortadan kaldırmış, 
toplumsal barış ve huzuru bozmuştur. 

5. Ermeni Komitacılarının Amacı: 

Bir bölgedeki, bir etnisiteye ait nüfus yoğunluğu, milliyetçilik fikirleri-
nin ortaya çıkmasından itibaren, siyasi ve stratejik bakımdan önem ka-
                                                           
8 Kemal Yavuz, a.g.e., s. 24. 
9 Kemal Yavuz, a.g.e., s. 23. 
10 Yavuz Ercan, “Ermeniler ve Ermeni Sorunu”, Osmanlı’dan Günümüze Ermeni Sorunu, 
(Editör: Hasan Celal Güzel), 2. Baskı, Yeni Türkiye Yayınları, s. 86, Ankara, 2001. 
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zanmaya başlamıştır. Çoğunluk ve azınlık kavramları, ülke nüfusunun 
yoğunluğuna göre tayin edilir. I. Dünya Savaşı yıllarında geliştirilmiş ve 
gündeme taşınmış bir kavram olan ‘self determinasyon ilkesi’ne göre, her 
toplumun kendi geleceğini belirleme hakkı vardır. Bu ilkeye paralellik 
arz eder bir biçimde Ermeni komitacıları, yaptıkları silahlı eylemlerle Do-
ğu Anadolu’daki Türk nüfusunu eritmek amacına yönelmişlerdir. Bunun 
için bir yandan Türkleri katlediyor bir yandan da oluşturdukları şiddet 
ve korku ortamından dolayı Türk nüfusunun bölgeyi terk etmesine çalı-
şıyorlardı. Sürekli olarak Ermeni tehcirini gündeme getirenler; bu şartlar 
altında (iç çatışma, Ermeni terörizmi) gerçekleşen Türk tehcirini de -ob-
jektiflik adına- gözden uzak tutmamalıdırlar. Komitacılar, Doğu Anado-
lu’daki Türk nüfusunu eriterek self determinasyon ilkesi gereğince, bir 
Ermeni devleti kurmayı amaçlamaktaydılar. 

Yukarıda vermiş olduğumuz Türklere ait ölü rakamlarına, katliam 
korkusuyla Doğu Anadolu’yu terk etmek zorunda kalan Türk nüfusuna 
ilişkin rakamları da ilave etmek gerekir ki; komitacıların oluşturduğu 
şiddetin boyutları daha net görülebilsin. Rus belgelerine göre, oluşan 
şiddet ortamında, güvenlikleri kalmadığı gerekçesi ile bölgeyi terk etmek 
zorunda kalan Türk nüfusu 500.000 civarındadır.11 Ermeni tehciri nede-
ni ile Ermeni halkının mağdur duruma düştüğünü ifade edenler, Ermeni 
komitacılarının eylemleri sonucu, yaşadıkları toprakları terk etmek/göç 
etmek zorunda kalan Müslüman, Türk ailelerin yaşadıkları dramı da 
görmeli ve kabul etmelidirler. 

Komitacılar, Doğu Anadolu’da Türkleri hatırlatan, Türk kültürünün 
değerleri olan okul, cami, karakol, hamam, tekke, medrese gibi kurum-
ları da ortadan kaldırmaya yönelik saldırılarda bulunmuşlardır. Türklere 
karşı o derece kin dolmuşlardı ki, bu kin nedeni ile Türklere ait her şey, 
saldırı hedefi olabiliyordu. Bu durum, düşmanlık ve şiddet içeren kuv-
vetli bir psikolojik şartlanmanın sonucundan başka bir şey değildir. 

6. Osmanlı Devleti’nin Ermeni Komitacılarına Karşı Aldığı Tedbirler: 

Bir yerde isyan ve terör hareketleri başlayınca, doğal bir tepki olarak, 
isyan ve terör hareketlerini bastırmaya, iç huzuru sağlamaya yönelik 
devlet politikaları da uygulamaya konur. 

Ermeni olayları, dış destekli, Osmanlı Devleti’ni bölerek bağımsız bir 
devlet kurma amaçlı, siyasi bir isyan kalkışmasıdır. Ancak bu isyan kal-
kışması, daha ziyade Müslümanlara, Türk halkına yönelik katliam hare-
ketine dönüşmüştür. Osmanlı Devleti, hiçbir egemen devletin sessiz ka-
lamayacağı gibi, zincirleme isyan ve katliama yönelik eylemlere karşı 
sessiz kalmamıştır. Nitekim öncelikle, Sultan II. Abdülhamit’in emri ile 
Doğu Anadolu’daki Müslüman aşiretler, Hamidiye Alayları adı altında si-
                                                           
11 Yavuz Ercan, a.g.e., s. 100. 
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lahlandırılmıştır. Bu, aslında bir tür koruculuk sistemidir; karakteri ge-
reği, sadece savunma maksatlı bir tedbirdir. Saldırının ne zaman, nere-
den, ne şekilde geleceği bilinmeyeceği göz özüne alındığında ise basit bir 
tedbir olduğu görülür. Nitekim Ermeni saldırıları karşısında, sadece ken-
dilerini koruyabilme adına, ‘saldırıları caydırıcı bir etkiye sahip olur’ dü-
şüncesi ile alınan bu tedbir, Ermeni saldırılarının tüm bölgede yayılması 
üzerine yeterince etkili olmamıştır. 

Bilhassa I. Dünya Savaşı yıllarında, zamanda ve mekanda yayılan is-
yan ve katliam hareketlerine karşı, devletin bütün uyarılarına rağmen 
saldırılarını sonlandırmayan komitacılara karşı, uzun tartışmaların ar-
dından alınan karar ile zararlı faaliyetleri tespit edilen komitalar ve şu-
beleri kapatılmış, eylemlerde aktif rol aldığı tespit edilen komitacılar tu-
tuklanmıştır. Doğu Anadolu’da silahlı eylemlere karışan, karıştığından 
şüphe edilen Ermeniler, tehcire tabi tutularak bölgeden alınmış ve güne-
ye, savaş olmayan bölgelere (Suriye, Lübnan) nakledilmeye başlanmıştır. 
Savaş bölgesinden uzakta bulunan Batı Anadolu’da (Ege ve Marmara 
bölgesi) yaşamakta olan ve eylemlerle organik bağı bulunmayan Ermeni-
lere, tehcir kararı uygulanmamıştır.12 Tehcir, Ermeni terörünün şiddeti-
nin artması, askeri ve toplumsal güvenliğin tehlikeye düşmesi, komitacı sal-
dırıların zamanda ve mekânda yayılmasından dolayı gerçekleştirilmiştir. 

Tehcir uygulaması, Ermeni olaylarının, 1880’lerde başladığı düşünül-
düğünde, oldukça geç kalınmış bir uygulamadır. Tehcir, öldürmeye değil 
yaşatmaya yönelik bir politikadır. Tehcir kararı, hem Türklerin hem Er-
menilerin güvenliği için en uygun karardır. 

Tehcir uygulaması, sinekleri avlamaktan vazgeçerek, bataklığı kurut-
maya yönelik isabetli bir politikadır. Ermeni komitacıları ve onlara kana-
rak destek veren bilhassa Doğu Anadolu Ermenileri, I. Dünya Savaşı bo-
yunca Rus ve İngilizler lehine casusluk yapmış, Türk ordusuna ve halkı-
na karşı silahlı eylemler gerçekleştirerek asayişi bozmuş, iç tehdit unsu-
ru oluşturmuş, farklı zaman ve yerlerde isyanlar çıkararak toplumsal 
barış ve huzuru bozmuşlardır. Sebepler, tehciri, zorunluluk haline getir-
miştir. Tehcir uygulanmasa idi bölgedeki asayişsizlik, huzursuzluk ve 
karşılıklı kırımlar daha da artacaktı. Nitekim, tehcirden sonra Ermeni 
olayları, durma noktasına gelmiştir; bu durum, tehcirin ne kadar isabetli 
bir uygulama olduğunun göstergesidir. 

Tehcire tabi tutulan Ermenilerin büyük bir kısmı, savaş sonrasında 
geri dönmüşler; geri dönenlere, malları veya mallarının değeri iade edil-
miştir.13 Ermenilerin geri dönüşüne müsaade edilmesi ve geri dönenlere, 
mallarının iade edilmesi, Osmanlı Devleti’nin iyi niyetli olduğunu, tehci-
rin soykırım gayesi gütmediğini gösterir. Türk toplumunun, tüm yaşa-
                                                           
12 Süleyman Beyoğlu, “1915 Tehciri Hakkında Bazı Değerlendirmeler”, Türk Dünyası Araş-
tırmaları Dergisi, Sayı: 131, s. 69, Nisan-2001. 
13 Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, Babıali Kültür Yayıncılığı, 17. Baskı, s. 113, İstanbul, 2010. 
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nanlara rağmen, geri gelen Ermenileri sükûnetle karşılamaları da Türk 
toplumunun iyi niyetini göstermektedir. 

7. Sonuç: 

Ermeni meselesi olarak bilinen tarihsel olaylar, etkileri halen süren 
toplumsal travmalara yol açmıştır. Batılı sömürgeci devletlerin, emelleri 
doğrultusunda destekledikleri komitacıların eylemleri, yüzyıllarca barış 
içinde ve birlikte yaşayan Türk ve Ermeni toplumları arasına düşmanlık 
sokmuştur. Osmanlı Devleti döneminde Ermeni komitacılarını kışkırtan 
ve destekleyen Batılı devletler, günümüzde de Türkiye’ye karşı Ermeni 
diasporasına siyasi destek vermektedirler. Dünden bugüne, devletlerin 
emelleri ve politikaları değişmemiş görünüyor. 

Ermeni olayları, gerek Ermeni diasporası ve Ermenistan gerekse onla-
rın iddialarına destek veren devletler tarafından bir rant aracı olarak 
kullanılmaktadır. Diaspora, yaşanan acıları çarpıtarak, yeni nesil Erme-
nileri, Ermeni kimliği altında toplanmanın aracı olarak kullanmakta; ile-
ri sürdükleri iddialarla, birtakım siyasi, ekonomik kazanımlar elde etme-
ye çalışmaktadırlar. Diasporaya destek verenler ülkeler ve siyasi odaklar 
da, bir yönü ile Türkiye’yi diplomatik-siyasi baskı ve etki altına almak, 
bu sayede uluslararası alanda güç kazanmak; bir yönü ile de Ermeni 
toplumunun gönlünü kazanarak, iç siyasette etkili/güçlü konuma gel-
mek istemektedirler. Karşılıklı çıkarlar elde etme üzerine kurulan ve ge-
liştirilen bu politikaların/tavırların hiçbiri, etik değildir. 

Soykırım gibi ciddi bir iddiayı dillendiren Ermeni tarafının, 1915 ve ön-
cesinde yaşanan olayları, arşivlere dayanarak ve bilimsel objektiflik içeri-
sinde, Türk bilim adamları ile diyalog içerisinde, gerçekleri tespit etmeye 
yönelik çalışma tekliflerine olumlu cevap vermemeleri, kendi iddialarına 
güvenmediklerini düşündürmektedir. Tarihi ve toplumsal gerçekleri, Türk 
bilim adamları ile birlikte tespit etmekten kaçınan Ermeniler, yaşananları 
uluslararası siyasi malzeme olarak kullanmaya devam etmektedirler. 
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Öz 

Dünyada varlığını gösteren toplulukların hemen hepsi toplumsal ha-

yatlarında çadırda yaşamayı denemişlerdir. Bunlardan bazıları erken dö-

nemlerde, çadırdan yeni taş evlerine geçerken, bazıları da bu geçişi geç 

dönemlerde yapmışlardır. Bu geçiş Türkmenler arasında çoğunlukla 20. 

yüzyılda gerçekleşmiştir. Türkmenistan Türkmenleri arasında çadırdan 

taş evlere geçiş süreci, 20. yüzyılın başlarında, Ruslara yenilmelerinden 

sonra başladıysa da, Türkmensahra-İran Türkmenleri arasında 1924 

olaylarından sonra, İran şahı Rıza Han’a yenilmesinden ve ilk Türkmen 

cumhuriyetinin düşmesinden sonra başlamıştır. 

Bugün, bu çadırlar Türkmenler arasında genellikle çobanların yaylak-

larında ve değişik törenlerde kullanılır. Türkmenistan ve Türkmensahra 

Türkmenleri arasında bu çadırlar az da olsa hala bulunmaktadır. 

Bu makalede, Türkmen evinin tarihçesine Hunlar döneminden şimdi-

ye kadar, genel olarak bakılmıştır. Türkmen çadırının mimarisi, onu oluş-

turan elamanlar ve Türkmenlerin çadır yaptıklarında yerine getirdikleri 

törenlerin üzerinde durulmuştur. 

Makale, Hunlar dönemindeki çadırlarla, Türkmen çadırın arasındaki 

benzerliklere de değinmiştir. 

Anahtar kelimeler: Türkmen, Türkmen Çadırı, Türkmen Mimarisi, 

Türkmensahra. 

Abstract 

Wood Cast: Turkmen Tent 

Almost all of social groups that existed in this world, have tried to live 

in tents in their social life. While some of these moving to stone houses in 
                                                           
* Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü. 
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early stages, some have made this transition much later. The transition of 

the Turkmens happened in mostly 20th century. Even though the transiti-

on in Turkmenistan Turkmens has begun after they were defeated by 

Russians in early 20th century, Turkmensahra/Iranian Turkmens started 

living in the stone houses after the events of 1924 when they were defea-

ted by King Reza Khan and after the fall of the first Turkmen republic. 

Today, the Turkmen tents are used in shepherds pastures and vari-

ous ceremonies. They are still sporadically exist in Turkmenistan and 

Turkmensahra. 

This article is an overview of the history of the Turkmen tent, since the 

Huns era. The architecture of Turkmen tent, elements of it, and the cera-

monies in which Turkmens set up tents. 

This manuscript also refers to the similarities between the Turkmen 

tents and the Huns. 

Key words: Turkmen, Turkmen Tent, Turkmen Architecture, Turk-

mensahra. 

Giriş 

İnsanoğlunun ilk mimari eserleri çadırlarla başlamıştır. Hareketli sa-
vaş taktiği uygulayıp, sık sık yer değiştirmek zorunda olan kavimlerin, 
güvenilir ve verimli topraklar bulmak için göçerek yaşamak zorunda olan 
toplulukların kullandıkları, kurulup sökülen ve kolayca taşınabilen mes-
kenleri genel anlamda çadır olarak adlandırılmaktadır. 

Araştırmalar sonucunda çadırların tarih öncesi devirlerde bile, insan-
ların mağaralarla aynı zamanda kullandıkları bir mesken türü olduğu 
ortaya konmuştur.1 

Dünyada varlığını gösteren toplulukların hemen hepsi toplumsal ha-
yatlarında çadırda yaşamayı denemişlerdir. Bunlardan bazıları erken dö-
nemlerde, çadırdan yeni taş evlerine geçerken, bazıları da bu geçişi geç 
dönemlerde yapmışlardır. Bu geçiş Türkmenler arasında çoğunlukla 20. 
yüzyılda gerçekleşmiştir. Türkmenistan Türkmenleri arasında çadırdan 
taş evlere geçiş süreci, Ruslara yenilmelerinden sonra başladıysa da2,  
Türkmensahra-İran Türkmenleri arasında 1924 olaylarından sonra, İran 
Şahı Rıza Han’a yenilmelerinden ve ilk Türkmen Cumhuriyetinin düşme-
sinden sonra başlamıştır. Aslında, ondan önce de Türkmenler arasında 
birkaç odalı mimariye sahip olan evler yapılmıştır, ama çok az sayıdadır. 
Türkmensahra’da Hazar denizinin yakınındaki Kümüş Tepe şehrinde 
bulunan iki katlı ağaç binalar, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyılın başların-
da yapılan ağaç evlerinin en güzel örneklerindendir. 
                                                           
1 Türklerde Çadır, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Yayınları, s. 11, İstanbul, 1995. 
2 Bkz. Abdolrahman Dieji, “İran Türkmenlerinin Dil ve Edebiyatına Genel Bir Bakış”, Türk 
Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Bahar 2010, Sayı: 29, s. 36, 
Ankara, 2011. 
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Türkmenler, taş binaları yapma sürecinin başlanmasından sonra da, 
“ak öy”, “kara öy” ve “göttikme” adında bilinen çadırlarını bırakmamış-
lardır. Göçebe hayatı terk etmeye ve belli bir yerde mesken tutmaya 
mecbur olan Türkmenler, taş evlerinin yanında çadırlarını da kurmuş-
lardır. Bu çadırlar ikinci ev olarak kullanılmakta olup, Türkmenistan ve 
Türkmensahra Türkmenleri arasında sayıları az da olsa hala bulunmakta-
dır (Resim 1). Genellikle köylülerde ve özellikle yaylağa çıkan çobanlar tara-
fından ve ayrıca Türkmenler arasında yapılan değişik törenlerde kullanılır. 
Türkmenler özellikle bu çadırlar içinde oturup çay içmekten çok keyif alırlar. 

Türkmensahra Türkmenlerinden olan bu araştırmacı da, hayatının 
güzel günlerini bu çadırlarda geçirdiği için, Türkmen çadırını bu makale-
nin konusu olarak belirlemiştir. 

Bu araştırmada, Türk çadırının tarihine değindikten sonra Türkmen 
çadırının özellikleri, mimarisi ve onunla ilgili gelenekler ele alınmıştır. 

Türkmenler tarih boyunca, çadırlarına, evlerini oluşturdukları için, 
“öy (ev)” veya “ağaç öy”, demişlerdir. Ancak çadırların değişik durumuna 
ve şekline göre, “yurt”, “ak öy”, “göttikme” gibi terimler de kullanılmıştır. 
Bugün Türkmenler, ister çadır ister yeni binalar için “öy” terimini kulla-
nırlar. Ancak bu makalede, Türkmen çadırından genel olarak söz edildi-
ğinde, ağaç ve kamıştan yapıldığını göz önünde bulundurarak, “ağaç öy” 
terimi, değişik türlerinden söz edildiğinde de o türün özel adı geçecektir. 

Hunlarda ve Göktürklerde Çadır: 

Çadır, özellikle bozkır bölgelerinde bulunan, hayvancılıkla geçinen ve 
“yaylak” ile “kışlak” arasında belirli yerlerde ibadet ve törenlerini yapan 
yarı yerleşik Türk toplulukları ve diğer bozkır topluluklarından günümü-
ze kadar kullanılagelmiştir.3 

Başlangıçtan beri esas geçimleri hayvancılıktan olan Türkler tüm ge-
reksinimlerini temin edebildikleri çadır köy ve şehirlerde yaşarlardı. 
Özellikle hayvanları için sürekli olarak iklim ve otlak bakımından elveriş-
li yerler aramak zorunda olan Türk kavimleri için yerleşik bir düzen fazla 
geçerli olamıyordu. Türkler yerleşik düzene geçtikten sonra da yaşamla-
rını ve törenlerini aynı çadır kültürü ile çok daha gelişkin ve ileri bir se-
viyede devam ettirmişlerdir.4 

Tarih boyunca Türk ordularının hareketli savaş taktiği uygulaması 
nedeniyle Hükümdar ve askeri birliklerin meskenlerinin hızla yer değişti-
rebilme özelliğine sahip olması gerekiyordu. 

Hun devletinde şehirler büyük savaşlar nedeniyle “Çadırlı Ordugâh” 
şeklindeydi. Ordugâhta hükümdar ile maiyeti, aileleri, saray memurları, 
büyük bürokratlar ile Muhafız birliği bulunuyordu. 
                                                           
3 Cenap Çürük-Ersin Çiçekçiler, Örnekleriyle Türk Çadırları, Askeri Müze Yayınları, s. 13, 
İstanbul, 1983. 
4 a.g.e., s. 3. 
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Gerek Hun gerekse Göktürk devletinde bir şehri başkent edinerek sü-
rekli oturmak, savaş taktiği bakımından tehlikeli görülüyordu. Şehir dı-
şında bir ordugâhta her türlü baskına karşı hareketli ve dinamik bir şe-
kilde, savaşa hazır olmak gerekiyordu.5 

Bütün İç Asya ve Orta Asya’yı siyasi bir birlik haline getiren Hunların 
(M.Ö. 220-M.S. 216) sanatında Türk mimarisinin ilk gelişmiş örneklerini 
oluşturan kurganlar ve çadırlar görülür. 

Hun devrinde kurganlardan çıkarılan bazı malzemeler ve başka ipuç-
ları hareketli Türk topluluklarında yurt tipi çadırın, kolayca kurulup sö-
külebilen ve rahatlıkla bir yerden bir yere nakledilebilen bir mesken ola-
rak çok önemli bir yere sahip olduğunu gösterir. Yaylak-kışlak tarzına 
uygun olarak sökülüp kurulabilen çadırların hayvanlarla taşındığı bilin-
diği gibi, tekerlekli araçlarla nakledildiğini gösteren örneklerin varlığı da 
tespit edilmiştir.6 

Çin tarihine ait belgelerde Göktürklerin arabalı otağlar kullandıkları 
belirtilmektedir. Göktürkler olası bir Çin saldırısına karşı sürekli savaş 
ve seferberlik halindeydiler.7 

Türkler bir toprağı yurt edinmelerinde çeşitli kolaylıklar sağlayan ça-
dırdan yerleşik toplum yaşamına geçtikten sonra da kopmamışlardır. 
Bugün Orta Asya şehirlerinde bahçeler içinde beton evlerle yan yana ku-
rulmuş çadırlar görülmektedir. 

Geç dönemlerde çadır tiplerinin tümüne birden “alaçik” denildiği de 
olmuştur. Ancak alaçik veya alaçık denilen çadırlar sadece kiler gibi kul-
lanılırdı. Bu çadırların derim kanatları iki yandan uzun dikdörtgen per-
deler oluşturacak şekilde yerleştirilir ve uğların yerleştirilmesiyle çatı bir 
tonoz görünümünü alırdı.8 

Hun devrinden itibaren tüm Türk dünyasında yaygın olarak kullanı-
lan çadır tipi “öy” (ağaç öy) veya “üy” diye anılan meskenlerdir. Türkme-
nistan’da beyaz keçeden yapılan çadırlara “ak öy, ag öy” keçeleri odun 
isiyle karartılmış çadırlara ise “Kara, gara öy” denilirdi. Ak öyler misafir-
ler ve yeni evli çiftler için kurulurdu. 

Kara çadır bugün Anadolu Yörüklerinin arasında da kurulur. Ancak 
Kara çadır, kara öyle ister şekilde ister keçe türünde farklılık taşımakta-
dır. Anadolu’da yaşayan göçebe Yörükler arasında kullanılan çadır, keçi 
kılından dokunmuş düzenli bir plan şeması göstermeyen çadır tipidir.9 

Bu çadırlar silindirik bir şekil meydana getiren alt gövde ile bunun 
üzerinde yer alan ve kubbeyi meydana getiren iki esas bölümden ibaret-
                                                           
5 a.g.e., s. 15. 
6 Yaşar Çoruhlu, Erken Devirde Türk Sanatı, Kabalıcı Yayınevi, s. 117, İstanbul, 2007. 
7 Cenap Çürük-Ersin Çiçekçiler, a.g.e., s. 15. 
8 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s. 55-56. 
9 Türklerde Çadır, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Yayınları, s. 17. 

112



ABDURRAHMAN DEVECİ / AĞAÇ ÖY: TÜRKMEN ÇADIRI 5 

tir. Türkmen çadırının bilimsel literatürde bunların “yurt tipi çadır” veya 
ak öy olarak adlandırıldığını görüyoruz. Bazen “keregü”, “derim evi” 
(Anadolu) gibi terimler de söz konusu tipteki çadırları ifade etmek için 
kullanılan isimlerdendir.10 

Konumuz kapsamındaki çadırlar birbirine çapraz raptedilmiş aksam-
ların yan yana getirilmesiyle oluşan bir gövdeye sahiptirler. Bu gövdenin 
üzerine tepedeki bir çemberle birbirlerine tutturulan eğik çubuklar (uk) 
yerleştirilirdi. Ortadaki kısım ocak için bırakılıyor, daha sonra çadırın 
üstü aşamalar halinde keçelerle kapatılıyordu. Bu keçeler kolonlarla 
bağlanmaktaydı. Kapı ise, ahşap söve ve lentondan oluşan bir keçe ya da 
halıyla kapatılmış bir giriş kısmında bulunuyordu.11 

Hun devrinde kubbe şeklinde çatıya sahip “yurt” tipi çadırın varlığı 
Çin kaynaklarından da anlaşılmaktadır. Ögel’e göre Çinliler Hunların 
kubbeli çadırlarına “sonsuzluk, boşluk, kubbe, barınılacak yer” anlamın-
da Ch’iung-lu diyorlardı. Hunlarla uzun zaman birlikte yaşayan Wusun 
hükümdarına gelin giden bir Çinli prensesin şiirinde de (M.Ö. 110-104) 
“kırmızı yün kumaşlarla çevrilmiş kubbeli çadır”dan bahsedilmektedir.12 

Büyük Hun Devleti kurulmadan hemen önce, proto-Hun kültürü ola-
rak değerlendirebileceğimiz Tagar kültürü devresinde Orta Yenisey’de ya-
ni kem Havzası’nda, Boyar mıntıkası petrogliflerinde M.Ö. VII.-VI. Yüzyıl-
ları tarihlenen bozkır yaşamını betimleyen sahnelerde gövdesi yuvarlak, 
çatısı kubbe şeklinde çadır tasvirlerine rastlanmıştır (Resim 3).13 Kur-
ganlar, çadırlar ve yavaş yavaş ortaya çıkan diğer mimari unsurlar, son-
raki devirlerdeki Türk mimarisinin kaynaklarını oluşturmuştur. Hunlar 
yaygın olarak keçeden yapılmış kubbeli çadırlar kullanıyorlardı.14 

Orta Asya ve Ön Asya’dan bütün dünyaya yayılan kubbe mimarisi, ça-
dırdan gelmektedir. Mezopotamya’nın kubbeli evleri, Ön Asya’nın ve hatta 
Anadolu’nun kümbetleri, kâgirden yapılmış bir Türk çadırı şeklindedir.15 

Ağaç Öyün Genel Mimarisi: 

Türkmen ağaç öyü iki kısma ayrılır. Tarimli büyük öye Ak Öy, Tarim-
siz olan küçük öye ise Göttikme denir.16 Göttikmeyi genelde çobanlar 
kurarlar (Resim 2). 
                                                           
10 Yaşar Çoruhlu, Erken Devirde Türk Sanatı, Kabalıcı Yayınevi, s. 119, İstanbul, 2007; L.W. 
Mackie-J. Thompson, Turkmen Tribal Carpets and Traditions, s. 43, Washington, 1980. 
11 Yaşar Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatının ABC’si, s. 64-65. 
12 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş-Türklerde Ordu, Ordugah Otağ, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı, s. 23, Ankara, 1984. 
13 Nurettin Diyarbekirli, “İslamiyet’ten Önce Türk Sanatı”, Başlangıçtan Bugüne Türk Sana-
tı, s. 17, Ankara, 1993. 
14 Cenap Çürük-Ersin Çiçekçiler, a.g.e., s. 13. 
15 a.g.e., s. 11. 
16 Aminollah Goli, Seyr-i Der Tarih-i Siyasî, İctimaî-ye Torkmanha, s. 307, Tahran, Enteşa-
rat-i Elm, 1987. 
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Birkaç ailenin bir yerde toplanarak ağaç öy yapmalarıyla Oba (Küçük 
köy) meydana gelir. Genelde obaların arasında 5-6 kilometre mesafe 
olur.17 

Türkmenler arasında üç çeşit öy vardır: Geniş kümbeti olan Yomut 
Öyü, yarım yuvarlak olan Teke Öyü, yüksek ve köşeli kümbeti olan Çav-
dur Öyü, yeni yapılan “Tarimli” Öyüne ise 3-4 yıla kadar Ak Öy denir. Ak 
Öyün direkleri ve keçeleri ocaktan çıkan duman sonucunda zamanla ka-
rarır, böylelikle bu çadırlar kara öy adını alır. Yoksulların öyü de zaman 
boyunca hasara uğrayıp restore edilmediği için küçülür. Bu durumda 
ona kiçicek öy (küçük öy) veya “garip öy” (fakir öy) denir.18 

Keçelerin çevresinde kemerin rolünü oynayan ve ağaç öyü rüzgarlar-
dan koruyan kalın ip bulunur. 

Keçe örtüsünün iki yararı vardır; kışın sıcaklığı artırır, yazın ise gü-
neşin içeri girmesini engeller. Yazın ağaç öyün çevresi kilim veya keçeyle 
kapatılır, gelip geçenlerin içeriyi görmelerini engeller. Ancak kışın Keşme 
adındaki bir kalın örtü kullanılır. İç duvarları da yaklaşık 20 metre 
uzunluğundaki halılarla kapatılır. Ayrıca kışın yerdeki keçenin altına ka-
mış döşenir.19 

Öyün yüksekliği yaklaşık 5.6 metre çapı ise 5.3 metredir. Ağaç öyün 
içi odalara ayrılmasa da, her bölümün bir işlevi vardır. Kapının önü olan 
ön kısım ayakkabı yeridir. Ortaya yakın olan ön kısım ocak yeri, evin ar-
ka kısmı (dibi) ise ailenin uyuma yeridir. 

Bayanların yeri sol taraftadır. Bayanlara ait olan kısımda yemek de 
yapılır. Çocuklar da bayanların yanında yer alırlar. Erkekler bölümünde 
arpa, buğday ve üzerine yatak döşek koyulan sandıklar saklanır. Ailenin 
her bir üyesi kendine ait yerde oturur. Orada yemek yer, orada uyur. 
Ocağın da yerleştiği orta bölüm misafiri ağırlama yeridir.20 

Misafirler her zaman Tör’de (evin dibi) ağırlanır. Tör kapıdan girdiği-
niz zaman tam karşınızda yer alır. “Mihman atadan uludur” sözü Türk-
menlerin misafirperverliğini gösterir.21 

Türkmen öýüniň bir bölümü özellikle mutfak eşyalarına ayrılır. Buna 
“Gap Böwür” denir. 

Düyp Böwürde iyi günler için kullanılmak üzere ayrılmış olan eşyalar 
koyulur. Ocakbaşı; gap böwür tarafında yer almakla beraber, annelerin 
yeri olarak bilinmektedir. Onun karşısı ve sağ tarafı misafirlerin yeridir. 

Evlendirilen oğul için yeni ağaç öy yapılır. Bazen yeni öy hazırlanana 
kadar baba öyünün bir kısmı perde çekilip ona ayrılır. 
                                                           
17 Masume Karimian, “İran” Gazetesi, Sayı: 3625, 86/02/10 h.k. yıl, s. 11. 
18 Asgar Asgari Hangah-Mohammad Şerif Kemali, a.g.e., s. 113. 
19 Masume Karimian, “İran” Gazetesi, Sayı: 3625, 86/02/10 h.k. yıl, s. 11. 
20 Asgar Asgari Hangah-Mohammad Şerif Kemali, a.g.e., s. 112. 
21 http://huzur.8m.com/turkmen_cadr.html 
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Sayısı çok olan ailede, dip, Tutı (Perde) adında olan birkaç bölüme ay-
rılır: Tutılar (Perdeler) uyku zamanı hazırlanır. Böyle bir ailede aile baş-
kanı uyumadan kimse uyumaz. Ondan sonra en büyük oğul kendi per-
desini çeker. Sonra sıra diğer aile üyelerindedir. Bir ağaç öyde anne baba 
ile birlikte iki evlenmiş oğluyla gelinleri kalabilir. Ama aile üyeleri ondan 
fazla olursa o zaman en büyük oğul için yeni ak öy yapılır. Bu oğlun evi 
baba öyünün sağ tarafında yapılır, diğer oğulları ise solda ve sağda bir 
sıra ve düzene uyarak ev yapmaya devam ederler, öyle ki sonunda baba 
öyü tam ortada kalır. 

Bir Öyü Oluşturan Önemli Elemanlar: 

Türkmen ak öyü üç temel bölümden oluşur: Tüynük, tarim, uk. Bu 
üç eleman aynı zamanda Türkmenlerin aile yapısının üç temel unsuru-
nu temsil etmektedir. 

1- Tarim / Tärim (Resim 4): Tarim ağaç öyün dayanma merkezi ola-
rak hizmet eder ve merkezde durmasıyla aile içindeki erkeği temsil eder. 
Çünkü erkek ailenin merkezi olarak bilinir.22 Bir ağaç öyün yapısında 4 
Tarim vardır. Her Tarim 44 parça ağaçtan (20 adet bütün ve 24 tanesi 
kesik) oluşur. Ağaç parçaları, delinmiş olan deve derisiyle (boyun kısmı) 
çaprazlama birbirine bağlanır. Ağaç parçaları bu eksenin çevresinde dö-
nebilir ve parçaların hepsi açılıp kapanabilir. Onların açılmasıyla elmas 
şekli oluşur. Tarimler bir iple birbirine bağlanır. Onların bağlanmasıyla 
çevresi 5.5 metre ve çapı 16 metre olan silindirik şekilli bir boşluk olu-
şur. Tarim içinde kapıya bağlanan parça diğer ağaçlara göre daha yük-
sektir. Kapı için güvenli bir dayanak olabilmesi için, ağaç yüksek boyda 
yapılır. Tarimlerin yüksekliği kapalı halde 2.20 cm ve açık halde (dik du-
rumda) 1.70 cm’dir.23 

Türk kaynaklarında Türkmencedeki Tarim sözü yerine kerege kulla-
nılmıştır. Yaşar Çoruhlu “Erken Devirde Türk Sanatı” kitabında şöyle 
açıklamada bulunmuştur: 

 “Türkmenistan’da kerege genellikle dört kanattan oluşur. Keregeyi 
oluşturan hafif eğik çubuklar ‘gözler’ (Türkmenistan şivesinde gözenek) bı-
rakacak şekilde çaprazlama birbirine raptedilir. Bu ahşap aksamının tü-
müne ‘sünk’ yani iskelet denir”.24 

2- Uk (Resim 5): Tarimlere bağlanarak çatıyı (kubbeyi) meydana geti-
ren eğik değneklere verilen isimdir.25 

Üstteki ucu tüynüğe, alttaki ucu tarime bağlanan ve Türkmen ak 
öyünün üst bölümünü meydana getiren uzun ince ağaçlardan her birine 
                                                           
22 http://hazyna.com/gadym-turkmen-ak-oyi.html 
23 http://www.turkmenleri.com/modules/news/article.php?storyid=244, 14 Haz 2012. 
24 Yaşar Çoruhlu, Erken Devirde Türk Sanatı, s. 121. 
25 a.g.e., s. 122. 
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verilen isimdir. Türkmen aile yapısında, karı kocanın arasındaki ilişkiyi 
temsil etmektedir. Türkmen inancına göre eğer aradaki o ilişki olmazsa o 
zaman ailenin yapısı bozulur ve öy/yuva yıkılır.26 

Bu terimde Türkçenin muhtelif lehçelerinde kimi farklılıklar gösterir. 
Bu çubuklar tepedeki ahşap çemberde sonlanır.27 Kazaklarda ve Kırgız-
larda “uvık” veya “ovık” da denilen bu değnekler 3, 5-4 m boyunda, bir 
tarafı yassı ve bükülmüş, diğer tarafı ise sivri ve ince olarak biçimlendi-
rilmiştir. Türkmenistan’da da söz konusu çubuklara “uk” denir. Kubbeyi 
oluşturan bu aksama “omuz” da denilir. Teke çadırlarında bahsedilen 
kısmın eğimi 35 derece, yomut çadırlarında 20-25 derecedir. Bu oran 
Ersarilerde 37-42 derece, Cavdurlarda (Çavuldur) ise 25-30 derece ara-
sında değişir.28 

Keman şeklinde olan uklar yaklaşık altmış ağaç parçasından oluşur. Uçları 
soyulmuş ve dipleri daha geniştir. Üzerindeki deliklere ince ipekler bağlanır. 

3- Tüynük (düğnük): Ağaç öyün üstündeki yuvarlak şeklinde olan ve 
pencere yerine geçen kısımdır. Ağaç öyde yakılan ocağın ateşi tüynükten 
çıkar. Bu kısım birçok eğri ağaçtan oluşur. Dışarıdan bakınca bir çıkın-
tılı daire olarak görülür. Tüynüğün çevresinde yapılan deliklere ukların 
ucu girer.29 

Çadırda ateş yanarken mutlaka kapı kapalı olmalıdır. Kapı açık oldu-
ğu zaman duman tüynükten çıkmayacak ve yine içeriye çökecektir. Tüy-
nük çadırın dünyaya açılan penceresidir.30 

Günümüz Türkiye’sinde “düğnük” denilen, uğların bağlandığı tepede-
ki çemberdir. Bu çembere Kırgızistan’da “cagarak, çangarak, çangrak ve-
ya tündük”, Kazakistan’da “şanrak” veya “şangırak”, Batı Türkistan’da 
“tüynük, tünlük” denilir.31 

Çemberdeki delikler yine “göz” tabiriyle alınır. Tam daire şeklindeki 
çemberin gözlerinin sayısı 50-100 arasında değişir. 

Çatı çemberine Türkmenistan’da “tüynük” denir. Bunun içindeki par-
maklıklara “carmak” adı verilir. Bunlar orta kısımda bir küçük kubbe 
oluştururlar. Bu içteki sopaların sayısı kabileden kabileye değişir. Yo-
mutlar ve Göklenler sekizlik veya dokuzluk üç grup parmaklık kullanır-
ken, Tekeler, Salurlar, Sarıklar ve Esrarılar yedilik, dokuzluk veya onluk 
demetler halinde iki grup parmaklık kullanırlar.32 
                                                           
26 http://hazyna.com/gadym-turkmen-ak-oyi.html 
27 Nuretdin Diyarbekirli, İslamiyet’ten Önce Türk Sanatı, s. 49-50. 
28 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s. 122; L.W. Mackie-J. Thompson, Turkmen Tribal Carpets and 
Traditions, s. 50. 
29 Tagi Purmend, “Aköy”, Sahra Gazeti, Türkmensahra-İran, No. 280, 1387. h., s. 4. 
30 http://huzur.8m.com/turkmen_cadr.html. 
31 Nuretdin Diyarbekirli, a.g.e., s. 50. 
32 Yaşar Çoruhlu, Erken Devirde Türk Sanatı, s. 122; L.W. Mackie-J. Thompson, Turkmen 
Tribal Carpets and Traditions, s. 50-51. 
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Kazak ve Kırgızlarda çemberin üzerindeki gözlerden 4, 6 ve 8’er çiftler 
halinde karşıdan karşıya geçen, gerilmiş çubukların oluşturduğu şekle 
“küldireviş” denilir.33 

Türkmen aile yapısında, tüynük ev kadınını simgelemektedir. Çünkü 
tüynüğün ağaç öyün en yüksek kısmında yer aldığı gibi, kadının yeri de 
aile içinde en yukarıdadır.34 

Tüynüğün Türkmen edebiyatı ve atalar sözünde de özel yeri vardır. 
Türkmenler arasında “Ayın on dördü gece tüynükten görünür” değimi çok 
kullanılır. Yani ayın on dördü gece ayın tüynükten dolu göründüğü gibi 
hayattaki gerçekler de zamanında açık ve dolu bir şekilde ortaya çıka-
caktır. 

Ünlü Türkmen şairi rahmetli Gurbannazar Ezizov’un Türkmen çadırı-
nı ve gelinini anlatan güzel bir dörtlüğünde şöyle der: 

Tüynüğünüzden gelin bolup ay baksın 
Törünüzden ay bolup gelin baksın 
Yaman niyet bilen işikten giren 
Yagşı niyet bilen işikten çıksın35 

4- Tüynük bağ (Düğnük ip): Tüynükten asılan güzel iptir. Genelde 
güzellik için yapılır.36 

5- Çağarık (Resim 6): Tüynüğün içinde çaprazlama koyulan ağaçlar-
dır. Çağrık evlenmemiş kızın güzelliğini temsil eder. Türkmenlerin ara-
sında şöyle bir deyim vardır: “Çaganagı çapraz olsa da dumanı doğru çı-
kar” bu deyim insanın sadece dış görünüşüne bakılmayacağını ve iç gü-
zelliğinin de önemli olduğunu anlatmaktadır.37 

6- İşik (Eşik): Ağaç öyün kapısıdır. İki parça ağaçtan oluşur. Dış 
kısmında yivler bulunmaktadır. Tarimlerın dibi o yivlere dayanır.38 

Çeşitli bölümlerine muhtelif isimler verilir. Bu ağaç kapıya Kazaklar 
“sıkırlavık” der. Türkiye Türkçesinde Eşik olarak bilinmektedir. Kıymetli 
kapılar gümüş veya altınla kaplanır. Kapı ahşaptır.39 

7- Kamış: Yüksekliği 1.70 olan iki parça geniş banttan oluşur. Ka-
mışlar yüksekliğine göre kesilip örülür. Kamış Tarimlerın dışına sarılır. 

8- Keçe: Ağaç öyün örtüsünde kullanılan keçe 3 kısma ayrılır. 
A- Tarimin üzerini kapatan keçeler; bu keçeler dörtgen şeklinde olup, 

Durluk adını taşımaktadır. 
                                                           
33 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s. 122. 
34 http://hazyna.com/gadym-turkmen-ak-oyi.html 
35 http://huzur.8m.com/turkmen_cadr.html 
36 Sahra gazeti, Negahi be alaçık, khaneye sonnati-e ghovme Torkaman, Türkmensahra- 
İran, no 240, 1386. h., s. 4. 
37 http://hazyna.com/gadym-turkmen-ak-oyi.html 
38 http://www.turkmenleri.com/modules/news/article.php?storyid=244, 14 Haz 2012. 
39 Yaşar Çoruhlu, Erken Devirde Türk Sanatı, Kabalıcı Yayınevi, s. 122, İstanbul, 2007; L.W. 
Mackie-J. Thompson, Turkmen Tribal Carpets and Traditions, s. 50, Washington, 1980.  
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B- Üzük, ikizkenar yamuk şeklinde olan keçe parçalarıdır. Sayısı iki 
olmak üzere kümbet şeklinde olan ukların üzerine atılırlar. 

C- Serpik, daire şeklindedir. Serpik, tüynüğün de yer aldığı, ağaç 
öyün en yüksek yerine yerleştirilir. Serpiğin eni tüynüğe göre 20-30 cm 
fazladır. Rüzgarın oynatmaması için çevresinde olan birkaç iple Tarimle-
re bağlanır. Keçelerin biçimi ve yapımı bayanların işidir.40 

Keçe örtüsünün iki yararı vardır: Kışın evi sıcak tutar, yazın serinle-
tir. Yazın ağaç öyün çevresi bir kilim veya keçe ile sarılır. Bu, gelip ge-
çenlerin evi görmesini engeller. Ancak kışın “keşme” adında olan bir ka-
lın örtüyle, iç duvarı da 15-18 metre uzunluğunda olan halıyla kapatı-
lır.41 

9- Dürlük Yaka: Boyu 16 metre ve eni 30 cm olan geniş bir banttır. 
Üst kısmında yer alan iplerle Durluk Yaka Tarimin yukarısına sıkıca 
bağlanır. Durluk Yaka, Tarimlerın yüksek ve düzgün durmasına yardım-
cı olur.42 

10- Bil Yüp (Bel kuşak): Bil Yüp boyu 16 metre ama durluk yaka’ya 
göre eni daha geniş bir banttır. Bil Yüp ağaç evin kemeri olarak bilin-
mektedir. Tarimin üzerine yerleştirilen diğer parçaların ağırlığını taşıya-
bilmek ve rüzgar karşısında daha dayanıklı olması için Tarime destek ve-
rir. Türkmencede buna “golaň” adı da verilir.43 

11- Düzi: Cacimden yapılan iki ince banttan oluşur. Düziler ukların 
arasındaki mesafeleri ayarlayarak onların dışına sarılıp sert bağlanmala-
rını sağlarlar. Böylece üzüğün keçesi yerleştirildiğinde onun dağılmasını 
engellerler.44 

12- Tarp Yapar: Keçe ve mattan oluşan bir parçadır. Onun kıvamlı 
olması ve kış aylarında soğuk rüzgarın ağaç öy içine girmesini engelleye-
bilmesi için, Keçeyi matın üzerine dikerler. 

13- Urğan: Şiddetli rüzgarlara karşı kullanılan, yünden yapılan kalın 
bir iptir. İp öyün tavanından geçirilerek iki ağaç payenin desteğiyle yere 
bağlanır. 

14- Küçük ağaç çiviler: Şiddetli rüzgarlarda kullanılır. Onları Tari-
min yanında yere vurarak bir iple Tarime bağlarlar.45 

Bunların dışında Çizim 1 Türkmen çadırının bölümlerini göstermek-
tedir. Aynı zamanda Türk topluluklarının birçoğunda görülen çadırın şe-
                                                           
40 http://www.turkmenleri.com/modules/news/article.php?storyid=244, 14 Haz 2012. 
41 Aminollah Goli, “Seyr-i Der Tarih-i Siyasî, ictimaî-ye Torkmanha”, Tahran, s. 307, Ente-
şarat-i Elm, 1987. 
42 Asgar Asgari Hangah-Mohammad Şerif Kemali, İraniyan-e Torkaman, Esatir Yayınevi, s. 
110, Tahran, 1995. 
43 Sahra Gazeti, “Negahi be alaçık, khaneye sonnati-e ghovme Torkaman”, Türkmensahra- 
İran, no 240, 1386. h., s. 4. 
44 http://hazyna.com/gadym-turkmen-ak-oyi.html. 
45 http://www.turkmenleri.com/modules/news/article.php?storyid=244, 14 Haz 2012. 

118



ABDURRAHMAN DEVECİ / AĞAÇ ÖY: TÜRKMEN ÇADIRI 11 

masını gösteriyor. Bu yapı muhtemelen Hun devrinden beri aynı şekil-
deydi.46 

Ağaç Öy Nasıl Yapılır? 

Ağaç öy ağaç iskeletinden ve keçe örtüsünden yapılır. Geniş alan ve 
yüksek yer onun için tercih edilir. Eğer seçildiği yer yüksek değilse o ye-
re 10 cm gibi toprak örtülür. 

İlk kapının çerçevesinin alt kısmı toprağa oturtulur. Sonra o çerçeve-
nin kenarları oturtulup onun üst kısmı bağlanır. Kapı çerçevesinin dört 
köşesi iple berk bağlanır.47 

Sonra açılıp kapanan ağaç şebekesi yani “Tarim” oturtulur.48 Tarim 
birbirine bağlanmış dört kısımdan oluşur. 2 x 2.30 boyutunda olan bir 
silindir şeklindedir. Yüksekliği 1.70 metredir. Tarim birbirini kat etmekte 
olan çapraz ağaçlardan oluşur. Uzunluğu yaklaşık iki metredir.49 

Kapının çerçevesi yerine koyulduktan sonra, Tarimin iki kanadı kapı-
nın iki tarafına bağlanır. Sonra Tarimin diğer iki parçası da diğer Tarim-
lere bağlanır, böylece daire şeklinde bir yapı oluşur. Sonra Tarim üzeri-
ne, eni 30 cm, “dürlük yaka” adında olan dokunmuş bir ipek bağlanır. 
Onun üstüne daha ince olan, “bil yük” adındaki bir bant bağlanır. 

Öyün kümbet şeklindeki üst kısmını yerleştirmek çok hassas ve zor 
bir iştir. Çizim 1’de hem uk hem de tüynük açık bir şekilde görülmekte-
dir. 

Uk ve tüynüğü birbirine bağlama işi, dört kişinin yardımlaşmasıyla 
yapılır. Onlardan her biri iki uğun iki ucunu iki tüynüğün iki deliğinden 
geçirip diğer iki ucunu tutar. Sonra yapıcılar birlikte tüynüğü götürüp 
Tarimlerın dört tarafında dururlar. Bir kişi tüynüğün altına geçip ağır 
bir direkle onu tutar. O anda diğer kişiler öyün dışında durmaktadır. 
Onlar iple, uğu Tarima bağlarlar. Böylece tüynük olması gereken yerine 
yerleşir. Ondan sonra diğer ukları bağlamak kolaydır. Bu aşamada uklar 
Düzü adında olan ince bantla birbirine bağlanır. 

Devamında, öy iskeleti keçe ile örtülür. Üç tür keçe bulunmaktadır. 
Birinci: Durluk, dikdörtgen şeklinde olan dört bölümden oluşur. Tarim-
lerı örtmek için kullanılır. İkinci: Üzük, silindir şeklinde olan iki bölüm-
den oluşur. Onunla Tarimin üst kısmı kapatılır. Üçüncü: Serpik, daire 
şeklindedir, onunla tüynük kapatılır.50 

İlk önce durluk bağlanır. Onunla târimin çevresi kapatılır. Ukları da 
yarım metreye kadar kapatırlar. Ondan sonra üzükler bağlanır. Üzükler 
                                                           
46 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s. 120; N. Diyarbekirli, 1972. 
47 Asgar Asgari Hangah-Mohammad Şerif Kemali, İraniyan-e Torkaman, s. 109. 
48 Tagi Purmend, a.g.e., s. 4. 
49 http://huzur.8m.com/turkmen_cadr.html. 
50 Asgar Asgari Hangah-Mohammad Şerif Kemali, a.g.e., s. 110. 
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ukları kapatırlar. Nihayet serpikler bağlanır. Bu keçeler iple uklara ve 
târımlara bağlanırlar. 

Sonra târımların kenarları üç parça kamışla kapatılır. Ağaç öyün ar-
kasında kalan kamışa Arka Kamış denir. Yaz aylarında eve rüzgar girme-
si için, onu kenara çekip açmak mümkündür. 

Güneşin evin içine direk girmemesi için ve ağaç öyün, kuzey, batı ve 
doğudan esen rüzgarlara maruz kalmaması için, ağaç öyün kapısı genel-
de güney tarafta yer alır.51 

Sel ve fırtına olduğu zaman birkaç ağaç çivisi ağaç öyün etrafında ye-
re vurulup onların uçları serpik’in ipine bağlanır. 

Evi toparlama işi onu kurmaktan daha kolaydır. Kurucular önce 
öyün dışındaki ipleri açarlar. Uklar ve serpiklerin diğer ipleri çözülür. 
Sonra keçeler, yani serpik, durluk ve üzükler indirilir. Ondan sonra, sıra 
ağaç öyün iskeletine gelir. 

Bir kişi tüynüğün altındaki direkle tüynüğü tutar. Birkaç kişi de dı-
şarıdan ukları tüynüğün deliklerinden çıkarır. Bu iş bir destekçi ağaçla 
veya ukla yapılır. Ondan sonra Tarimlerı birbirine bağlayan ipler açılır. 
Böylece kapı çerçevesindeki ağaçlar birbirinden ayrılırlar.52 

Öy Yapma İle İlgili Adet ve Gelenekler: 

Gerek İslamiyet öncesi, gerekse İslamiyet’in kabulünden sonra kuru-
lan Türk devletlerinin dini, sosyal yaşamalarında son derece etkin olan 
çadırlar, Türk Tarihi içinde belirli bir kültürü yansıtırlar. Türk’ün gün-
lük hayatında, savaşlarında, gelenek ve törenlerinde renkleri ve çeşitleri 
ile ayrı ayrı anlamları sembolize etmektedir.53 

Çadırların biçimleri ve süslemeleri içlerinde yaşayanların ekonomik 
gücünü, inançlarını, gelenek ve göreneklerini, yaşam tarzlarını ve sanat-
sal zevklerini yansıtmaktadır. Bu nedenle çadır genel olarak bağlı olduğu 
kültürün çeşitli olgularını en iyi şekilde yansıtan kompleks bir yapıya 
sahiptir.54 

Bir ak öyün yapılması yeni bir hayatın başlaması anlamındadır. Bu 
ev yeni bir aileye kucak açacaktır. Ak renk iyilik ve mutluluğun simgesi-
dir. Türkmenler biri uzak yola gidince “yolun ak olsun” derler. İnsanlar, 
peygamber yaşı ile bağlı olan 63 yaşa gelince “Ak Aş, Ak Koyun” töreni 
yaparak beyaz pilav yaparlar, beyaz koyun kurban ederler. Ağaç öyü’de 
beyaz yünden yaparlar. Bu, mutlu bir hayatı umut etmek anlamında-
dır. 
                                                           
51 Sahra Gazeti, “Negahi be alaçık, khaneye sonnati-e ghovme Torkaman”, Türkmensahra- 
İran, no 240, 1386. h., s. 4. 
52 Asgar Asgari Hangah-Mohammad Şerif Kemali, İraniyan-e Torkaman, Esatir Yayınevi, s. 
112, Tahran, 1995. 
53 Cenap Çürük-Ersin Çiçekçiler, Örnekleriyle Türk Çadırları, s. 3. 
54 Türklerde Çadır, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Yayınları, s. 11. 
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Anadolu Türkmenlerinde de beyaz çadır uğurlu sayılır ve bir gecelik 
de olsa gerdek için kurulur. Ayrıca Dede Korkut kitabında Bayındır 
Han’ın misafirlerinden oğlu olanın ak otağa, kızı olanın kızıl otağa, ço-
cuksuz olanları kara otağda konuk edilmesi renklerin sembolik önemini 
açıklamaktadır. 

Oğuzlarda evlenecek olan gençler ok atar ve düştüğü yere çadır ku-
rarlardı. Dede Korkut kitabında görülen “Kızıla gerdek”, Altunluca “ger-
dek” gibi ifadeler bu çadırların renkli olduğunu ve Sultan otağı gibi süs-
lendiğini göstermektedir. Ancak genelde beyaz rengin tercih edildiği dü-
şünülmektedir.55 

Türkler, yeni yurt ve ak öy yaptıklarında her zaman güzel törenlerle 
sevinçlerini de yansıtmışlardır. 

Bugün Türkmenistan’da ve Türkmensahra’da yaşayan Türkmenlerin 
ağaç öy yaparken kendilerine özgü adetleri ve törenleri vardır. Ağaç öyün 
ağaç iskeleti yapıldıktan sonra tüynük ipi adında olan ve yere kadar uza-
nan iki ip Tüynüğe bağlanır. Bu iplerin yukarıda olan uçlarına para takı-
lır. Gençler o parayı elde etmek için birbiriyle rekabete girerler. O paraya 
Türkmenler arasında “baylık”56 denir. 

Ev yapımı başlayacağı zaman tüfeklerle havaya ateş açarlar. Ağaç 
öyün iskeleti yapıldıktan sonra ve ağaç öyün keçelerle kapatılmasından 
önce, gençler öyün içine girerek hançer oyununu57 yerine getirirler. Böy-
lece yeni öyü kutlarlar. Bayanlar tavandan kumaş gibi değerli şeyler 
asarlar. Gençler zıplayıp onu almaya çalışırlar.58 

Ağaç öy yapıldıktan sonra ağaç öy iyesi koyun kurban eder, Türkmen 
pilavı yapıp çevresindekilere dağıtır. Eğer öyde birileri ölürse öy sakinleri 
öyün yerini değiştirirler. Geçmişlerde uzaklara dahi göçerlerdi. 

Ailedeki en yaşlı bayan serpiğin keçesini tüynüğe bağlar. Babanın, oğlu 
için göz önüne aldığı ağaç öy, genelde baba öyünün sağ tarafında yer alır. 

Türkmenler öyü iyi günlerde (saatli günlerde) yapmak isterler. İyi 
günleri genelde din adamlarından öğrenirler. Bazı Türkmenlere göre, her 
ayın yedinci günü iyi gün olarak bilinmektedir. 

Sonuç: 

Türkler arasında çadırın büyük önemi vardır. Türklerin tarihine ba-
kıldığında, Hunlar döneminde arabalarla taşınan çadırlardan, bugünkü 
Orta Asya ve Türkiye’de kullanılan çadırlara kadar, bu tür evin Türklerin 
arasında ne kadar öneme sahip olduğu görülmektedir. 
                                                           
55 Cenap Çürük-Ersin Çiçekçiler, Örnekleriyle Türk Çadırları, s. 14. 
56 Zenginlik anlamında. 
57 Türkmenler arasında bu oyuna zikir de denir. Şamanlardan kalan, halka kurup yapılan 
içinde ilahi söylenen bir oyundur. 
58 Aminollah Goli, “Seyr-i Der Tarih-i Siyasî, İctimaî-ye Torkmanha”, Tahran, s. 306, Ente-
şarat-i Elm, 1987. 
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Özellikle Orta Asya Türkleri, modern bir hayatı sürdürdükleri halde 
değişik törenlerde sık sık çadır kullanırlar ki bu husus, onların ne kadar 
çadır tarzı eve bağlı olduklarını gösterir. 

Türk mimarisinin ortaya çıkardığı kubbe mimarisinin kökenini de 
kubbeli çadırlarda aramak gerekir. Bunların arasından ak öy-kara öy 
adlarıyla bilinen Türkmen çadırları yarım yuvarlak tavanlarıyla tam bir 
kubbe mimarisini yansıtmaktadır. Üstelik tarihi araştırmalar, Hunlar 
devrindeki çadırlara en benzer ve en az değişen çadırın, Türkmen çadırı 
olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla bugün Türkmen çadırını ko-
ruyarak ve onu tekrar kurarak kendi eski tarihimizi tekrar yansıtabilme-
miz ve bir Türkmen çadırının içine girdiğimizde kendimizi bir an olsun 
Hunlar döneminde yaşıyor gibi hissedebilmemiz mümkün olacaktır. 
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Resim 1: Türkmensahra-İran, Aktokay Köyü, Büyük klasik Türkmen şairi Mahtumkulu Fıragı’nın yıldönümü töreni  
(Fotoğraf: Abdurrahman DEVECİ) 

 

Resim 2: Göttikme, Türkmensahra-İran, Damak Köyü (Fotoğraf: Abdurrahman DEVECİ) 
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Çizim 1: A. Orta Direk - B. Tüynük (Düğnük) - C. Uk Guşak - D. Uk çubukları - E. Bil yüp (Bel kuşak) - F. Tarim ve uk bağlantısı - G. Tarim-  

H. Çagarık yüp - I. Düp yüp (Ayak ipi), (Yaşar Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatının ABC’si) 

 
Resim 3: Tagar devrine ait (MÖ VII. Yüzyıl) Boyar petrogliflerinde bulunan çadır tasvirleri  

(Yaşar Çoruhlu, “Erken Devirde Türk Sanatı”; N. Diyarbekirli, 1993) 

   

Resim 4: Tarim Resim 5: Türkmen bayanlar ukları 
bağlamaktalar 

Resim 6: Çagarık 
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BÜYÜK TÜRKMEN MAHTUMKULU’NUN 
ŞİİRİ, ŞAİRLİĞİ (1730-1780) 

Prof. Dr. Hayrettin RAYMAN* 

Öz 

Mahtumkulu, Türk dünyasının ve Türkmenistan’ın en büyük şairidir. 

Hem lirik hem de didaktik şairdir. Şiirleri hem anlam, hem teknik bakı-

mından çok başarılıdır. Biz bu incelemede daha çok onun şiirini ve şairli-

ğini ön plana çıkarmaya çalışacağız. 

Anahtar kelimeler: Mahtumkulu, Didaktik, Lirik, Teknik, Ön Plan. 

Abstract 

The Great Turkmen Mahtumkulu’s Poems and Poetry 

Mahtumkulu is Turks World’s largest lyric and didactic poet of Turk-

menistan. Tecnically successful in both poetry and meaning. In this review 

we have tried to put forward more of his poem and his poetry. 

Key words: Mahtumkulu, Didactic, Lyric, Tecnic, Put Forward. 

Türk dünyasında adına efsaneler karışmış, gerçek yaşamının dışında 
hayatı hakkında rivayetler anlatılan, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Köroğ-
lu, Karaca Oğlan, Sümmânî … gibi o kadar çok şair var ki işte büyük şa-
ir Mahtumkulu da bunlardan biridir. 

Türkmenistan’da Karı-Kale eyaletinin Gürgen kenti yöresindeki Hacı-
Kovşan’da dünyaya gelen şair, kendisi ve yurdunu şu dizelerle tanıtır: 

Bilmeyen soranlara aydın bu garip adımız 
Aslı Gerkez, yurdı Etrek, adı Mahtumkulu’dur.1 

Türkmen şairlerinden Devlet Mehmet Azadî’nin oğlu olup babasının 
bilgi ve şairliğinden yeterince yararlanmıştır. Buhara ve Hive’de medrese 
                                                           
* Korkut Ata Devlet Üniversitesi, Türk Dünyası Kızılorda Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı. 
1 Ahmet Caferoğlu, Türk Kavimleri, s. 40, Ankara, 1983. 
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öğrenimi görmüş, Arapça ve Farsçayı babasından öğrenmiştir. “İlim öğre-
ten üstat öncüm pederdir”2 diyerek babasının iyi yetişmesinde payının ne 
kadar büyük olduğunu vurgular. O, sadece şair değil, aynı zamanda 
Türkmenlerin sosyal hayatını anlatan bir sosyolog, bir düşünce adamı-
dır. Ayrıca Çağatayca bilen şair, Nizamî, Sadî, Fuzûlî, Nevâyî, Ahmet Ye-
sevi, Hacı Bektaşî Velî gibi büyük şair ve erenleri iyi inceleyip değerlendi-
ren, Türkmen edebiyatının en büyük şairi ve Türkmenlerin, “akıldarı, 
halifesi”3dir. Ayrıca Türkmenler arasında “Haktan içen” şair olarak ün 
yapmıştır. Türkmenlerin en büyük yüksek okul ve bilim merkezine onun 
adının verilmesi sevgi ve büyüklük derecesinin bir kanıtıdır. 

Şair, Mahtumkulu adının dışında Firakî mahlasını da kullanır. Fira-
kî’nin sözcük anlamı, özgürlüğü ve rahatı seven, asayiş yanlısı demektir. 

Mahtumkulu adın döndü Firaka 
Parig olup çek özünü kenara.4 

İlhamını halkının yaşam zorluklarından alan şairin yaklaşık yedi yüz-
den fazla şiirinin bize kadar ulaştığı bir gerçektir.5 Bu değerlendirmemiz 
şairin ikisi atışma olmak üzere 285 şiirine dayanmaktadır. Şiirlerin sırala-
nışı ve dörtlük sayısında Hikmet Biray tarafından dilimize aktarılan “Mah-
tumkulu Divanı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1992” adlı eser esas alınmıştır. 

Şiirlerini incelememiz sonucu genelde şairin dörtlük nazım şeklini 
tercih etmekle birlikte değişik yapıda da şiirlerinin olduğu görülmüştür. 

Mahtumkulu Şiire Nasıl Başlar? 

Yaptığımız tespitler sonunda şairin şiire içinde bulunduğu psikolojik 
durumu ortaya koyarak, sevgili tasviriyle, dünyaya seslenerek ve bazen 
de dünyanın geçiciliğinden söz ederek, Tanrıya yakarışla, dünyadan yap-
tıklarından pişmanlık duyarak, aşk, zaman ve gönlünün isteklerinden 
bezginliğini dile getirerek başladığı görülmüştür. 

Şiirlerinde değişik anlatım tekniklerini kullandığını söylemek mümkün-
dür. Bazen doğrudan anlatımı tercih ederken bazen de seslenme, hikâye et-
me, din ve tasavvuf temalı şiirlerde de delil ve ispat yöntemini tercih eder. 

Kerem eyle ya Rab kudretli Sübhan 
Garip gamgin geçen hâlime benim. (94-1) 
Gönlüm ister gezsem dünya âlemi 
Kanadım yok uçabilmem neyleyim. (110-1) 

                                                           
2 Mustafa Aksoy, “Tarih-Kültür-Edebiyat Bağlamında Mahdumkulu”, Türk Dünyası Tarih 
Kültür Dergisi, Sayı: 295, s. 40, Temmuz 2001. 
3 Şahmuhammet Gandimov, Mahtımgulı, Saylanan Eserler, Cilt: 2, Aşgabat, 1983. 
4 Seyitnazar Arnazarov, “Mahtumkulu Fırakî”, Diyanet Aylık Dergisi, Diyanet İşleri Başkan-
lığı, Sayı: 161, s. 11, Ankara, 2003. 
5 Erman Artun, “Şair Mahtumkulu’nun Şiirlerinde Sanat, Estetik, Üslûp”, Prof. Dr. Nimetul-
lah Hafız Armağanı, Kosova, Baskıda. 

126



HAYRETTİN RAYMAN / BÜYÜK TÜRKMEN MAHTUMKULU’NUN ŞİİRİ, ŞAİRLİĞİ (1730-1780) 3 

Evvel başta kâdir Allah 
Senden bir kerem isterim 
Badem gabak elma yanak 
Bir zibâ senem isterim. (70-1) 

Şairin şiirlerinde yinelemelere fazla yer vermediği sadece bir şiirinde 
“gidersin” ayağına şu biçimde yinelemeler getirdiği görülür: 

-------------------- baka baka gidersin 
-------------------- çeke çeke gidersin 
-------------------- çıka çıka gidersin 
-------------------- yeke yeke gidersin 
-------------------- eke eke gidersin 
-------------------- döke döke gidersin. 

Şiiri Nasıl Bitirir? 

Mahtumkulu, şiirlerinin çoğunda dörtlük birimini kullanırken aynı 
adı da her şiirin son dörtlüğünde yani mahlas dörtlüğünde tekrar eder. 
İster beyit isterse dörtlükle yazılmış olsun her şiirde bu ad kesinlikle yer 
alır. Çok az şiirde Firakî mahlasını kullanmıştır. 

Firâkî dep çağırdılar eltiler 
Kandadın dep kulağımdan tuttular 
Üstühânım altmış pare ettiler 
Dediler: “Mert bolsan dur bizim sarı.” (166-81) 

Son dörtlüklerde kendi durumunu ortaya koyar, durum değerlendir-
mesi yapar. Sıkıntılarını, acılarını paylaşamamaktan yakınır, yalnızlık-
tan canı yanar. Bazen dostluk kurmak için taviz vermek gerektiğini söy-
ler. Zaman zaman da hareketlerini kontrol etmesi gerektiğini söyleyerek 
kendine öğüt vermekten geri durmaz. 

Mahtumkulu gönle kaygı getirme anlan: anlayan 
Bu bir iş vaktidir, özün yitirme ümsüm: yavaş, hafif, uslu uslu. 
Sözün anlan yok deyip, ümsüm  
oturma 

gin: geniş 

Cihan gindir, çendân bilen de  
bardır. (Divan-50-5) 

çendân: bazen, zaman zaman. 

Mahtumkulu dünya sırrın duymazsın 
Bugün gördüğümüz erte koymazsın 
Nice vaktten beri yiyer doymazsın 
Yıkılgın, yumrulgın, lûl dünya hey! (Divan-88-4) 

lûli: hayasız 

Aşk Anlayışı 

Mahtumkulu’nun aşk şiirleri daha çok Menli adlı sevgilisine aittir. Sev-
gilisine kavuşamaması elbette yüreğini yakar: 
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Keşt eyledim gezdim aşkın dağında 
Ne belâdır kimse çeker bu derdi 
Aşk dağın assalar göğün boyundan 
Gök titreyip çeke bilmez bu derdi. 

Aşk eser etmese yanmaz çırağlar 
Aşka düşse kuşlar enrer kurt ağlar 
Eğilir heybetli kudretli dağlar 
Daşlar erip çekebilmez bu derdi (Divan-24). 

Bazen de adını verdiği sevgilinin kim olduğunu anlamak ister, onu 
değişik sorularla tanımaya çalışır. 

Asla seni görmemişim dildârım! 
Kumru musun bülbül müsün neme sen? 
Gamgîn gönlüm hayalinde adlarım 
Bağ içinde gül gül müsün neme sen? (40-5) 

Aşk yoluna gördüğü rüya sonunda çıkar. Bu yönüyle Mahtumkulu 
kendisine bâdeli âşık havası vermektedir. Onun aşk anlayışı için ilahi 
aşk ile beşeri aşk yan yana, iç içedir diyebiliriz. 

Yatardım düş gördüm, tisgindim, turdum 
Aşk bir müşkül iştir okudum gördüm, 
Şevkin şirin gördüm bu yola girdim 
İmdi çare yoktur dözmeli boldum. (137-62) 

Aşkını başkalarına söyleme ihtiyacı duyan şair, bu yolda kendine ar-
kadaş arar. 

Aşk yolun heves eylep 
Gelen bar mı yarenler 
Derdimi beyan etsem 
Bilen bar mı yarenler. (144-66) 

Şair: Ey yarenler, bir yüzü gül aya âşık bolmuşum 
Barçalar maksudu gül-i ra’nâya âşık bolmuşum. (146-67) 

dizeleriyle aşkının ilanını yapar. 

Mahtumkulu, yiğidin yârsız olmayacağını dile getirir: 

“Benim diyen koçyiğide 
Bir münasip yâr gerektir 
Arap at, yavlı yiğide” 
Almaz Zülfikâr gerektir. (154-72) 

Aşkın kendi işi olduğunu ve bundan zevk aldığını belirtir. 

Aşk işini akıl eden hûş eden 
Ayılır mı aşka düşüp cûş eden 
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Yâr elinden ârı bâde nûş eden 
Ağzın koysa içer kanmaz yârenler 

Mahtumkulu aşk özünden bâd eyler 
Aşk işidir âşnaları yâd eyler 
Yalınsız yandırır yelsiz od eyler 
Her zaman çekse sönmez yârenler. (480-263) 

Âşık, araya küçük bir taş düşüp sevgiliden ayrı kalmayı bile dünya-
nın sonu olarak değerlendirir. Aşkın ateşi daima yüreğindedir. Onu yak-
maya devam eder. Zaten şair, aşk ateşinin pervanesidir. 

Mahtumkulu’nda Didaktizm 

Bütün Türkmen halkının halifesi, yol göstereni özelliğini taşıyan Mah-
tumkulu’nun şiirlerinde didaktizm kendini açıkça belli eder. Türkmen 
atasözü ve deyimlerini şiirlerinde kullanma özelliği de onun didaktik bir 
şair olmasından kaynaklanır. Eserlerinde, Dede Korkut Hikâyeleri’nin 
özlü sözlerine, Ahmet Yesevi’nin hikmetlerine her zaman rastlanır. Şair, 
bize sürekli alçakgönüllü olmayı, insanın bu dünyada öbür dünya için 
neler yapması gerektiğini, kişilerin dine bağlılıklarının kendilerine sağla-
yacağı yararları her fırsatta vurgular. Didaktik ve derviş özelliğinden do-
layı şiirleri bütün Türk boyları arasında yayılmıştır. 

Bende sen bet işe batırlık etme 
Aldında koyarlar ol gün bu işi 
Nefse uyma şeytan râyına gitme 
Hacâlete koyar bilgin bu işi. 

Başın göğe, göğsün yele göterme 
Gönlüne korkuyu çala getirme 
Yürekte yok sözü dile getirme 
İhlâs kulağına çalgın bu işi. 

batır: yiğit, cesur 
adlında: önüne 
göter: kaldır 
çalgın: çal. 

Sigara ve zararlarından insanları korumak için gereken uyarıları ya-
pıp didaktik özelliğini yansıtan bir davranış içine girer: 

Canına kast etme dûd-keşim özün dûd - keş: sigara, duman çeken 
Fendim bu rıza tut oku namazın 
Hayiftır canına çilim çekmegil. (211-210) 

Nefse uyma ve fâni dünyanın çekiciliğine inanma konularında da in-
sanları uyarmadan geri durmaz. 
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Ben de sen bet işe batırlık etme batır: yiğitlik, cesaret 
Aldında koyarlar ol gün bu işi aldın: ön, önüne 
Nefse uyma şeytân rây’ına gitme 
Hacâlete koyar bilgin bu işi. (80-1) 

Zaman zaman insanlara seslenişini şöyle sürdürür: 

Seher tur Hüdâ’ya yalvar 
İslâm evin âbat kalsın 
Yamanı koy yahşa yol ver 
Şeytan işi bî-bâd kalsın. (120-1) 

Yamana sabır eyle 
Yahşiye şükür eyle 
Yüreğinde olmayan şeyi dile getirme 
Yahşi söz bulamazsan susarak otur.6 

Din ve Tasavvuf Motifleri 

Mahtumkulu, din ve tasavvuf ustalarını kendisine çok yakın bulur. Bu 
nedenle bütün din ve tasavvuf büyükleri Mahtumkulu’nun şiirlerinde ge-
niş yer alır. Şair, bu ad ve terimlerin çoğundan telmih amaçlı olarak ya-
rarlanmaktadır. Zaten bu terminoloji onun sahip olduğu din ve tasavvuf 
kültürünün bir yansımasıdır. Erenlerle sürekli iletişim halinde bulunmak-
tadır. Zaman zaman özellikle de Cuma geceleri onları rüyasında görmekte, 
öğütlerini dinlemekte, güzel öğütlerini çevresine aktarmaktadır. 

Resullah aydı: Ya Şaâh-ı Merdân 
Eyâ Selim Hoca ya baba Selman 
Ebu Bekr-i Sıddık ya Ömer Osman 
Bu kulun maksadın bergil dediler. (33-12) 

Edebiyat, din ve tasavvuf ulularından Ferhat, Şirin, Lokman Hekim, 
Hızır, İlyas, Rüstem, Zal, Kamber, Arzu, Tahir, Zühre, Âşık Garip, Şâh 
Senem, Vamık, Azra, Köroğlu rastladığımız kişilerdir. 

Şehir ortasında bir taht kurdular 
Yusuf: “Sadık kulum” deyip durdular 
Kıymet koyup Züleyhâ’ya berdeler 
Âhır muradına yetti yarenler. (434-238) 
Mahtumkulu aydar benim derdime 
Dünyanın tabibi Lokman şifâ ber. (93-36) 

Başta Allah ve Hz. Muhammet olmak üzere birçok din büyüğü de 
onun şiirlerini süsleyen motiflerdir. Nuh, Zekeriya, Davut, Circis, Halil 
İbrahim, Halifelerden Ali Murtaza, Ebubekir, Ömer, Osman.. vb. 
                                                           
6 Hikmet Biray, Mahtumkulu Divanı, Ankara, 1992. 
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Evvel Âdem indi dünyâ 
Bu dünyayı ekip biçti. (535-286) 
Muhammet ümmeti malsız bolmasın 
Malsız bolsa dogan kardeş yâd olur. (380-210) 

Onun da diğer insanlar gibi Allah’tan en büyük isteği: 

Kâdir Cebbâr senden dileğim kendir kendir: çok, büyük. 
Sen meni nâmerde muhtaç eyleme. (427-235) 

Nefsine uyma ve bencillik konularında insanları uyarır: 

Ben de sen bet işe batırlık etme batır: yiğitlik,cesaret. 
Aldında koyarlar ol gün bu işi aldın: ön, önüne 
Nefse uyma şeytan râyına gitme 
Hacâlete koyar bilgin bu işi. (80-1) 

Mahtumkulu Bâdeli Mi? 

On sekizinci yüzyıl Türkmen edebiyatında Köroğlu, Yusuf Ahmet, Ke-
remle Aslı, Âşık Garip, Necep Oğlan, Kasım Oğlan gibi hikâyeler oldukça 
yaygın anlatılır. Ancak Mahtumkulu’nun hayatı merkezli bir aşk hikâye-
sinin varlığından söz etmek mümkün görünmemektedir. Hâlbuki bir âşı-
ğın bâdeli âşık kategorisine girebilmesi için mutlaka hayatının bir halk 
hikâyesine konu olması gerekir. Ayrıca bazı kaynaklar Mahtumkulu’nun 
sekiz dokuz kez bâde içtiğinden söz etmesine karşın, bâde içmenin öykü-
sü ve rüya motifleri, nasıl mahlas aldığının bilgisi yoktur. Şiirlerinde de 
bu konuların hikâyesine yer verilmemiştir. Şairin şiirlerinde baskın bir 
sevgili tipi de yoktur. Bu saydığımız özellikler sanki Mahtumkulu’nun 
“Hak Şairi” olmasına gölge düşürecek cinsinden bilgilerdir. 

Şiirlerindeki genel hava, toplumda gördüğü saygınlık, kullandığı termi-
noloji, dil ve ûslûp özellikleri onun bâdeli âşık olduğu yolunda izler taşı-
maktadır. Fakat onu tam anlamıyla bir bâdeli âşık sayma şansımız yoktur. 

Şiirlerinin Teknik Yapısı 

Şiirlerinin büyük çoğunluğunda dörtlük birimini tercih eden şair, ilk 
dörtlüklerinde genellikle halk edebiyatının değişmez ilkesini kullanır. Bi-
lindiği gibi halk şiirinde, ilk dörtlüklerde ikinci dize ile dördüncü dize her 
zaman uyaklıdır. Buna uyak düzeni olarak çapraz diziliş denir. Örnek: 
abab veya abcb gibi. Gerçekte bütün halk şiirlerinde bu iki düzen görülür. 

Yarım Kafiye 

Yiğit halin karılığa a 
Salayın desen öylengin b    Sal- kıl, l, yarım uyak 
Kethüdalık endişesin c    -ayın desen öylengin: redif. 
Kılayın desen öylengin. (170-84) b 
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Sal-kıl: -l yarım uyak, uyaklar başa kaymış, dize redif olarak kullanıl-
mıştır. 

Aşk deryası doldu taştı kaynadı -a    kay-nadı    kay-oy: -y yarım uyak 
Taze huruç eylep kızmalı boldum -b   kız-malı    -nadı-nadı: redif 
Gönül tahtı mevc üstünde oynadı -a    oy-nadı    kız-yüz: - z: yarım 

uyak, -meli-malı: redif 
Onda gavvas bolup yüzmeli  
boldum 

-b    yüz-meli    redif. 

Tam Kafiye 

Can havfından bolur akılı hayran -an: Tam kafiye, redif yok. 
Yılan kişmir görse ütelgi tayran -an 
Şir siyaguş görse fil hem gergedan -an 
Ağaca kurt düşse kavun hal tapsa. 
(258-137) 

 

Zengin Kafiye 

Er yiğitte bolsa gayret - ret: redif yok, zengin kafiye. 
Başın eğer bolur kudret - ret 
Badem kabak güzel siret - ret 
Pistir kemânı bolmasa. (251-133)  

Şair, tam ve zengin kafiye kullandığı çoğu dizelerinde redif kullanma 
gereksinimi duymamıştır. 

Sonuç 

Mahtumkulu’nun büyüklüğüne yaraşır biçimde herkes ona sahip çık-
mış, şiirleri Türkmenistan’da birçok kez basılmış, Divanı ise Tahran’da 
basılmasının ötesinde, İstanbul Türkiyat Enstitüsü’nde Yusuf Azmun ta-
rafından doktora çalışması olarak değerlendirilmiştir. Bu da bize Türk mil-
letinin kendisine hizmet edenleri unutmayacağını, vefasını gösterir. 
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TÜRKÇEDE ARTZAMANLI SÖZVARLIĞI 
BOYUTUYLA: 

‘YOK’ VE ‘ÇOK’ KELİMELERİ ÜZERİNE 

Adem AYDEMİR* 

Öz 

Bu makalede, önce Türkçede ‘Yok’ ve ‘Çok’ kelimelerinin ifade ettiği ma-

naları ifade eden kelimeler ele alındı. Daha sonra ‘Yok’ ve ‘Çok’ kelimeleri-

nin kökenleri ve zaman içinde ne gibi ses ve anlam değişikliğine uğradıkları 

üzerinde duruldu. ‘Yok’ ve ‘Çok’ kelimelerinin ‘kötü, fenâ’ anlamları yönün-

den ‘eş anlamlı’ oldukları ve tabu olan ‘Ok’ ve ‘Yay’ın örtmece kelimeleri ol-

duğu ortaya konuldu. Ayrıca Kıpçak dilinde ‘gürz’ demek olan ‘Çok’ kelime-

sinin Yabgu Oğuzları ile Selçuklular arasında geçen olaylar dolayısıyla 

Oğuz dilinde ‘kötü, alçak’ anlamında kullanıldığı savunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Türkçe Sözvarlığı, Yok, Çok, Yay, Ok, Tabu, Ört-

mece, Gürz, Yabgu Oğuzları, Selçuklular. 

Abstract 

Turkish Existence of Such Under Diachronic Size:  

On The Words of ‘Yok’ and ‘Çok’ 

In this article, first in Turkish, ‘Yok’ and ‘Çok’ words to express the 

meaning behind the words expressed were discussed. Then, ‘Yok’ and 

‘Çok’ origins of words and sound and meaning change over time, suffe-

red what was discussed. ‘Yok’ and ‘Çok’ word ‘bad’ in terms of their 

meaning ‘synonyms’ and the taboo that the ‘Arrow’ and there was a 

word bows, euphemism. Also chief among the last events Oghuz-Selçuk 

and therefore in the language of Kipchak ‘mace’ which means ‘Çok’ in the 

language of Oghuzes the word ‘bad, low’ used in the sense advocated. 

Key words: Turkish, Vocabulary, Yok, Çok, Bow, Arrow, Taboo, Eup-

hemism, Mace, Yabgu Oghuzs, Selçuks. 
                                                           
* Balıkesir Merkez Ticaret Meslek Lisesi Öğretmeni. 
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Bir kelimenin anlamı, o kelimenin dilimizde yansıttığı, zihnimizde uyan-
dırdığı kavram demektir. Kelimeler, temel anlamı ne olursa olsun uzun za-
man kullanılışının kattığı anlamla değer kazanırlar. Kelimeler zamanla ger-
çek anlamından az ya da çok uzaklaşarak yeni bir kavramı ifade eder hale 
gelebilir. Bazı kelimeler ise zaman içerisinde sınırlı bir kapsam içermeye 
başlar. Önceleri yalnızca bir gösteren ile karşılanmaya çalışılan birçok gös-
terilen bu anlam demetindeki anlamlarından birini veya birkaçını yitirerek 
anlam daralmasına uğrayabilir. Kelimeler bazı durumlarda da daha geniş 
bir mana içerir hale gelerek anlamlarını genişletirler. Anlam iyileşmesi ve 
anlam kötüleşmesi kelimelerde rastlanan olağan durumlardır. Anlam iyi-
leşmesine en iyi örnek herhalde ‘yabız’ kelimesidir. Gök Türk yazıtlarında 
‘fena, kötü, perişan’ anlamına gelen ve giderek “hırsız” anlamlarını içeren 
‘yabız’ sözcüğü, ses değişmesiyle XVI. asır Anadolu Türkçesinde ‘yavuz’ bi-
çimiyle, bu arada kötü anlamını yitirerek anlam iyileşmesi yoluyla ‘iyi, gü-
zel huylu, eli açık, yiğit’ anlamını alarak günümüze ulaşmıştır.1 Bu durum, 
‘yabız’ kelimesinin Gök Türk yazıtlarından önce de uzun bir süre eski anla-
mının canlı olduğuna delil sayılabilir2 yani Gök Türk yazıtlarındaki bu ‘ya-
bız’ gibi soyut kavramlar içeren kelimeler daha önce yaşamış olması gere-
ken ve soyut kavram içeren kelime köklerinin türevleri olmalıdır.3 

Kültürel etkileşim, kültür unsurlarının coğrafi bakımdan yer değişti-
rerek bir toplumdan başka bir topluma geçmesi hadisesini tanımlayan 
‘kültürel yayılma’ sürecinin tabiî bir sonucudur. Diplomat, tüccar ve sey-
yahların ziyaretgâhları olan hakan ve yabguların karargâhları zamanına 
göre birer kültür merkezi işlevi görmüştür. Buraları sürekli yabancı kül-
türlerin tesirlerine açık bulunmuş, kültürlerin karışma alanı veya bir 
‘diffusion’ bölgesi olmuştur. Dolayısıyla bu çevrenin etrafındaki boyların 
kültürleri çok karışmış olup bunlardaki yabancı kültür unsurlarının ne-
reye ait olduğunu kolaylıkla ortaya koymak mümkün değildir. Türkler 
tarihleri boyunca, Moğol, Çin, Soğd, Fars ve diğer komşu dillerden bir 
hayli kelime almışlar, bu kelimeleri bünyelerine uydurup kullanmışlar-
dır.4 Komşu kültürlerden ödünç alınan kelimeler büyük çoğunlukla mi-
                                                           
1 Bahattin Sav, “Anlam Değişmeleri Üzerine Artzamanlı Bir İnceleme”, G.Ü. Gazi Eğitim Fa-
kültesi Dergisi, c. 23, Sayı: 1, s. 163, 2003. 
2 Doğan Aksan, “Eşanlamlılık Sorunu ve Türk Yazı Dilinin Eskiliğinin Saptanmasında Eşan-
lamlardan Yararlanma”, A.Ü. Türkoloji Dergisi, c. VI, Sayı: 1, s. 9, Ankara, 1974. 
3 Doğan Aksan, “Kavram Alanı Kelime Ailesi İlişkileri ve Türk Yazı Dilinin Eskiliği Üzerine”, 
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1971, TDK Yay., s. 256, Ankara, 1989. 
4 Mehmet Ölmez, “Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler I”, Türk Dilleri Araştırmaları, 5 s. 227-229, 
1995; “Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler II”, Türk Dilleri Araştırmaları, 7, s. 175-186, 1997; “Eski 
Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler III”, Türk Dilleri Araştırmaları, 9, s. 59-65, 1999; Tuncer Gülensoy, 
“Eski ve Orta Türkçede Moğolca Kelimeler ve Moğolca-Türkçe Müşterek Kelimeler Üzerine Notlar”, 
A.Ü. Türkoloji Dergisi, c. IV, 1974; Günay Karaagaç, “Alıntı Kelimeler Üzerine Düşünceler”, Türk Dili, 
Sayı: 552, Aralık 1997; S.K. Karatayeva, “İkilemelerin Yapısındaki Çince ve Sanskritçe Elementler-Es-
ki Türkçe Sözlük ve Kırgız Dili Materyallerinde”, (Kırgızca’dan Aktaran, B.M. Ermatova), Manas Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 10, 2004; Çetin Pekacar, “Kumuk Türkçesine Arapça ve Farsça-
dan Geçen Kelimelerdeki Ses Olayları”, S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 19, Bahar 2006. 
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marlık, din ve edebiyat alanına aittir.5 Türk dili de tabiatıyla komşu dil-
lere birçok unsur ihraç etmiştir.6 Kaşgarlı, XI. asır Oğuz diliyle ilgili ola-
rak; Oğuzların, Farslarla çok karışmış oldukları için birçok Türkçe keli-
meleri unuttuklarını, yerine Farsça kelimeler kullandıklarını söylüyor.7 
Kişi, sosyal grup ve meslek dilleri arasında veya aynı dil ailesi içinde de 
kelimeler ‘ödünç’ alınabilir. Kişi dilleri, şiveler ve akraba diller, bir taraf-
tan geçtikleri yolların farklılığı yüzünden kelimelere yeni anlamlar yükle-
mekle, kelimelerin anlam yapılarına getirdikleri yeni anlamlarla, anlam 
alanlarının daha küçük parçalara ayrılmasını sağlar. Diğer taraftan, dil-
de daha sonraları ortaya çıkacak ses değişmelerinin başlangıç noktaları 
olan telâffuz farklılıklarıyla bu yeni anlamlara yeni adlar oluştururlar.8 
Türkçede yaygın olarak kullandığımız ‘golay-kolay’ kelimesi Azerbaycan 
Türkçesinin Nahçıvan ve Güney Azerbaycan lehçelerinde ‘kötü-pis’ anla-
mında kullanıldığı halde bu söz çağdaş Türkiye Türkçesinde tamamen 
zıt anlamda kullanılmaktadır.9 

Bazen iyi anlamlı bir kelime kötü anlamlı bir kelime ile birlikte kulla-
nıldığında iyi anlamlı kelime zamanla kötü anlamlı kelimeye uymaktadır. 
‘Alkış’ (hayır-dua) ya da ‘kargış’ (beddua, ilenç), kişilerin iyilik ya da kö-
tülüklerinin otorite sayılan güçlerden talep edildiği dilek bildiren kalıp-
laşmış sözlerdir. Bütün Türk dili şubelerinde ‘alkış’ sözü dua etme, öv-
me, birinin iyiliklerini sayma10, ‘kargış’ sözü ise ‘alkış’ sözünün tersine, 
‘lânet, ilenme’11 anlamındadır.12 Kaşgarlı Mahmud’un dediğine göre, ‘arka-
dı’ sözü ‘alkış’ sözünden alınmıştır. ‘Arkadı’ kelimesi her ne kadar aslın-
                                                           
5 Günay Karaagaç, “a.g.m”, s. 500. 
6 Annemaria Schımmel, “Hindistan’da Türk Dili ve Edebiyatı”, (çev. Senail Özkan), Türk Dünya-
sı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 24, s. 165-172, Haziran 1983; Oktay Sinanoğlu, “Türkçe ve Ja-
ponca Arasındaki Benzerlikler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 24, s. 121-131, Hazi-
ran 1983; Nicholaus Jr. Poppe, “Rusçadaki Türkçe Kelimelerle İlgili Çalışmalara Bir Bakış”, 
(çev. Günay Karaağaç), Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 24, s. 132-158, Haziran 1983; 
Nabijan Mukametkan, “Eski Türk Kültürünün Çin Kültürüne Etkileri”, Türk Dünyası Tarih 
Dergisi, Sayı: 254, s. 19-23, Şubat 2008; Alimcan İnayet, “Doğrudan ve Dolaylı Olarak Çinceye 
Geçen Türkçe Kelimeler Üzerine”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, c. VI, Sayı: 1, s. 81-99, İz-
mir, 2006; Ahmet Kartal, “Farsçada Türkçe Kelimeler Ve Fars Edebiyatında ‘Türk’ Kavramı İle 
İlgili Unsurlar”, bilig, XI Güz 1999; Erdal Karaman, “Rusçadaki Türkçe Ödünçlemeler”, Turkish 
Studies, c. 4/3, İlkbahar 2009; Han-Woo Choi, “Eski Korece’de Türkçe Ödünç Kelimeler”, bilig, 
Sayı: 30, Yaz 2004; Rıdvan Öztürk, “Kıbrıs Rumcasındaki Türkçe ve Türkçe Yolu ile Girmiş 
Alıntı Kelimeler”, S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 18, Güz 2005. 
7 K. Mahmut, Divanü Lûgat-İt-Türk, (çev. Besim Atalay), I, 76 I, 431, Ankara, 2006. 
8 Günay Karaağaç, “a.g.m”, s. 504; Amangül Durdıyeva, “Türkçe Konuşan Halkların Folklo-
rundaki Benzerlikler”, bilig, Sayı: 4, Kış 1997. 
9 Galibe Hacıyeva, “Azerbaycan ve Türkiye Türkçe’sinin Ortak Diyalektizmleri”, Uluslararası 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 1/3, s. 212, İlkbahar 2008. 
10 DLT I, 97. 
11 DLT I, 461, III, 290; Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 111, İstanbul, 1993; 
K.K. Yudahin, Kırgız Türkçesi Sözlüğü, c. II, s. 408, Ankara, 1998. 
12 Öykü Terzioğlu, “Alkış ve Kargışların, Sözlü Kültürdeki Yerleşik Kodların Aktarımını ve Ye-
niden Üretimini Kolaylaştıran Biçimsel Özellikleri”, Millî Folklor, Yıl, 19, Sayı: 75, 2007; Doğan 
Kaya, “Dualar ve Beddualar”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Sayı: 4, s. 99-121, Sivas, 1997. 
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da hayır ve iyilik demek ise de ‘kargadı’ sözüyle birlikte çok kullanıldığı 
için şer anlamına gelir olmuştur.13 

Türkçenin artzamanlı sözvarlığı üzerine yapılan araştırmalar, kelimelerin 
anlam alanlarının değişmesinde tabu ve örtmece faktörlerinin ne kadar 
önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bir kelimenin veya ismin aynı anda 
birbirine zıt iki mana içermesi, bu kelimenin bir zamanlar tabu kabul edilen 
mefhumlara örtmece ad olduğuna delildir çünkü tabuyu basit bir yasak ola-
rak değil kutsal bir şeyin ayakaltına alındığında zararı dokunacağı korku-
sundan kaynaklanan yasak olarak düşünmek gerekir.14 Tabunun anlamı iki 
zıt yöne ayrılmaktadır. Bir taraftan kutsanmış olanı, diğer taraftan esraren-
giz, tehlikeli ve yasak olanı ifade etmektedir.15 Hemen hemen bütün kültür-
lerde cinsellik, ölüm, belirli hastalıklar, yasak ilişkiler, boşaltım ve zihinsel 
rahatsızlıklar ve bunlarla ilgili sözcükler tabu olarak kabul edilmiştir.16 Top-
lumlar, ‘ürkme, korkma, uğursuz sayma, terbiye ve nezaket’ gibi sebeplerle 
bu manaları içeren kelimeleri daha iyi anlamlı kelimelerle örtme ihtiyacı duy-
muştur.17 Korkulan varlıklar ve durumlar (şeytan, cin, kötü iyeler, silâhlar, 
düşman vb.), üzüntüye sebep olan hastalık adları, ölüm gibi kavramlar, ne-
zaket ve ahlakî değerlerin zorlamasıyla ortaya çıkan örtmece sözler dilde 
‘eşanlamlı’ ve ‘eşsesli’ sözcüklerin yaygın olarak kullanılmasıyla dilin zengin-
leşmesini sağlamıştır.18 Bu durum bazı kelimelerin ölümüne sebep olduğu 
gibi bazı kelimelerin de kalıp ifadelerde uzun süre yaşamasını sağlamıştır.19 

İlkel kişiler korkunç nesnelerin ve hastalıkların adı söylenirse, derhal 
geleceğine inanmışlardır. Bu anlayışta adın, ‘çağırma’dan başka bir şey ol-
madığı, birinin adının söylenmesinin onu çağırmak anlamına geldiğine 
inanılmıştır.20 Başlangıçta varlık ile dil, sözcük ile anlam birbirinden ayrıl-
mamış, bir birlik olarak görülmüşlerdir. Sözcük, varlığın bir simgesi, ad-
landırılması, göstergesi değil onun gerçek bir parçasıdır.21 Bir kelimenin 
hoşa gitmeyen anlamları kelimenin kendi hatası değil hata o kelimenin 
ifade ettiği şeyin hatasıdır. İnsanlar, bazen bir kelimeyi söylemenin yanın-
da, onu akıllarından geçirmenin bile korkunç bir şeye yol açacağı endişe-
sine kapılmışlardır. ‘Aklıma gelen başıma geldi.’ türünden sözler çok yay-
                                                           
13 DLT I, 284. 
14 Hülya Erol Arslan, “Tabu (Taboo) ve Kelimelerin Anlam Alanlarına Etkisi”, Türk Dili Araş-
tırmaları Yıllığı Belleten II, s. 38, Ankara, 2002. 
15 Hülya Erol Arslan, “a.g.m”, s. 36. 
16 Ahat Üstüner, “Örtmece Sözlerle İlgili Terimler”, Turkish Studies, c. 4/8, s. 168, Sonbahar 
2009. 
17 Seyfullah Türkmen, “Türkçe’deki Örtmece Sözler”, s. 132, Karadeniz Araştırmaları, c. 6, 
Sayı: 23, s. 131-140, Güz 2009. 
18 Ahmet Güngör, “Tabu Örtmece (Euphemism) Sözler Üzerine”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Dergisi, Sayı: 29, (Prof. Dr. Zeki Başar Özel Sayısı), s. 79, Erzurum, 2006. 
19 Rıdvan Öztürk, “a.g.m”, s. 58. 
20 Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, c. I, s. 625, Ankara, 1998. 
21 Seyfullah Türkmen, “a.g.m”, s. 133. 
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gındır. Tabu, bize toplumla ilgili olarak dil hakkında birçok ipucu vermek-
tedir.22 Yasaklanan isimleri söyleme imkânı olmadığında isimlerin bir sesi-
ni değiştirip söylemek, örtmece isimler yapmanın bir yoludur.23 Müellifi-
miz Kaşgarlı, Tanrının lâneti anlamındaki ‘kargamak’ ile bir insanın bir in-
sana kızması anlamındaki ‘kırgamak’ arasındaki farktan bahsederken; 
“görmez misin, Türkler Tanrının lânetiyle bir kulun bir kulu kovması arasını 
nasıl ayırt etmişlerdir. Öbür kelimeyi üstün, bu kelimeyi esre kılmışlardır”24 
diyor. Türkçede ‘Yalavaç’ elçi demek iken Tanrı’nın ‘Yalavaç’ı ile hakanın 
gönderdiği adam arasını ayırt etmek için sonuncuya ‘Yalafar’ denirdi.25 
Tabu ve örtmece olayında, herhangi bir sözün telâffuzunun çeşitli sebep-
lerden dolayı istenmediği zamanlarda ortaya çıkmış, dinleyici için hoş ol-
madığı düşünülen sözcük, daha hoş gelebilecek bir sözle değiştirilmiştir.26 
Ancak, örtmece sözlerin ortaya çıkmasında tabu anlayışının etkisi daha 
büyüktür.27 Örtmece sözlerin ortaya çıkmasının başka bir sebebi de Kır-
gız-Kazaklarda hâlâ canlı bir surette yaşamakta olan, gelinlerin kocasının 
ailesine, hatta kabilesine mensup olan akrabalarının adını söylememe ta-
busudur. Türklerde gelinler için birçok şeyler tabu sayılır. Eski exogamy 
ve pederşahî toplumsal yaşayışın izi olan bu âdette geline, kaynanasının 
ve kayınbaba tarafından olan bütün akrabalarının yalnız adını değil bu 
adlara benzeyen bütün kelimeleri söylemek yasaktır. Bu âdet sebebiyle 
Türk dünyasında kadınlara mahsus birçok örtmece söz ortaya çıkmıştır.28 

Bu yazımızın konusu olan ‘yok’ ve ‘çok’ kelimeleri de bir zamanlar bazı 
mefhumlara ‘örtmece’ adlar olarak kullanılmışlardır. Bugün ‘fazla, ziyade’ 
anlamında kullandığımız ‘çok’ kelimesine XI. asır müelliflerinden Kaşgarlı 
Mahmud’un Divanü Lûgati’t-Türk adlı eserinde; ‘çok er’ tamlamasında, 
‘Oğuzca’ ibaresi ile ‘kötü-alçak’ anlamları verilmiştir.29 ‘Çok’ kelimesinin Di-
vanü Lûgati’t-Türk dışında başka hiçbir kaynakta rastlanmayan bu ‘kötü, al-
çak’ anlamının sadece Oğuzlara mahsus olması ve Türkiye Türkçesi ile 
Azerbaycan Türkçesinde bu anlamı ile yer alması ilgi çekici ve manidardır.30 

İsim ve kelimelerin telâffuzları bakımından Türk dilinin lehçeleri arasın-
da farklar olduğu gibi bu lehçelerin ağızları arasında da ciddi telâffuz farlı-
lıkları vardır. Büyük Türk dilcisi Kaşgarlı Mahmud aynen şu bilgiyi veriyor; 
                                                           
22 Hülya Erol Arslan, “a.g.m”, s. 36. 
23 Hülya Erol Arslan, “a.g.m”, s. 39. 
24 DLT II, 288, III, 290. 
25 DLT II, 288. 
26 Gülsüm Kili, “Hakas Türkçe’sinde Tabu Sözler ve Örtmece”, Modern Türklük Araştırmaları 
Dergisi, c. 3, Sayı: 3, s. 51, Eylül 2006. 
27 Hikmet Tanyu, “Totem, Totemizm ve Tabu Üzerinde Yeni Araştırmalar”, A.Ü. İlahiyat Fa-
kültesi Dergisi, c. 26, Sayı: 1, 1983. 
28 Abdülkadir İnan, a.g.e., c. I, s. 359. 
29 DLT III, 130. 
30 Aysu Ata, “Çok Kelimesinin Kökeni Üzerine”, Türk Dili, Sayı: 534, s. 1313, Haziran 1996. 
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“Oğuzlarla Kıpçaklar baş tarafında ‘ى’ bulunan isim ve fiillerin ilk harf-
lerini ‘الف’e yahut ‘ج’ye çevirirler. Öbür Türkler ‘yolcu’ya ‘يلكين’, ‘yelkin’, 
Oğuzlarla Kıpçaklar ‘الكين’, ‘elkin’ derler. Onlar ‘ılık su’ya ‘يلغ سوق’ ‘yılığ suw’, 
bunlar ‘الغ’ ‘ılığ’ derler. Bunun gibi, öbürlerinin ‘ينجو’ ‘yincü’ dediğini bunlar 
 ,’yuğdu‘ ’يغدو‘ cincü’ derler. Türkler, devenin uzamış olan tüyüne‘ ,’جنجو‘
Oğuzlar ve Kıpçaklar ‘جغدو’ ‘cuğdu’ derler.”31 

Çuvaş lehçesinde32 diğer Türk lehçelerinde ‘y’ kullanılan yerlerin hep-
sinde, Yakutçada33 olduğu gibi ‘s’ kullanılmıştır.34 Sonuçta Altayca önses 
d-,c-,y-,n-(ń-)’nin tek bir önses ‘y’ye (Çuvaşça ś-) tekabül etmesi gibi 
Türkçe ile Çuvaşça arasında, son derece önemli fonetik hadiseler bulun-
maktadır.35 

M.S. Kaçalin, tarafından hazırlanan “Dedem Korkut’un Kazan Bey Oğuz-
nâmesi”nde36 ‘çok’ kelimesi Divânü Lûgâti’t-Türk’te olduğu gibi ‘kötü, alçak’ 
anlamında kullanılmıştır.37 Dede Korkut Hikâyeleri’nin muhtelif yerlerinde 
geçen ‘çok’ kelimeleri, ‘fazla, ziyade’ anlamından öte ‘kötü, fena’ şeklinde 
anlaşılmaya daha müsait görünüyor: “Deyüben çok ağladı.”38 “bu gelen kâ-
fir çok kâfirdür, savaşalum dögişelüm...”39 “Kızılık Koca iş görmiş işe yarar 
adam idi. Yarar kocaların yanına cem eyledi, yadığı yarağı-y ile yola girdi. 
Çok tağlar dere depe kiçdi.”40 “Kardaşumdan ayrıldum diyü çok ağladı, za-
rılık kıldı...”41 Dede Korkut Hikâyeleri’nin dilinin Eski Anadolu Türkçesi ve 
Azerî ağzı özelliklerini taşıdığı söylenir.42 

‘Çok’ kelimesinin Oğuz lehçesinde ‘kötü-alçak’ anlamına gelmesi gibi 
Türkçede ‘Yok’ kelimesi de ‘mevcut olmama’ anlamından başka ‘kötü, fe-
na’43 anlamında kullanılmıştır. Bu kelimenin ilkel bir inanç sebebiyle, ki-
mi durumlarda tabu sayılmasından meydana gelmiş ‘korunma-örtmece’ 
                                                           
31 DLT I, 31. 
32 J. Benzing, “Çuvaşça”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, c. V, Sayı: 2, s. 303-309, İzmir, 
2005; L. S. Levitskaya, “Çuvaş Türkçesinde Oğuz Türkçesi Unsurları Var Mı?”, (çev. Bülent 
Bayram), E.Ü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, c. VI, Sayı: 1, s. 251-255, İzmir, 2005. 
33 Fatih Kirişçioğlu, “Saha Yakut Türkçe’sinden Hareketle Türk Etimolojik Sözlüğüne Bir 
Katkı”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan, İzmir, 2006. 
34 V.V Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, s. 21, Ankara, 2006; L. Rasonyi, 
Tarihte Türklük, s. 14-16, Ankara, 1996. 
35 J. Benzing, “a.g.m”, s. 306; Tuncer Gülensoy, “Çuvaşça Ve Zazaca Üzerine Notlar”, Türk 
Dünyası Tarih-Kültür Dergisi, Sayı: 72, s. 37-38, Aralık 1992. 
36 M. S. Kaçalin, Dedem Korkut’un Kazan Bey Oğuz-nâmesi, Kitabevi Yay. İstanbul, 2006. 
37 M. Yıldız, G. Ülker, “Divânü Lûgât İt Türk’teki Oğuzca Kelimelerin Dede Korkut Hikâyele-
rindeki Durumu”, S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 26, s. 9, Güz 2009. 
38 M. Ergin, Dede Korkut Kitabı I, s. 151, TDK Yay., Ankara, 2008. 
39 M. Ergin, a.g.e., I, s. 194. 
40 M. Ergin, a.g.e., I, s. 199. 
41 M. Ergin, a.g.e., I, s. 210. 
42 Üçler Bulduk, “Dede Korkut, Oğuz Elleri ve Kafkaslar”, A.Ü. D.T.C.F. Tarih Araştırmaları 
Dergisi, c. 18, Sayı: 29, 1996. 
43 ‘Yok’; ‘yok, kötü, fenâ’ A. Caferoğlu, a.g.e., s. 196. 
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kelimesi olduğu anlaşılıyor. ‘Yok’ yerine başka iyi bir kelime kullanmanın 
birçok uluslarda görenek olduğu folklorcular tarafından tespit edilmiştir. 
Kafkas kavimlerinden olan Gürcüler ‘yok’ demekten çok sakınırlar, kap-
larda yemek veya başka bir şey kalmadığı zaman bile ‘yok’ demez, ‘yeter’, 
‘kâfi’ gibi kelimeler kullanırlarmış. Kimi uluslar ‘yok şeytanın adıdır’ der-
lermiş ki, bu da ‘yok’ demekten sakınmak gerektiğini göstermektedir.44 

‘Yok’ ve ‘Çok’ kelimelerinin ‘kötü, fena’ anlamları bakımından ‘eşan-
lamlı’ kelimeler olmasının sebebine girmeden önce Türkçede ‘kötü, fena’ 
kelimelerini karşılayan diğer kelimelere bakmakta fayda vardır. 

‘Yablak’, ‘yabız’ ve ‘anyıg’ kelimeleri Gök Türk yazıtlarının birçok yerin-
de ‘kötü, fenâ’ anlamında kullanılan kelimelerdir. “Yablak boldaçı erti”45, 
“..yablak kigürtüg”46, “yablak boldaçı tip sakındım.”47 “yablak kişi er alp 
er..”48 “yablakıngın üçün...”49 “Biligsiz kagan olurmış erinç, yablak kagan 
olurmış erinç. Buyrukı yime biligsiz (ermiş) erinç, yablak ermiş erinç”50 keli-
meleri geçmektedir. Bu son cümlede isim verilmeden; ‘bilgisiz kağan, kötü 
kağan, buyruğu bilgisiz ve kötü kağan’ olarak bahsedilen kağan kuşkusuz 
Şapolyo Kağan’dır. Ayrıca ‘yabız yablak’ kelimeleri, “İçre aşsız taşra tonsuz 
yabız yablak budunda üze olurtum”51 ‘yabız’ kelimesi “yadağ yabız boldı 
tip algalı keldi” ve “biz az ertimiz, yabız ertimiz”52 şeklinde yer almıştır. 
‘Yablak’ kelimesinin yanında aynı manaya gelen ‘anyıg’ kelimesinin; “anda 
anyıg kişi ança boşgurur ermiş. Irak erser yablak agı birür, yaguk erser ed-
gü agı birür tip ança boşgurur ermiş”53 şeklinde yer aldığı görülmektedir. 
Yazıtlarda ‘kötü, fenâ’ anlamındaki bu ‘anyıg’ kelimesinin “ol amtı anyıg 
yok”54, “...anyıg bilig anda öyür ermiş”55 ve “bilge Tonyukuk anyıg ol, üz ol, 
angılur”56 cümlelerinde ise yalnız başına yer aldığı görülüyor. 
                                                           
44 Abdülkadir İnan, “Börü=Kurt ve Yok=Hayır Kelimeleri Üzerine” a.g.e., c. I, s. 627. 
45 “...Kötü olacaktı.” K.T K. 7., B.K D.30. 
46 “...kötü hale soktun.” K.T D.23., B.K D.19. 
47 “...kötü olacak deyip düşünceye daldım.” K.T K.11. 
48 “...kötü kimse er kahraman er ..” K.T.D.40. 
49 “...kötülüğün yüzünden..” K.T D.24. 
50 “...bilgisiz kağan oturmuştur, kötü kağan oturmuştur. Buyruğu da bilgisizmiş tabi, kötü 
imiş tabi” K.T D.5., B.K D.6. 
51 “...işte, aşsız, dışta elbisesiz, düştün, perişan milletin üzerine oturdum” K.T.D.26., B.K D. 21. 
52 “Yaya, kötü oldu diyip yenmek için geldi. Biz az idik, kötü durumda idik” B.K D.32. 
53 “Orda kötü kişi şöyle öğretiyormuş: Uzak ise kötü mal verir, yakın ise iyi mal verir deyip 
öyle öğretiyormuş.” K.T G.7., B.K K.5. 
54 “O şimdi kötü değildir.” K.T. G.3., B.K. K.2. Kazak Türkoloğu Sartkoja Karcavbay, bu iba-
reyi ‘ol amtı yag yok’ olarak okumuş ve ‘yag’ kelimesine ‘aksaklık, kibirlilik, mağrurluk’ anla-
mını vermiş. bkz. Sartkoja Karcavbay, Orhon Muraları I, Astana, 2003 s. 170 ve 178. 
55 “...Kötü şeyleri o zaman düşünürmüş.” K.T G.5. Sartkoja Karcavbay, bu ibaredeki ‘anıg’ 
kelimesini ‘yag’ okumuş ve ‘jaysız’; ‘elverişsiz, rahat olmayan’ olarak anlamlandırmıştır. 
a.g.e, s. 170 ve 178. 
56 “Bilge Tonyukuk kötüdür, kindardır, şaşırır.” T.I. T K.10. 
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‘Yablak’ kelimesi Gök Türk yazıtlarında geçen manasıyla Tengride Bol-
muş İl İtmiş Bilge (Mo-yen-Çor) Kağan yazıtında (Şine-Usu Abidesi) geçti-
ği, yazıtın D.5. satırındaki “Tay Bilge Tutuk yablakın üçün, bir iki atlıg 
yablakın üçün kara bodunum öltüng, yitding”57 ve K.10. satırında “üç Kar-
luk yablak sakınıp teze bardı”58 cümlelerde görülmektedir. 

Türk dili ve edebiyatının ilk yazılı örnekleri kabul edilen Gök Türk yazıt-
larında ‘kötü, fena’ manasında kullanılan ‘yablak’ kelimesinin kökeni ‘av’ 
kelimesiyle ilgili olmalıdır. Oğuzların ‘Av’59 şeklinde söylediği bu kelime diğer 
Türkler tarafından ‘ab / ev / aw’60 ve Kıpçakça’da ‘uv’61 şeklinde telâffuz 
edilirdi. ‘Sub / suv’da olduğu gibi tek heceli kelimelerin sonundaki ‘b’ kolay-
lıkla ‘v / w’ye tebeddül eder. Ziya Gökalp, av gereci olan ‘ok’ ile av hayvanı 
olan ‘yak’ öküzünün Oğuzların iki totemi olduğunu söylüyor.62 M.Ö. III. bin 
yılda, Orta Asya’da Minusinsk bölgesindeki kurganlar ile aynı çağa ait Altay 
kurganlarında gayet büyük vahşi sığır ve yak öküzüne ait kemiklerin bu-
lunmasının sebebi de buradan kaynaklanmış olmalıdır.63 Av, arkaik top-
lumlar için sadece geçim kaynağı değil aynı zamanda bir ritüeldir. Yaşamın 
devamını ve sonsuzluğunu temin eden ve paralelinde çok sayıda sembolik 
anlamlar taşıyan uygulamaları gerektiren bir ayindir. Av, dolayısıyla öldür-
me eylemi, erginlenmenin neticesinde gerçekleştirilecek sorumluluk isteyen 
bir eylem olduğundan dolayı avcılık birçok toplumda bir güç gösterisi ve bir 
erginlenme süreci olarak değerlendirilmiştir. Toplumda bir varlığın canını 
almanın aslında bir nevi Tanrının / kutsalın fonksiyonunu üstlenmek oldu-
ğu kabul edilmiştir.64 Avcılık yaşam tarzı bazı Altay kabilelerinde uzun za-
man devam etmiş, bunlarda ziraat hayatına dolayısıyla yarı yerleşik ya da 
yerleşik yaşama uzun zaman geçilememiştir. Bazı eski Türk boylarında ol-
duğu gibi Karaçay-Malkar kültüründe de avcılık devrinin hatırası olan bir 
‘Av Tanrısı Apsatı’dan söz edilir.65 Kaşgarlı’nın ‘çölde insan öldüren umacı, 
gulyabani’ olduğunu kaydettiği ‘ünğüjin’ mefhumu da ‘avlak’ların efendisi, 
maliki ve muhafızı olan ‘yablak’tan başka bir şey değildir.66 Bu mefhumu, 
                                                           
57 “Tay Bilge Tutuk’un kötülüğü yüzünden, mevki sahibi bir iki kişinin kötülüğü yüzünden, ey 
halkım, öldün, mahvoldun” Şine-Usu Âbidesi, D. 5. 
58 “Üç Karluklar endişeye kapılıp kaçtılar.” Şine-Usu Âbidesi, K.10. 
59 DLT I, 32. 
60 Gabaın, A. Von., Eski Türkçe’nin Grameri, (çev. M. Akalın), s. 262, Ankara, 2007; Kaşgar-
lı, ‘av’ kelimesini Oğuzca olarak belirtir. DLT I, 32. 
61 Ufuk Tavkul, “Codex Cumanicus ve Karaçay-Malkar Türkçesi’, Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı 
Dergisi, Sayı: 15, s. 25, Bahar 2003; krş. L. Ligeti, Codex Cumanicus, s. 57, Budapeşte, 1981. 
62 Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, (haz. Yusuf Çotuksöken), s. 263 ve 287, İstanbul, 1991. 
63 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihi, s. 18, Ankara, 1984. 
64 Kürsat Öncül, “Türk Kültüründe Av Ceza İlişkisi”, Turkish Studies; c. 4/3, s. 1681, İlkba-
har 2009. 
65 Ufuk Tavkul, “Karaçay-Malkar Kültüründe Avcılık ve Av Tanrısı Apsatı’, Kırım Dergisi, 9 (34), 
s. 36-41, 2001. 
66 DLT I, 145. 
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‘avlak’ları ordu için bir talimgâh olarak kullanan siyasi otorite ile buraları 
geçim kaynağı olarak kullanan avcı kabileler, ekinci ve yaylacı kabilelere 
karşı ortaya çıkarmış olmalıdır. Kaşgarlı çağında ‘sığır’ denilen ve hakanla-
rın halk ile beraber yaptıkları ‘sürgün’67 avları, eski avcılık devrinde tabu ve 
kült olan avların yozlaşmış şeklinden başka bir şey değildir. Av ve avlakların 
tabu olduğu Dede Korkut Oğuzlarında Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâye-
si’nde açıkça görülür.68 Dokuz Oğuzların yalnız avcılıkla geçinen illerinde 
bir baba kızını azarlamak istediği zaman; “seni sürü sahibi bir kocaya vere-
ceğim; orada sürüleri sağacaksın, koyun, keçi gibi hayvanların etini yiyecek-
sin” diye tehdit edermiş. Bu elde bazı kızların yapılan bu tehdide inanarak 
intihar ettikleri olurmuş.69 

Türklerde bir tabu ve kült kabul edilen ‘ab / av’ ile av için ayrılan ve 
Türk dili için ilk başvuru kaynağımız olan Divanü Lûgati’t-Türk’te; ‘ıs-
sız, çorak, oturulmayan, boş yer’ anlamında gösterilen ‘ağlak’70 yahut 
‘avlak’71 kelimesi ‘y’ proteziyle kolaylıkla ‘yavlak / yablak’ şeklini al-
mıştır. Nitekim eski Türkçede ‘yablak’ kelimesi ile aynı manaya gelen 
‘anığ’ kelimesi de ‘kötü, fena’ anlamına geldiği gibi ‘anğçı’ telâffuzu ile 
‘avcı, hayvan avcısı’ anlamındadır.72 Eski Türk göçebe-bozkır yaşantısı-
nın en güçlü geleneklerinden ve hayat tarzından biri olan avcılık Türk 
boylarının ekonomik hayatında düzenleyici bir rol oynarken aynı za-
manda toplum hayatı üzerindeki güçlü tesiriyle bir dinî kültün ve inan-
cın doğmasını sağlamıştır. Av hayvanlarının insanların dilini anladıkla-
rına inanan Altay Türkleri av hayvanları hakkında konuşurken onların 
anlayamayacağı gizli bir dil kullanmaya dikkat ederlermiş.73 Gök Türk 
yazıtlarında ‘kötü, fena’ anlamına gelen ‘yablak’ ve ‘anığ’ kelimeleri av-
cılık döneminin hatırası, tabu ve kült olan ‘av’ ve ‘avlak’ kelimelerinin 
örtmece sözleridir. ‘Yavlak / yablak’ ve ‘anığ’ kelimeleri ‘kötü, fena’ an-
lamında iken bu kelimelerin sonradan ‘çok’ anlamını ifade etmesi, ‘ağ-
lak’ ve ‘avlak’lar yaylacı ve ekinci kabileler için ‘koruğ’ olduğu halde bu-
                                                           
67 DLT I, 364. 
68 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 262 vd. 286-287; Ayşe İlker, “Tarihsel Metinler Bağlamında Türk-
çede Av-Et İlişkisi”, Acta Turcıca, Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, (Turkic Studies), Yıl 1, 
Sayı: 1, Ocak 2009; Lale Avşar İskenderzade, “Dede Korkut Hikayelerinin Türk Plastik Sa-
natlara Yansıması”, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 17, 2007, s. 319-340, 
s. 328; Muharrem Kaya, “Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanında Av Kültünün İzleri”, Ac-
ta Turcica, Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, (Turkic Studies), Sayı: 1, 2009; Hasan Yazıcı, 
“Dede Korkut Hikâyelerinde Av”, Acta Turcıca Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, (Turkic Stu-
dies), Yıl, 1 Sayı: 1, s. 113, Ocak 2009. 
69 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 262 ve 286. 
70 ‘Ağlak’ kelimesi hk. bkz. Aysu Ata, “Derleme Sözlüğü’nde Eski Türkçe Bir Kelime: ‘Aglak”, 
A.Ü. Türkoloji Dergisi, c. XIV, Sayı: 1, s. 21-27, Ankara, 2001. 
71 DLT I, 119-468 ‘avlak’; ‘tenha arazi, çöl, işlenmemiş arazi’ Ufuk Tavkul, “Codex Cumani-
cus ve Karaçay-Malkar Türkçesi”, s. 5, krş. L. Ligeti, Codex Cumanicus, s. 114. 
72 ‘En’: av ve çok anlamındadır. Gabaın, A. Von., a.g.e, s. 264; Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 11. 
73 Ufuk Tavkul, “Karaçay-Malkar Kültüründe Avcılık ve Av Tanrısı Apsatı”, s. 37. 
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raların avcılık geleneklerini sürdüren kabileler için bir geçim ve bolluk 
kaynağı olmasıyla ilgilidir. 

Bir Türk boyu olan Çiğiller,74 eğerin üstüne ve altına konulan keçe ve 
eğer yastığına ‘yabı’ diyorlardı.75 DLT’te ‘yabıtak at’ tamlaması ‘çıplak at, 
eğersiz at’76 anlamında kullanıldığı gibi Türkçe’nin bazı lehçelerinde ‘ya-
bıtak’ kelimesi ‘çıplak> yablak’ şeklinde telâffuz edilmiştir.77 XIII. asır 
Anadolusunda pek etkin olan Kalenderilere, bunların şeyhlerinin koyun 
derisinden ibaret olan ve adına ‘cavlak’ denilen garip bir elbise giymesi 
ve kaş, kirpik, sakal ve bıyıklarını tıraş etmiş olmasından ‘cavlakiye’ adı 
verilmişti.78 ‘Cavlak’ kelimesinin Avşar ağızlarında dahi ‘çılbak> çıplak’ 
şeklinde kullanıldığı görülüyor.79 

Yazıtlarda ‘kötü, fena’ anlamında kullanılmış olan ‘yablak’ kelimesi, 
aynı satırlarda veya ayrıca geçen ‘yabız’ kelimesiyle aynı manada değil-
dir. Binlerce yıl öncesinde Yakut, Altay, Yenisey Türklerinin inançlarında 
rastladığımız ‘Albız’ mefhumunun izlerine bugün Anadolu’da görülen ‘Al’ 
ruhuyla ilgili olarak ‘Albastı, Alkarısı, Albıs, Almış, Abası’ şeklinde rastla-
rız.80 ‘Yabız’ kelimesinin menşei eski Türk inancında Erlik’in avamından 
ve hademelerinden olan ‘Almıs’ ya da ‘Albız’ denilen şerir ruhtur.81 Eski 
Türkçede ‘kötü, fena’ anlamına gelen ‘yabız > yavuz ‘ kelimesinin kökeni 
için ‘albız < yalbız < yabız < yavuz’ kelimesinden daha münasibini bul-
mak mümkün değildir. Nitekim Anadolu’nun ve Türk dünyasının birçok 
yerinde ‘albız’ kelimesi ‘şeytan’ demek iken Karaman ilimizin Kızıllaraği-
ni Köyü’nde ‘yelpiz / yalpız’ kelimesi de aynı anlamda kullanılmakta-
dır.82 DLT’ten başka bir kaynakta rastlanmayan ve ‘alık, dalgın’ anlamı-
na gelen ‘sibiz’83 kelimesi ile ‘çorak yer, haset eden’ anlamlarına gelen ‘te-
biz’84 kelimesi de herhalde ‘yabız’ kelimesinin bir bozuntusu veya yakın 
akrabaları olmalıdır. Kazan Türklerinin hurafelerine göre ‘Albız’, muhtelif 
suretlerde görünür, meskûn olmayan evlerde ve sahralarda bulunur, ge-
                                                           
74 Eşref Buharalı, “Çigiller”, A.Ü. D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi, c. 15, Sayı: 26. 
75 DLT III, 24. 
76 DLT III, 48-177. 
77 DLT IV, (Dizin) s. 723. 
78 İsmet Kayaoğlu, “Mevlâna’nın Çağdaşı Derviş Tarikatları, Babalar, Kalenderiler ve Diğer-
leri”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 31, s. 150; Tahsin Yazıcı, “Kalenderilere Dair Yeni Bir 
Eser-Manâkıb-ı Camâl Al-Dîn-i Sâvî”, Necati Lugal Armağanı, s. 790, Ankara, 1968. 
79 Ayşen Kılıç, “Avşar Ağızlarındaki Alıntı Kelimelerde Görülen Ses Değişmeleri”, G.Ü. Gazi 
Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 28, Sayı: 3, s. 248, 2008. 
80 Salim Küçük, “Eski Türk Kültüründe Renk Kavramı”, bilig, Sayı: 54, s. 187, Yaz 2010. 
81 Abdülkadir İnan, a.g.e., c. I, s. 261; Tarihte ve Bugün Şamanizm-Materyaller ve Araştır-
malar, s. 170, Ankara, 1986. 
82 Hikmet Koraş, “Derleme Sözlüğüne İlaveler”, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), Sayı: XII, 
s. 205, Güz 2002. 
83 DLT I, 406. 
84 DLT I, 365. 
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lip-geçen yolcuların yolunu şaşırtır, onları uykuda basarmış.85 Uluğ Kem 
Nehrinde bulunan Tuba-Uranha Şamanî Türklerin itikadına göre ise 
kumsal yerlerde ve kayalarda bulunur, keçi gibi bağırırmış. Anadolu 
halk hurafelerine göre de dağ kayalıklarında ve nehir sahillerinde bulu-
nur, gelip-geçen yolculara her türlü oyun oynar ve fena sesle bağırır-
mış.86 Sonuçta bütün Türk kavimlerinde ‘Albız’ aynı bir kötü ruhun is-
midir. Şüphesizdir ki, bu kötü ruha ait inanma ve gelenekler Türklerin 
Orta Asya’da birlikte yaşadıkları zamana aittir. 1220 yılında Cengiz Han’ı 
ziyaret eden Çinli Taoist rahip Çanğ-Çun ve refakati, Moğol halk inancın-
ca şeytanların, cinlerin ve azgın dağ ruhlarının çapulculuk ettikleri dağ-
lar arasından geçmek zorunda kalmış, bu kötü ruhların tecavüzlerine 
karşı bir takım ayinler yapıp, adaklar adadıkları gibi bunlardan korun-
mak için atların başlarına kan sürmüşlerdi.87 Yüzlerce yıl sonra XVI. asır 
divan şairlerimizden Edirneli Nazmî (doğ.? öl 1555) edebiyatımızda ‘albıs / 
z’ kelimesini ‘kötü, fena’ hattâ ‘şeytan’ anlamında kullanan son şairimiz-
dir. Şairimiz ‘Türkî-i Basît’ adlı divanında ‘albız-آلبيس’ kelimesini ‘şeytan’ 
anlamında kullanmış ve; 

“Beni ol sevdügüm yanında gördükçe günisinden 
Gelür aramuza girer bir albızlık eder engel”88 demiş. 

Kül Tigin yazıtının güney yüzü, 3, 5, ve 7. satırları ile Bilge Kağan yazıtı-
nın doğu yüzü 2, 4, ve 5. satırlarında geçen ‘anyıg / ayığ’ (anığ, anyığ) sözle-
ri de ‘kötü, fenâ’ anlamında kullanılan sözlerdir. ‘Ayıg’ kelimesi XI. asır mü-
elliflerinden Balasagunlu Yusuf Has Hacib’in eseri Kutadgu Bilig’de; 

“Bu dünya kutınga ınanma ayıg “Bu dünya mutluluğuna pek güven-
me 

ınançsız turur kör kılınçı yayığ” Onun doğası dönektir, ona inanıl-
maz”89 

şeklinde ve ‘kötü, fena’ anlamında kullanılmıştır. Bu ‘ayıg’ kelimesinin 
aynı eserde ‘çok’ anlamında kullanıldığı da görülmektedir. 

“Ayı bod uzun bolsa ögmez bilig “Bilgi nazarında boyunun çok uzun 
olması makbul değildir; 

Ayı ma çöküt bolsa bolmaz silig” Onun çok bodur olması da güzel 
düşmez.”90 

                                                           
85 Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, c. I, s. 260. 
86 Abdülkadir İnan, a.g.e., c. I, s. 261. 
87 L. Ligeti, Bilinmeyen İç-Asya, (çev. S. Karatay), s. 116, Ankara, 1998 
88 M. Fatih Köksal, “Edirneli Nazmî ve Çağdaşlarının Eserlerinden-Türkiye Türkçesinin Tarihsel 
Sözlüğü’ne Katkılar”, Turkish Studies, c. 4/5, s. 252, Yaz 2009, krş. Edirneli Nazmî, Divan, 338-b. 
89 Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, (çev. R. R. Arat), b.5175, İstanbul, 2006. 
90 Kutadgu Bilig, b.2086. 

143



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 12 

Günümüzde dahi ‘ayı’nın, ‘Karaoğlan’ veya ‘Kocaoğlan’ diye anılması her-
halde adının tabu olduğu eski dönemlerin hatırasıdır.91 Orijinal terimin yeri-
ni alan örtmece kelime kısa zamanda onunla aynileşmektedir.92 Bu sebeple, 
aslında eski bir örtmece olan adın tekrar bir örtmece ad ile anılması sıkça 
karşılaşılan bir durumdur.93 Ayığ~adığ kelimesi son seste ‘ğ’ düşmesi ile (İb-
ni-Mühennâ Lügati hariç), diğer Kıpçak eser ve sözlüklerinde ayu şeklinde-
dir. ‘ğ’ sesinin düşmesi son seste yuvarlaklaşmaya neden olmuştur. Aynı an-
lamdaki ‘aba’ kelimesi ise sadece DLT’de görülmektedir.94 ‘Anyığ’ sözü ‘anığ> 
anğ> ayig> ayığ> ayı’ şeklini alarak ‘fena, fenalık’ manalarına geldiği gibi95 
Kaşgarlı çağında kısmen anlam iyileşmesi ile ‘ne iyi, ne de fenâ’96 anlamına 
gelmiş, zamanla ‘çok’97 anlamını ifade etmiş ve nihayet anlam iyileşmesini 
genişleterek günümüzde ‘iyi’ manasına gelmiştir. Günümüzde kullandığımız 
bu ‘iyi’ sözünün ‘sahip, efendi, Tanrı’ anlamına gelen ‘idhi’98 (idhi>idi>iyi) ve 
‘iyi, güzel, hayırlı, mukaddes’ anlamlarına gelen ‘edhgü’99 (edgü>eyü>iyi) sözü 
ile münasebeti de açıktır.100 Bununla beraber bu ‘edgü’ sözünün gerek Gök 
Türk Yazıtları’nda, gerekse Orta Türkçe dönemi eserlerinde kimi durumlarda 
‘pek / çok’ gibi anlamlar ifade ettiği de savunulmuştur.101 

‘Yablak’ kelimesi Gök Türk ve Uygur Bengü Taşları dışında diğer yazı-
lı kaynaklarımızda da ‘kötü, fena’102 anlamında kullanılmıştır. Yine ‘an-
gığ’ kelimesinin de aynı anlamda kullanıldığı, bazen ‘yabız yablak’ keli-
melerinin birlikte kullanılması gibi ‘angığ yablak’ sözünün de birlikte 
kullanıldığı görülüyor.103 Eski bir Türk şiirinde ‘yavlak’ kelimesi ‘kötü, fe-
na’ anlamındadır;  

“İrig katır yavlak içkekler öze “İri, kaba ve fena şeytanlar tarafından 
ısırılmaktın kutsıradılmış” ısırılmaktan dolayı bedbaht olan”104 

                                                           
91 Ümit Hassan, Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, Varlık Yayınları, s. 110, Ankara, 1986. 
92 Hülya Erol Arslan, “a.g.m”, s. 36. 
93 Gülsüm Kili, “a.g.m”, s. 52. 
94 Funda Toprak, “Divânü Lügati’t-Türk’te ‘Kıpçakça’ Kaydıyla Verilen Kelimelerin Tarihî 
Kıpçak Sözvarlığı İçindeki Yeri”, A.Ü. Türkoloji Dergisi, c. 16, Sayı: 2, s. 88, 2003. 
95 Gabaın, A. Von., a.g.e., s. 2-39-263; Zeynep Korkmaz, “Eski Türkçedeki Oğuzca Belirti-
ler”, A.Ü. Türkoloji Dergisi, c. 4, s. 18, 1974; Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 18. 
96 DLT I, 84. 
97 Gabaın, A. Von., a.g.e., s. 2-39-263; Zeynep Korkmaz, “a.g.m”, s. 18; Ahmet Caferoğlu, 
a.g.e., s. 18; Kutadgu Bilig, b.505-2086-3082-3525. 
98 DLT I, 87. 
99 DLT I, 79-114-128. 
100 Tuncer Gülensoy, “Eski ve Orta Türkçede Bazı Sözcüklerin Altayistik Açısından İncelen-
mesi”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 29, Sayı: 4, s. 100, 2009. 
101 İlknur Karagöz, “Edgü Kelimesi Üzerine”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten Dergisi, 
2006/II, s. 127-131, Aralık 2009. 
102 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 181; Gabaın, A. Von., a.g.e., s. 310. 
103 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 11. 
104 Reşid Rahmeti Arat, Eski Türk Şiiri, s. 88-89, Ankara, 1991. 
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Uygurca Altun Yaruk’taki “bo özlüglerig ölürmek erser ertingü yavlak ayıg 
kılınç titir”105 cümlesinde ‘yavlak ayıg’ aynı cümle içerisinde ve ‘eş anlamlı’ ola-
rak yer almış. ‘Yabız’ kelimesi Eski Uygur metinlerinde ‘kötü’ anlamında kul-
lanılmıştır.106 Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi eski ve Orta Türkçe devrelerinde 
-b->-v-w- değişikliği bilinen bir husustur. Bu sebeple eski Türkçedeki ‘yabız’ 
kelimesinin Orta Türkçede ‘yawuz’ ‘kötü’107 şeklinde karşımıza çıkması ses 
değişikliği bakımından tabiî bir süreçtir.108 ‘Yawuz’un; ‘Yavaz’, ‘yavız’109, hat-
ta ‘yafuz’110 şeklinde telâffuz edildiği de görülür. Eski Uygur Türkçesinde ol-
duğu gibi Yeni Uygur Türkçesinde de ‘yavuz’ eski ‘kötü, zalim’ anlamını koru-
muş dolayısıyla ‘yavuzluk’ sözü, ‘kötülük, zalimlik’111 anlamına gelmiştir. 

“Yavlak yolnung emgek-intin... lur “Fenâ yolun eziyetlerinden.. 
Yavız iştin abamu... evrilür.” kötü işten ebed..... çevrilir.”112 

Yawuz / yavuz sözü Harezm Türkçesinde de ‘yawuz yaxşı’, ‘kötü, iyi’, 
‘yawuz yaman’ şeklinde ikilime olarak kullanılmıştır.113 XIV. asır müel-
liflerinden Âşık Paşa, ‘yavuz’ sözünü ‘kötü’ manasında kullanmıştır. 

“Her birinün cevherinde neyise “İnsanın aslında ne varsa, 
Ol biterdi yavuz u ger keyise” iyi veya kötü er geç o hâsıl olur.”114 

Yawuz / yavuz sözünün XV. asır müelliflerinden Eşrefoğlu Abdullah 
Rûmî’nin Divanı’nda da ‘fenâ’ anlamında kullanıldığı görülüyor.115 Ömer 
bin Mezîd tarafından toplanan ve Sultan İkinci Murad Han’a sunulan 
‘Mecmûâtü’n-Nezâir’ adlı bir gazel mecmuasında ‘yavuz’ kelimesi; 

“Bu resme gözde vü dilde olalıdan sakınuram 
Ben ol devletlü dildârı yavuz gözden yavuz dilden”116 

                                                           
105 “Bu canlıları öldürmek ise çok kötü bir ameldir.” Ceval Kaya Ay, Uygurca Altun Yaruk, 
(AY/21/6-8) Giriş-Metin ve Dizin, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1994. 
106 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 181. 
107 DLT I, 84-85 ‘yavuzlanmak’ III, 114 ve ‘yavuzlamak’ kötü bulmak. III, 342; Tarama Söz-
lüğü, c. VI, s. 4418. 
108 Bahattin Sav, “a.g.m”, s. 163; N. A. Baskakov, “Altay Dili-Genel Bilgiler”, (Rusçadan çev. 
Faruk Öztürk), Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 10, s. 60, 2004. 
109 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 189. 
110 DLT III, 10. 
111 E. N. Necip, Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü, (çev. İklil Kurban), s. 462, Ankara, 1995. 
112 Reşid Rahmeti Arat, a.g.e., s. 168-169. 
113 Funda Toprak, “Harezm Türkçesinde İkilemeler”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, c. V, 
Sayı: 2, s. 277, İzmir, 2005. 
114 Damira İbragim, “Aşık Paşa’nın Garibnamesi’’nden Hareketle Anadolu Türk Kültürü ve 
Kazak Kültürünün Karşılaştırılması”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Sayı: 17, s. 157, İs-
tanbul, 2007. 
115 Emek Üşenmez, “Eşrefoğlu Rûmî Divanında Eski Türkçe İzleri”, G.O.P.Ü. Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, s. 170, 2006. 
116 Mustafa, Sarı, “Türkiye Türkçesinde Sözcük Türlerinin Değişikliğe Uğraması”, A.Ü. Tür-
koloji Dergisi, c. 13, s. 238, 2000. 
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şeklinde yer almıştır. Yine XV. asırda Muhammed bin Hamza adlı birisi ta-
rafından tertip edilen ‘Satır-Arası Kur’an Tercümesi’nde ‘yavuz’ sözü ‘kötü’ 
anlamında kullanılırken, ‘yavlak’ sözünün ‘çok, pek çok’ anlamında kulla-
nıldığı görülmektedir.117 XIII, XIV ve XV. asırda telif veya tercüme edilen 
eserlerin Tarama Sözlüğü hazırlığı için taranmasında ‘yavuz’ sözünün, ‘kö-
tü, fena’ anlamlarında kullanıldığı görülüyor.118 Bugün ‘yavuz’ biçiminde 
ilgi çekici bir anlam iyileşmesiyle yaşamını sürdüren kelime böylece, on iki 
yüzyıldan beri Türkçede canlılığını korumakta ve aşağı yukarı son dört 
yüzyıl içinde anlamca değişiklik geçirmiş bulunmaktadır. Bu durum, Gök 
Türk yazıtlarından önce kelimenin uzun süre eski anlamında yaşadığına 
tanık sayılabilir.119 ‘Yavuz’ kelimesi, XVI. asrın sonları ile XVII. asrın baş-
larında yazılmış olabileceği sanılan ve İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi, 
M. Hafid Efendi bölümü 139 numarada kayıtlı olup müellifi, müstensihi, 
telif ve istinsah tarihleri kesin olarak bilinemeyen ‘Ahval-i Kıyamet’ adlı 
eserde ‘kötü, fena’ anlamında kullanılmıştır.120 Yine XVII. asırda Şemsî ad-
lı birisi tarafından telif olunan ‘Cevâhirü’l Kelimât’ adlı Arapça eserde ‘ya-
vuz’ kelimesine Arapça ‘şerr’ ‘kötü, fena’ anlamı verilmiştir.121 XVII. asrın 
ikinci yarısı başlarında yazılmış olup British Museum’da Rein Katalo-
gu’nun (Catalogue of the Turkish Manuscripts in the British Museum, 
1888) 233-234’üncü sayfalarında (Harl, 5486) numara ile kayıtlı bir Türk 
atalar sözü mecmuasının 6.b sayfasında; 

“Ne yavuz ol asıl, 
Ne yavaş ol basıl”122 

şeklinde bir ata sözü yer almıştır. XVIII. asır divan müelliflerimizden Râ-
tıb Ahmed Paşa Zâde Nâşid (1749-1791), ‘yavuz’ kelimesini yine eskisi 
gibi ‘kötü’ anlamında kullanmış ve bir beytinde; 

“Yavuz gözden hemîşe hıfz ede şâh-ı cihân-bân’ı 
biri de ‘abd-ı memlûk-i kadîmi rüstem aga’dır.”123 demiş. 

Gök Türk yazıtlarında “fena, kötü, perişan” giderek “hırsız” anlamları-
nı içeren “yabız, yavız” sözcüğü ses değişmesiyle ‘yavuz’ şeklini almış, 
                                                           
117 Muhammed bin Hamza, Satır-Arası Kur’an Tercümesi, (haz. Ahmet Topaloğlu), c. II (Söz-
lük), s. 643, İstanbul, 1978. 
118 Tarama Sözlüğü, c. VI, s. 4418-4433. 
119 Doğan, Aksan, “Eşanlamlılık Sorunu ve Türk Yazı Dilinin Eskiliğinin Saptanmasında 
Eşanlamlardan Yararlanma”, s. 9. 
120 (Yavuz, 12a. 247, yavuzdan 31b. 687 ve yavuzları 51b. 1137. sayfalarında) Osman Yıl-
dız, “Ahvâl-İ Kıyâmet’te Dudak Uyumu”, Turkish Studies, c. 5/1, s. 112, Kış 2010. 
121 Yılmaz İnce, “Manzum Sözlükler ve “Şemsî’nin Cevâhirü’l-Kelimât’ı Üzerine Bir Dil İnce-
lemesi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 12, Sayı: 2, s. 181, Elazığ, 2002. 
122 Şükrü Elçin, “British Museum’da Bulunan Yazma Bir Türk Atalar Sözü Mecmuası”, 
Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 114, Yıl X/6, s. 385/51, Nisan 1972. 
123 Ömer Zülfe, Nâşid (1749-1791) Divan, s. 13, İstanbul, 1998. 
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bu arada da kötü anlamını yitirerek anlam iyileşmesi yoluyla günümüz-
de “iyi, güzel huylu, eli açık, yiğit” anlamlarını yüklenmiştir.124 Ancak, bu 
anlam iyileşmesi Anadolu’ya mahsus kalmıştır. Çağımızın Büyük Tatar 
şairlerinden Ş. Babiç bir şiirinde yavuz / yavız kelimesini çok eski anla-
mıyla ‘şeytan’ yerine kullanmış: 

“Nefse-şeytan, bik yavız ul, her ademne azdıra, 
Azdıra torgaç, nadannarnı yullarınnan yazdıra.” 
“Nefse şeytan, çok azgın o, her âdemi azdırır 
Azdırdıkça, cahilleri yollarından kaydırır”125 demiş. 

Kaşgarlı Divanı’nda ‘yawlak’ sözü Oğuzca ve Kıpçakça belirtmesiyle 
‘kötü, düşkün, her şeyin kötüsü’126 şeklinde tanımlanmış. Bu söz Uygur 
metinlerinde de aynı anlamda kullanılmıştır.127 Metinlerde; “Min artuk 
küwrügler üninte üstünrek yawlak ün turdı.”128 “İnçe bolmazun kaltı bo 
arığ içinte yawlak keyikler bar bolup biz yokadguluk bolmalım”129 sözleri 
yer almıştır.  

Büyük Türk dilcisi müellifimiz Kaşgarlı Mahmud, temel başvuru kay-
nağımız olan eserinde;  

“Bilinmelidir ki, Oğuzların dili incedir, Türklerin, birisi asıl ve kök, öbü-
rüsü takıntı olmak üzere çift olarak kullandıkları her bir ismin ve fiilin 
Oğuzlar ‘takıntı’ olanını kullanırlar. Hâlbuki öbür Türkler, bunu tek olarak 
söylemezler. Oğuzlar bir şeyi bir şeyle karıştırdıkları zaman ‘kardı’ deyip 
asıl olanı bırakırlar. ‘Alkamak- kargamak’ sözünde olduğu gibi Türkler 
‘edhgü yawlak’ derler, bu ‘iyi kötü’ demektir. Edhgü=iyi, yawlak=yawuz, 
kötü, anlamındadır. Bu ikisini birlikte kullanırlar. Tek olarak birisini kul-
lanmazlar. Oğuzlar ise bunları tek yani yalnız olarak tanırlar"130 

açıklama ve örneklerini veriyor. Müellifimiz devamla; “Yavlak’ (Yawlak 
Sarığ) bir beyin adı idi. ‘يقالق’ ‘Yawlak’ kelimesi aslında ‘şiddetli, pek, katı’ 
(Yawlak katığ yığaç-çok sert ağaç) anlamındadır”131 diyor. 
                                                           
124 Bahattin Sav, “a.g.m”, s. 163. 
125 Çulpan Zaripova Çetin, “Şeyhzade Babiç Eserlerinde Dini Motifler”, (Kazakistan’da çıkan 
Тyркология (N-3), Mamır-Mayısım, 2003)’den Ayrı Basım, s. 3, 2003. 
126 DLT III, 43. 
127 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 189; Gabaın, A. Von., a.g.e., s. 310. 
128 “...binden fazla davulun gürültüsünden daha üstün korkunç bir gürültü vardı” Gabaın, A. 
Von., a.g.e., s. 88. 
129 “Böyle olmasın. Bu orman içinde vahşi hayvanlar bulunup biz yok olmayalım” Gabaın, A. 
Von., a.g.e., s. 130 n.58. 
130 DLT I, 432, ‘ol edhgüni yawlaktan edhirdi-o, iyiyi kötüden, hayrı şerden ayırdı.” DLT I, 
177, “caman cakşı/cakşı caman-kötü iyi/iyi kötü” Figen Güner Dilek, “Altay Türkçe’sinde 
İkilemeler”, bilig, Sayı: 28, s. 89, Kış 2004. 
131 DLT III, 44, Katığ’dan (I, 375) başka, İdhrik (Arguca I, 102), Obuz (I, 54) ve ters DLT I, 
348, kelimeleri de Türklerin katı, sert, güç anlamlarında kullandıkları kelimelerdir. Ancak 
tamlamada ‘yawlak’ karşılığı ‘şiddetli, pek, katı’ değil, ‘çok’ olmalıdır. 

147



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 16 

Kaşgarlı’nın ‘tokuşgan’ kelimesini açıklarken verdiği ‘ol er ol yaw-
lak tokuşgan’132 sözündeki ‘yawlak’ kelimesi ‘yavuz, kötü’ anlamında 
tercüme edilmiş ise de bu kelimenin kötüden ziyade ‘çok’ şeklinde ter-
cüme edilmesi münasip görünmektedir. Kirman Selçuklularından II. 
Arslan Şah’ın (öl. 573/1177) oğlu olup amcası II. Turan Şah tarafın-
dan gözlerine mil çektirilen bir Arslan Yavlak görülüyor. Buradaki ‘Yav-
lak’ herhalde Kaşgarlı’nın ‘kötü, fena’ manasını verdiğini ‘yavlak’tır. 
Eğer böyleyse olumsuzluk çağrıştıran manasıyla ‘yavlak’ ismini kulla-
nan ilk kişi de Arslan Yavlak olmalıdır.133 Bu son bilgiyi veren Faruk 
Sümer daha sonra “Yavlak Arslan adı oldukça yaygın adlardan birisi-
dir”134 diyor. Kötülük, fenalık çağrıştıran bir adın oldukça yaygın ol-
ması düşünülemeyeceğine göre demek ki daha önceki ‘kötü, fena’ ma-
nası XI. asırda olumlu yönde gelişen ‘yavlak’ sözü, XII. ve XIII. asır-
larda tamamen ‘iyi, çok, mert, cesur’ gibi manalar kazanmıştır. Türk-
lerde av, tabu ve esasen ‘ağlak’ olan ‘avlak’lar yasak bölge ise de av 
aynı zamanda halk için bir doyumluk, bir bolluk, ordu için bir savaş 
talimgâhı olduğundan çokluğu ifade etmiştir. XIII, XIV ve XV. asırda 
telif veya tercüme edilen eserlerin Tarama Sözlüğü hazırlığı için taran-
masında ‘yavlak’ sözünün, ‘çok, pek, gayet’ anlamlarında kullanıldığı 
görülmektedir.135 Dolayısıyla bu kelime Yunus Emre’nin şiirlerinde de 
‘çok, pek, gayet’ anlamında kullanılmıştır; 

“Bu yol yavlak uzakdur dünya ana duzakdur 
Bu duzaga ugrayan komaya kılavuzın”136 

‘Yavlak’ sözü XV. asır Divan müelliflerinden Eşrefoğlu Abdullah Rû-
mî’nin Divanı137 ile aynı asırda Muhammed bin Hamza adlı birisi tarafın-
dan telif olunan ‘Satır-Arası Kur’an Tercümesi’nde de ‘çok, pek, gayet’ 
anlamlarında kullanılmıştır.138 Müellif Muhammed bin Hamza, bir ayeti 
tefsir ederken; “Dakı kaçan eylük eyledük âdamıya yüz döndürdi, dakı 
ırak eyledi yanını ya’ni hakdan dakı kaçan yokandı ana yavuzlık, oldı 
yavlak ümitsiz”139 diyor. 

Dîvânü Lûgâti’t-Türk’ün manzum parçalarında ‘yawuz / yavız-yavuz’ 
kelimesi ‘kötü, fena’ anlamında birçok yerde geçmektedir. 
                                                           
132 DLT I, 519. 
133 F. Sümer, Türk Devletlerinde Şahıs Adları II, s. 593, TDAV Yay., İstanbul, 1999. 
134 F. Sümer, a.g.e., II, s. 749. 
135 Tarama Sözlüğü, c. VI, s. 4402-4406. 
136 Emek Üşenmez, “Yunus Emre’nin Dili Hakkında”, Akademik Bakış, Sayı: 16, s. 6, Nisan 2009. 
137 Emek Üşenmez, “Eşrefoğlu Rûmî Divanında Eski Türkçe İzleri”, G.O.P.Ü. Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 162-170, 2006. 
138 Muhammed bin Hamza, a.g.e., s. 642. 
139 Muhammed bin Hamza, a.g.e., s. 643. 
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“Ödhlek kamug küfredi “Zaman bütün bütüne gevşedi; 
erdem arıg sewredi fazilet dibelek seyredi, 
yunçıg yawuz tuwradı düşkün ve kötü davrandı 
erdem begi çertilür” fazilet eri yok edilir.”140 
“Kuş yawuzı sagzıgan “Kuşların kötüsü saksağan, 
Yıgaç yawuzı azgan ağaçların kötüsü kuşburnu, 
Yer yawuzı kazgan yerin kötüsü bataklık 
Budun yawuzı Barsgan” Halkın kötüsü Barsganlılar”141 

Türkçede artzamanlı sözvarlığı boyutuyla ‘yablak’, ‘yabız’ ve ‘anyıg’ ke-
limeleri dışında, ‘kötü, fenâ’ anlamlarına gelen diğer sözler şunlardır:  

Alığ: her nesnenin kötüsü (Oğuzca ve Kıpçakça)142 Beter: daha kötü 
(Farsçadan geçmedir)143 Çutur: kötü, ‘çutur kişi’; huyu kötü kimse.144 El: 
kötü, değersiz.145 Es: fenalık, kötülük, ayıp şey; avret yeri.146 Esizlig: fena-
lık, kötülük, haşarılık.147 bkz> ısızlık, ıssızlık, isizlik. Kırt: kötü.148 Kötü: 
dam.149 Kündi: aşağılık, kötü (Oğuzca)150 Oğuzların kullandığı bu ‘kündi’ 
sözü Farsçada kin ve intikam anlamına gelen ‘kine’ sözüdür. Ören: her 
nesnenin kötüsü (Oğuzca). Bu Farsça ‘vîran’ kelimesidir.151 Tas: her nes-
nenin kötüsü, bayağısı (Oğuzca).152 Yawrımak: halin kötüleşmesi, yoksul-
laşması.153 Yunçımak: kötüleşmek154 bkz> tençmek, yençimek. Yaman: kö-
tü, kötü niyetli,155 kötülük, musibet, fenalık, korkunç.156 

‘Çok’ kelimesinin karşılığı olarak Gök Türk yazıtlarında, ‘öküş’ ve ‘ar-
tuk’ kelimeleri kullanılmıştır. Yazıtlarda; “Yarıkında yalmasında yüz ar-
                                                           
140 (Zaman zayıfladı, ululuklar azaldı ve zayıf ve düşkün olan kimseler kuvvetlendi. İyilikler 
beyi öldüğü için böyle oldu.) “Bununla Afrasıyabı murad ediyorlar.” DLT I, 103. 
141 Barsganlılar pinti oldukları için ‘yavuz’dur yani kötüdür. DLT I, 439. 
142 DLT I, 64. 
143 Kutadgu Bilig, b.6141. Bu ‘beter’ sözünün aynı zamanda ve bazı durumlarda ‘pek / çok’ 
anlamlarına da geldiğine dair bkz. Gülsel Sev,  “Beter’ Sözcüğünün Farklı Bir Kullanımı”, Di-
yalektolog Dergisi, Sayı: 3, s. 53-58, Kış 2011. 
144 DLT I, 363. 
145 DLT II, 49. 
146 DLT I, 210. 
147 Kutadgu Bilig, b.5834; DLT III, 161. 
148 DLT I, 342. 
149 DLT I, 269, 278, III, 219. 
150 DLT I, 419. 
151 DLT I, 76. 
152 DLT I, 329; Bu ‘tas’ kelimesi Kıpçakça’da ‘kayıp, yok olmuş’ demektir. Ufuk Tavkul, “Codex 
Cumanicus ve Karaçay-Malkar Türkçesi’, s. 22, krş. L. Ligeti, Codex Cumanicus, s. 138. 
153 DLT III, 304. 
154 DLT III, 303-435. 
155 E. N. Necip, a.g.e., s. 457; DLT III, 30; Kırgız, Kazak Türkçe’sinde ‘caman’ K. K. Yudahin, 
a.g.e., c. I, s. 171; Ufuk Tavkul, “a.g.m”, s. 26, krş. L. Ligeti, Codex Cumanicus, s. 69. 
156 Tarama Sözlüğü, c. VI, s. 4260; Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 184. 
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tuk okun urtı”157 ‘Azığ öküş kıldı”158 “Az budunuğ öküş kıldım”159 “Öküş türk 
budun öltüg”160 “öküş ölteci anda tirildi”161 “Öküş kişi öltüg”162 “Yımşak agı-
sınga arturup öküş Türk budun öltüg”163, “Çıganyıg bay kıldı, azıg öküş kıl-
dı”164, “öküş tiyin neke korkur biz”165 ve “Oğuzug öküş ök ölürti”166 şeklinde 
sözler yer almıştır. Bunların haricinde Bilge Kağan Yazıtında yedi kez geçen 
‘ertingnü’ kelimesi de ‘pek / çok’ anlamında geçen kelimelerden olmalıdır. 

‘Öküş’167, ‘üküş’168 kelimesi Türkçede ‘çok’ anlamına geldiği gibi aynı 
zamanda ‘uydurma, sağlıksız’ anlamına da gelirdi.169 Eski Türkçedeki bu 
‘öküş’ sözünün Uygurca ‘ügüş’ (çok, sayısız) şeklinde okunması sözcüğün 
eskiden olduğu gibi ‘ö’ ile değil de günümüzde olduğu gibi ‘ü’ ile ‘üküş’ şek-
linde okunması gerektiğini desteklemektedir.170 Eski bir Türk şiirinde; 

“İki köngül birikdi ögrünçi öküş “İki gönül birleşti, sevinci çok 
ini içi tüzüldü tavarı telim” büyük, küçük kardeşler anlaştı, m alı 

çok”171 

denir. Buradaki ‘telim’172 sözü de Eski Türkçede ‘çok’ anlamında kullanılan 
sözlerdendir. Çok anlamında yaygın olarak kullanılan sözlerden birisi de ‘köp’ 
kelimesidir.173 ‘Çok’ anlamındaki ‘Köp’ ve ‘öküş’ kelimeleri Divanü Lûgati’t-Türk 
ile aynı dönemin ve sahanın eseri olan Kutadgu Bilig’de çok kullanılmıştır; 

“Bu il tutguka köp er at sü kerek “Memleket tutmak için çok asker ve 
ordu gerekir, 

er at tutguka neng tavar tü kerek” askeri beslemek için de çok mal ve 
servet gerekir”174 

                                                           
157 “Zırhından kaftanından yüzden fazla (çok) ok ile vurdular.” K.T.D 33. artuk: artık, çok, 
fazla, Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 14; DLT I, 99 II, 137. 
158 “Azı çok yaptı” K.T. D.29., B.K. D.14. 
159 “Az milleti çok yaptım.” K.T. G.10., D.29. B.K. D.29. K.7. 
160 “Çok çok Türk milleti öldün” B.K. K.5. 
161 “Çok ölecek orda dirildi” B.K. D.31. 
162 “Çok insan öldür” K.T. G.7., B.K. K.6. 
163 “Yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok çok Türk milleti öldün” K.T. D.6. 
164 “Fakiri zengin kıldı, azı çok kıldı.” K.T. D.16., B.K. D.14. 
165 “Çok diye niye korkuyoruz” T. II. T. B.4. 
166 “Oğuzu pek çok öldürdü.” T. I. T. B.7. 
167 DLT I, 62-I, 303; Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 100. 
168 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 177. 
169 DLT I, 62. 
170 Mehmet Ölmez, “Türk Dili”, Türk Dilleri Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4, s. 206, 1994. 
171 Reşid Rahmeti Arat, a.g.e., s. 296-297. 
172 DLT I, 132-249; DLT I, 397-514; Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 152. 
173 K. K. Yudahin, a.g.e., c. II, s. 505; E. N. Necip, a.g.e., s. 206; Gabaın a.g.e., s. 97; Ahmet 
Caferoğlu, a.g.e., s. 78; Tarama Sözlüğü, c. IV, s. 2693; Tuncer Gülensoy, “Eski ve Orta 
Türkçede Bazı Sözcüklerin Altayistik Açısından İncelenmesi”, s. 102. 
174 Kutadgu Bilig, b.2057. 
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Kutadgu Bilig’de ‘çok’ kelimesi bugünkü Türkiye Türkçesindeki anla-
mı ile de kullanılmıştır. 

“Hazine nerek köp er at çok kerek “Hazine neye gerek, çok asker gerek, 
begi bay kereksiz budun tok 

kerek” 
Beyin zenginliği gereksiz, halk tok 
olmalı.”175 

Eski eserlerde ‘çok’ anlamında kullanılan kelimelerden birisi de ‘ked’ ke-
limesidir. ‘Ked’, kelimesi Kaşgarlı’da ‘bu kelime ‘د’ ile yazıldığı gibi ‘ن’ ile dahi 
yazılır. Bir şeyi anlatmakta abartma ve pekitme arzu edilirse bu kelime kulla-
nılır’176 şeklinde açıklanmıştır. XI. asırda Ebû İshâk Ahmed bin Muhammed 
bin İbrâhim es-Sa’lebî en-Nişâbûrî eş-Şafiî (öl. 1035) (Sa’lebî) tarafından telif 
olunan ‘Kısas-ı Enbiya’ adlı eserde ‘ked’, kelimesi ‘çok, iyi’ anlamında kulla-
nılmıştır. Müellif eserde: “siz bana buşuyıla ked korku görmedin benden yüz 
döndürdünüz”177 diyor. Kutadgu Bilig’de şu şekilde yer almıştır: 

“Ukuş ol sanga edgü andlıg adaş “Akıl senin iyi ve yeminli bir dostundur; 
bilig ol sanga ked bagırsak ka-

daş” 
bilgi senin için çok merhametli bir 
kardeştir”178 

Türkmen Türkçesinde ‘çok’ kelimesi karşılığı olarak kullanılan bir ‘üp-
cün’ kelimesi vardır. Bu kelime ‘Türkmen Dilinin Sözlüğü’nde ‘hiçbir zada 
meteçligi yok, maddı hal-yagdayı yeterlik derecede bolan, gerek zadı yer-
be-yer bolan’ manasıyla verilmiş. ‘Çok’ anlamında kullanılan bu kelime-
nin menşeinin, ‘Üpcün’ ismi de ‘efzûn’ (Frs. fazla, çok, yukarı, aşkın)dan 
gelmekte yine iç seste -f->-p-, kelime başında ünlü yuvarlaklaşması ve 
yine iç seste -z->-c- değişiklikleri geçirerek efzun>epcun>üpcün biçimin-
de olduğu iddia edilmiştir.179 Ancak Türkmen Türkçesinde ‘çok’ karşılığı 
olarak kullanılan ‘üpcün’ kelimesinin Farsça ‘efzûn’dan değil Türkçe ‘çok’ 
anlamındaki ‘köp’den gelmesi ve ‘köp’ün halk fonetiğine uymuş hali ol-
ması daha münasip görünmektedir. 

Türkçede artzamanlı sözvarlığı boyutuyla ‘çok’ anlamında kullanılmış 
olan diğer kelimeler şöyledir: 

Asru: çok, aşırı, fazla.180 Kalın: çok, kalabalık,181 Büte: çok, pek çok.182 
‘Çok’ anlamındaki bu ‘büte’ kelimesini Oğuzlar bilmezlerdi.183 Bu keli-
                                                           
175 Kutadgu Bilig, b.3031. 
176 DLT I, 322 ‘kedh at-ne iyi at’, kedh nenğ-ne iyi şey. 
177 Yılmaz, Emine Demir, Nurettin, “Bir Sa’lebî Çevirisi” (Kısas-ı Enbiyā: TDK Nüshası), 
Central Asian Studies, c. 10-1 s. 6, 2005. 
178 Kutadgu Bilig, b.317; ‘Ked-ket-kid-kit; çok, fazla’ Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 69-72-73. 
179 Ayşe İlker, “Türkmen Türkçe’sinde Köken Olarak Kendini Gizleyen Kelimeler”, S.Ü. Tür-
kiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 9, s. 273, Bahar 2001. 
180 Ufuk Tavkul, “a.g.m”, s. 5, krş. L. Ligeti, Codex Cumanicus, s. 122. 
181 DLT I, 371, 404. 
182 Kutadgu Bilig, b.1587-3309-3635-5723. 
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me ejderha anlamındaki ‘büke’184 kelimesinin bir bozuntusu ve dolayısıy-
la bir örtmece ismi olmalıdır. Ertingü: çok, fevkalâde, son derece. Erüş: 
pek çok, sayısız, hesapsız.185 Kop: çok, pek.186 Ökil: çok (Kıpçakça).187 
‘Çok’ anlamında ve Kıpçakça kaydıyla verilen bu ‘ökil’ kelimesi diğer Kıp-
çak sözlük ve eserlerinde üküş~öküş şekilleriyle görülmektedir.188 ‘key’189, 
‘delim’190 ve ‘kensü’191 kelimeleri de Türkçede ‘çok’ anlamında kullanıl-
mıştır. Tümen: çok192 (bu kelime Moğolca’dan geçme olup on bin demek-
tir.)193 Üdhrek: artan, fazlalık, çokluk.194 “Yumgı: toplu, çok. Yumgı nenğ = 
çok toplu şey. Kişi yumgı keldi = halk toplu, çok olarak geldi”.195 Kür: Bu 
kelime esasen yiğit, sarsılmaz, pek yürekli, kabadayı anlamındadır.196 
Tuncer Gülensoy; ‘Köken Bilgisi Sözlüğü’nde, Türkiye Türkçesinde ‘çok, 
bol’ anlamındaki ‘gür’ kelimesinin de Eski Türkçedeki ‘cesur, yiğit, güçlü’ 
anlamındaki bu ‘kür’ kelimesinden geldiğini belirtir. Kelime üzerinde 
müstakil etimolojik çalışmalar yapılmıştır.197 Aynı kaynağımızda ‘ürkek’ 
anlamında geçen ‘küre’ kelimesi, ‘çok’tan gelen ‘taşma, fışkırma’ anla-
mındaki ‘çokrama’198 ve kaynatmak anlamındaki ‘çokratmak’ta199 olduğu 
                                                                                                                                        
183 ‘Men anğar büte yarmak berdim-ben ona çok para verdim’ DLT III, 217. 
184 Büke: ejderha DLT III, 227; Kutadgu Bilig, b.1202-2354-6388. 
185 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 50. 
186 DLT I, 319; Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 120. 
187 ‘Ökil kişiler=çok kişiler’ DLT I, 74. 
188 Funda Toprak, “Divanü Lügati’t-Türk’te ‘Kıpçakça’ Kaydıyla Verilen Kelimelerin Tarihî 
Kıpçak Sözvarlığı İçindeki Yeri”, s. 88. 
189 Selcen Çifçi, “XV. Yüzyıl Şairi Hatipboğlu Ve Bir Mesnevisi: Bahrü’l-Hakâyık”, Afyon Koca-
tepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, s. 195, 2001. krş. Bahrü’l-Hakayık, s. 102. 
190 Selcen Çifçi, “a.g.m”, s. 185. krş. Bahrü’l-Hakayık, s. 221; Dede Korkut Kitabı I, s. 148. 
191 Avni Gözütok, “Rabgûzî, Kısasu’l-Enbiyâ: XIX. Yüzyıla Ait Bir Kazan Yazması”, A.Ü. Tür-
kiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 37, s. 4, Erzurum, 2008. Bu kelime ‘Kısasu’l-En-
biyâ’nın Kazan nüshasında ‘ken-ü kav-boş ve tenha’ şeklinde iken (K.2b20), Londra nüsha-
sında ‘kensü-çok, fazla’ (L3r15) anlamında geçmektedir. Bu da ‘yablak’ın, ‘ağlak’ ve ‘avlak’ 
demek olduğunu göstermektedir. 
192 DLT I, 402; Kutadgu Bilig, (birçok yerde). 
193 Moğolların Gizli Tarihi, (haz. Ahmet Temir) s. 141 ayrıca n.2 Ankara, 1995; B.Y., Vladi-
mirtsov, Moğolların İçtimaî Teşkilâtı, (çev. A. İnan) s. 224-254 Ankara, 1995 John R. Krue-
ger, “Eski Türkçe’de Moğolca Eleştiriler”, (çev. Mustafa S. Kaçalın), Manas Üniversitesi, Sos-
yal Bilimler Dergisi, Sayı: 4 s. 213, 2002; Ahmet Temir, “Türk-Moğol İmparatorluğu Devrinde 
Sosyal ve Askerî Teşkilât”, Türk Kültürü, Sayı: (Ordu Sayısı), 118, yıl, X, Ağustos (1972), s. 
1123/203; Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 168; E. N. Necip, a.g.e., s. 430; ‘Tümön’ K.K. Yudahin 
a.g.e., c. II, s. 770. 
194 DLT I, 103. 
195 DLT III, 35. 
196 DLT I, 324; Kutadgu Bilig, b.144-2705. 
197 Aysu Ata, “Kutadgu Bilig Üzerinde Bir Düzenleme Denemesi: Kör Mü? Kür Mü?”, A.Ü. 
Türkoloji Dergisi, c. 11, Sayı: 1, 1993; Mehmet Turgut Berbercan, “Kür Kelimesi Üzerine Yapı 
ve Anlam Bilgisi Yönünden Görüşler”, S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 25, Bahar 
2009; s. 176; krş. Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçe’sindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi 
Sözlüğü I (A-N), s. 397, Ankara, 2007. 
198 DLT I, 492 III, 4. 
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gibi ‘kür’ ile alâkalıdır.200 ‘Çok’ kelimesinin bunun dışında ‘kor, köz, ateş, 
ziya, alev, parlaklık’201 anlamları ile ‘ateş alevi, ateş yalını’202 gibi anlam-
ları da vardır. 

Yok kelimesi Gök Türk yazıtlarında ‘ölüm’203, ‘mevcut olmama’204 ve ‘de-
ğil’ anlamlarında kullanılmıştır. Yazıtlarda; “Ol amtı anyıg yok”205, “Ötüken 
yışda yig idi yok ermiş”206, “Budun,.. yotuzın yok kıldım”207, “Uluğ oglum ağ-
rıp yok bolça”208 ve “Katun yok bolmış erti. Anı yoglatayın tidi”209 sözleri yer 
alır. Türkçede ‘yok’ kelimesi aynı zamanda ‘kötü, fena’210 demektir. Onun 
için Oğuzlar ‘yok’ demezler ‘anğ’ derlerdi ki, bu ‘yok, değil’ demektir. On-
larda, ‘anğ anğ’ deyince ‘yok yok’ demek olurdu.211 Yine ‘dağ’ kelimesi, Ar-
gu dilinde ‘yok’ demek iken, Oğuzlar Argulara yakın olduklarından bu ke-
limeyi onlardan alarak ‘tegül-değil’ şeklinde kullanmışlardır.212 Türkçede 
‘yok’ ile ‘yoğ’ aynı kelimelerdir.213 ‘Yoğ’ ölü için aş vermek anlamına gelir-
di.214 ‘Yok olmak’ bir bakıma amel defterinin kapanması anlamına geldi-
ğinden yazılı olan bir şeyin silinmesine ‘yodhsamak’215 denirdi. 

Varlığın, yokluğu, yokluğun varlığını muciptir. Var-yok, çok meselesi 
tasavvufçuların, Divan Edebiyatçılarının ve kelâmcıların uğraşı alanı ol-
muştur. Divan Edebiyatımızda bazı şairlerimiz ‘yok-çok’ kelimeleriyle 
âdeta istihza etmişlerdir. ‘Var, Yok, Çok’ kelimelerini edebiyatımızda yan-
yana en iyi işleyen XVI. asır Divan şairlerimizden Fuzûlî’dir.216 XVII. as-
rın ikinci yarısıyla XVIII. asrın ilk yarısı arasında yaşamış olan mutasav-
                                                                                                                                        
199 DLT II, 333 ‘çokrak’; ‘kaynak’. Ufuk Tavkul, “a.g.m”, s. 9, krş. L. Ligeti, Codex Cumani-
cus, s. 145. 
200 Gürer Gülsevin, “Kutadgu Bilig Türkçe’sinden Anadolu Ağızlarına”, E.Ü. Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, Sayı: 20, s. 109-121, s. 119, 2006/1. 
201 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 43. 
202 DLT III, 128. 
203 Gabaın, A. Von., a.g.e., s. 312. 
204 DLT III, 143-152-384; Kırgız dilinin fonetik kaidesine göre ‘cok’ K.K. Yudahin, a.g.e., c. I, 
s. 219. 
205 “O şimdi kötü değildir.” K T. G.3., B.K. K.2. 
206 “Ötüken ormanından daha iyisi hiç yokmuş” K.T G.4. 
207 “Millet... karısını yok kıldım” B.K. G.4. 
208 “Büyük oğlum hastalanıp yok olunca” B.K. G.9. 
209 “Hatun yok olmuştu. Ona yas töreni yaptırayım dedi” T.I. K, 7. ‘yoklatmak’: çıkarmak, 
yükseltmek. DLT II, 355. 
210 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 196. 
211 DLT I, 40. 
212 DLT III, 153. 
213 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 195; Saadettin Gömeç, “Eski Türk İnancı Üzerine Bir Özet”, 
A.Ü. D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi, c. 21, Sayı: 33, s. 90, 2003. 
214 DLT III, 309; Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 195. 
215 DLT III, 305. 
216 Gülgün Yazıcı, “Fuzûlî’de Varlık Yokluk Çokluk: Bin Varmış Bir Yokmuş Çok Varmış Hiç 
Yokmuş”, Turkish Studies, c. 4/6, s. 459, Sonbahar 2009. 

153



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 22 

vıf şairimiz Azbî Baba; ‘Bendedir yokdur velîkin var ile yok kandadır’217 
demiş. XIX. asır devlet adamı ve şairlerimizden olan Akif Paşa (1787-
1845) ise ‘Kaside-i Âdem’ adıyla altmış dokuz beyitlik bir kaside yazmış. 

‘Yok’ kelimesi ‘çıkılması zor, yokuş yer’218 anlamında da kullanılmıştır. 
‘Çertil’ kelimesi ‘yok edilmek, ortadan yok olmak, ölmek, kaybolmak, uzak-
laşmak, elden çıkmak’219 anlamlarındadır. ‘Ap’ kelimesi ise ‘değil, yok’220 
anlamına gelen kelimelerdendir. ‘Yok’ kelimesinin, ‘yak’ şeklinde söylen-
diği de görülmektedir.221 ‘Yok’ kelimesi ‘çanak bulaşığı’ anlamına gelir bu 
‘yok yak’, ‘yuk yak’ ve ‘yak yuk’ şeklinde dahi söylenir ve aynı manayı 
ifade ederdi.222 ‘Yokadmak’ sözü ‘yok’ olmak demekti.223 

Müellifimiz Kaşgarlı; ‘abartma edatı olan ‘ök’ tok ve kalın söylenen ke-
limelerle kendine ‘ف’ ve ‘غ’ getirilen kelimelerde ‘ök’ yerine ‘ok’ kullanılır”224 
diyor. Ok kelimesi Gök Türk yazıtlarında ‘hep, bütün, çok’ anlamlarında 
kullanılmış; “uzun yelmeg yime ıtım ok arkuy, karguğ ulgartdım ok”225, “ol 
ok tün budunun sayu ıtımız”226 ifadeleri yer almış. Bu kelime fiillerde pe-
kiştirme edatı olduğu gibi aynı zamanda ‘paylar ve toprak hisseleri üzeri-
ne-üleşmek için-atılan ok, çekilen kur’a’227 anlamına gelirdi. ‘Ok’ kelimesi 
‘mirasta düşen pay’228 demektir. Dede Korkut Oğuzlarında da ortaklığın 
giderilmesi ve mülkün taksiminde ok atma usulünün geçerli olduğu gö-
rülüyor.229 Ok sözü; ‘mirasta düşen pay’ demek olduğuna göre servette 
‘bir artışı, bir çoğalmayı’ ifade etmiştir. 

Celal Beydili, “Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük” adlı eserinde; “Halk 
inanışlarının birçoğunda ‘ok’ sözcüğü cin ve şeytanın adı olduğu için, bu 
adı söylemek yasaktı”230 diyor. Türk etnik-kültürel sisteminde mitolojik 
düşünceyle ilgili bir mitolojem olan ‘ok’, şaman mitolojisi ve şaman ritüe-
linde bir kült özelliği taşımış ve önemli bir yer tutmuştur. ‘Ok’ ve ‘yay’ 
aynı zamanda hâkimiyetin, güç ve kudretin bir sembolüdür. Dolayısıyla 
bunlar hakkında tabular oluşmuş, örtmece sözler ortaya çıkmıştır. 
                                                           
217 Mehmet Erol, “Azbî Baba Ve Divanı”, Türkbilig, 2003/6 s. 78; krş. Azbî Baba Divanı, 12b-3. 
218 DLT III, 4. 
219 DLT II 229, III, 41. 
220 DLT I, 34. 
221 E. N. Necip, a.g.e., s. 455. 
222 DLT III, 4 DLT III, 143-160. 
223 DLT III, 384. 
224 DLT I, 71. 
225 “Uzun keşif kolunu yine gönderdim hep siperi, nöbet yerini büyüktüm hep” T.II. T.D.2-3. 
226 “O aynı gece halkına haber gönderdik” T. II. T. B.7. 
227 DLT I, 37. 
228 “Anğar bir ok tegdi-ona mirastan bir ok düştü” DLT I, 48. 
229 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, s. 153. 
230 Celal Beydili, Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, (çev. Eren Ercan), Yurt Kitap Yay., s. 441, 
Ankara, 2005. 
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Türklerde ‘ok’ bir öldürme aracı olması kadar bir ölüm sembolüdür. 
Kaşgarlı Divanı’nın manzum parçalarında buna dair örnekler vardır:  

“Yagı otın öçürgen “Düşman ateşini söndüren, 
Toydın anı köçürgen onları ordudan uzaklaştıran, 
Işlar üzüp keçürgen işleri üzüp başaran idi, 
Tegdi okı öldürü” ölümün öldürücü oku değdi.”231 

Kutadgu Bilig’de ‘ok’ gençlik ve gençlik heveslerini, ‘yay’ ise ihtiyarlık 
ve gönül kırıklığını temsil etmiştir: 

“Bodum erdi ok teg köngül erdi ya “Vücudum ok ve gönlüm de yay gi-
biydi, 

Köngül kılgu ok teg bodum bodı ya” Şimdi vücudum yay oldu, gönlümü 
ok yapmalıyım”232 

XIV. asır devlet adamı ve şairlerimizden olan Kadı Burhaneddin Ah-
med Divanı’nda; 

“Kirpiğinin her biri bir ohdurur 
Bah yüreğime ki pâre pâredir”233 

demiş. Hem Halk Edebiyatımızda hem Divan Edebiyatımızda sevgilinin 
kirpikleri ‘ok’, kaşları da ‘yay’a teşbih edilir. Kerem ile Aslı Hikâyesi’nde 
maşukun kirpikleri ‘ok’a, kaşları ‘yay’a teşbih olunur. 

“Kaşın yaydır, kirpiklerin ok imiş, 
Senin derdin yüreğimde çok imiş 
Bivefasın bana vefan yok imiş”234 

XIX. asır şairlerimizden olan Geredeli Âşık Figanî (1814-1895) bu ko-
nuyu en iyi işleyen şairlerimizdendir: 

“Dilber atma gamzen oku Tâ tenimden cane geçti 
Tığ-ı müjgânını sakın Sînem üzre kane geçti”235 

demiş. Halk ve Divan Edebiyatı ürünlerinde sevgilinin kirpiklerin ‘ok’a, 
kaşlarının ‘yay’a benzetilmesine ve bunların vurucu, delici, öldürücü ol-
duğuna dair pek çok örnek vardır. 

Oğuzlar ve Kıpçakların ‘kurman-قرمان’’ dedikleri ‘ok’ ve ‘yay’ın konul-
duğu kaplara diğer Türkler ‘Yasık’ (gedeleç) diyorlardı.236 ‘Yasık’taki ‘yas’ 
                                                           
231 DLT I, 522. 
232 Kutadgu Bilig, b.371. 
233 Tarama Sözlüğü, c. V, s. 2938. 
234 İsa Öztürk, Kerem ile Aslı, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi, Türkiye İş Bankası Yayınları, 
s. 150, İstanbul, 2006; Âdem Balkaya, “Kerem İle Aslı Hikâyesinde Kerem’in Sevgili Tasvirle-
ri Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,c. 1-4, s. 99, Yaz 2008. 
235 Hayrettin İvgin, Geredeli Âşık Figanî, s. 23, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1994. 
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‘yay’, ‘ık’ ise aslında ‘ok’ demektir. Bu ‘ık’ yani ‘uk-ok’ Gök Türk yazıtla-
rında ‘ok= ↓’ işaretiyle temsil edilen bir vokalli konsonanttır. ‘Yas’ sözü 
Türkçede ‘zarar, ziyan’ anlamına geldiği halde Oğuzlarda ‘ölüm, helâk ol-
mak’237 anlamındadır. Müellifimiz Kaşgarlı; ‘inci’ye, “Oğuz ve Kıpçaklar 
 yincü’derler”238 diyor. Bu kurala göre‘ ’ينجو‘ cincü’, öbür Türkler ise‘ ,’جنجو‘
‘ok’ kelimesi Oğuzlarda ‘çok’, öbür Türklerde ‘yok’ demektir. Kıpçakların 
da ‘ok’a, ‘çok’ demesi gerektiği halde, Kaşgarlı’da ‘çok’un ‘kötü, alçak’ an-
lamları sadece Oğuzlar için verilmiş olmasının ikna edici şekilde izah 
edilmesi gerekir. Gök Türk yazıtlarında ‘y’nin ‘D’, ‘ok’ hecesinin ise ‘↓’ ka-
rakteri ile temsil edilmiş olması ve buna göre ‘Yok’ kelimesinin ‘↓D’ şek-
linde yazılması ‘Yok’un ‘ok’ ve ‘yay’ demek olduğunu ortaya koymakta-
dır. ‘Çok’ sözü Oğuzlarda ‘kötü, alçak’ anlamına geldiği halde, ‘çok’ keli-
mesinin türevleri olan ‘çokramak’239, ‘çokraşmak’240 ve ‘çoğlandı’241 sözleri 
‘kabarmak, kaynamak, çoğalmak, artmak, ateşin yalınlanması ve askerin 
toplanması’ yani her halükârda bir artışı ifade etmiştir. 

Türkçe’nin değişik lehçelerinde ‘yay’ kelimesi ‘ya’242, ‘yas’243 şeklinde 
söylendiği gibi ‘yağ’244 şeklinde dahi söylenmiştir. 

“İrinçig kışın sürdi yazka esin “Bahar esintisi eziyetli kışı sürüp 
götürdü; 

Yaruk yaz yana kurdı devlet yasın” parlak bahar yine mutluluk yayı-
nı kurdu.”245 

‘Ya’ kelimesi hem ‘ok’ hem ‘yay’246 anlamına geldiği gibi, ‘yai’ şeklinde 
dahi söylenir ‘yaz mevsimi’ ve ‘yay’ anlamını ifade ederdi.247 Yine ‘yaz’, 
yaz mevsimi,248 ‘yay’ ilkbahar249, hem ilkbahar hem yaz,250 ‘yaz’251 hem 
                                                                                                                                        
236 DLT I, 444 III, 16 III, 50. 
237 ‘Anınğ oglı yas boldı’ DLT III, 159; Yas aynı zamanda ‘zarar, ziyan’ anlamına da gelirdi. 
aynı yer. 
238 DLT I, 31. 
239 DLT III, 280. 
240 DLT II, 208. 
241 DLT II, 245. 
242 DLT I, 496, DLT III, 215, ‘kuruglug ya-kurulu, kurulmuş yay’ I, 496-500-501, ‘ya bagrı-ya-
yın orta yeri’ I, 360, Kutadgu Bilig, b.371-6532; Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 181; Gabaın, A. 
Von., a.g.e., s. 307. 
243 Kutadgu Bilig, b.6397, 

“irinçiğ kışığ sürdi yazkı esin                  “Bahar esintisi eziyetli kışı sürüp götürdü; 
yaruk yaz yana kurdı devlet yasın”       Parlak bahar yine mutluluk yayını kurdu.”  

Kutadgu Bilig, b.65. 
244 Kutadgu Bilig, b.4139. 
245 Kutadgu Bilig, b.65. 
246 DLT I, 280. 
247 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 182-189. 
248 DLT III, 159 ‘caz’ K.K. Yudahin, a.g.e., c. I, s. 193. 
249 ‘Yay’ ilkbahar DLT III, 160; ‘cay’ yaz mevsimi, K. K. Yudahin, a.g.e., c. I, s. 189; Ufuk 
Tavkul, “a.g.m”, s. 26, krş. L. Ligeti, Codex Cumanicus, s. 120-130. 
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ilkbahar hem ‘yaz mevsimi’ hattâ ‘yas’ yaz mevsimi252 anlamına gelir-
di.253 Kutadgu Bilig’de ve diğer bazı kaynaklarımızda ‘yas’ kelimesi ‘zarar, 
ziyan’ anlamında da kullanılmıştır. 

“Bu üç koşnılıktın sanga asgı yok “Bu üç komşuluktan sana fayda ol-
madığı gibi, 

Anıng yası tegse angar osgı yok.” Bunlardan gelecek zarar da önlene-
mez.”254 

XIV. asırda Ferişteoğlu tarafından Arap harfleriyle yazılmış olan 
‘Lügat-ı Ferişteoğlu’ adlı sözlükte ‘sayf - kılıç’ kelimesi ‘yay’= ‘yaz’ şek-
linde tanımlanmıştır. Eski Türkçe yaz biçiminin ‘ilkbahar’, yay biçimi-
nin ise ‘yaz’ anlamına geldiği anlaşılıyor.255 ‘Yay’ kelimesi, Eski Türk-
çedeki İlkbahar-yaz mevsimi anlamıyla, Amasya, Kars, Ağrı, Elazığ, 
İçel, Antalya ve Niğde çevresinde ‘yay ayı’ şekliyle Van-Erciş ağızla-
rında varlığını sürdürmektedir.256 Müellifimiz Kaşgarlı ‘Yazok’ sözünü 
izah ederken; “yazok et. Pastırma. Sonbahar vakti bir takım baharat-
larla hazırlanarak kurutulan ettir; öylece bırakılır, ilkbaharda yenir. Bu 
 yaz ok ye’ sözünden alınmıştır. ‘Baharda ye’ demektir; çünkü‘ ’ياز ٱقيى‘
ilkbaharda hayvanlar zayıflar. Pastırması bulunan kimse böylece ilk-
baharda iyi et yer”257 diyor. Buradaki ‘ok’ sözü ‘iyi’ anlamında değil 
‘ziyade’ yani ‘çok’ anlamındadır. Demek ki, ‘yay’ ve ‘ok’ kelimeleri, ‘ilk-
bahar’ ve ‘yaz’ mevsimini yani savaşı ve yağmayı ifade etmiştir. Yazıcı 
Salâhüddin Efendi’nin 1408 yılında Farsçadan Türkçeye çevirdiği ‘Mel-
hame-i Şemsiyye’ adlı eserde; 

“Kim nedür bu hâs u âm yohsul u yay 
Gece gündüz yaz u güz ü kış u yay-258”ياى 

demiş. Yine aynı asır bilgin ve şairlerimizden olan Germiyanlı Ahmet Dâi, 
‘Çengnâme’ adlı manzum eserinde; 
                                                                                                                                        
250 Gabaın, A. Von., a.g.e., s. 310. 
251 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 190. 
252 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 188. 
253 Tuncer Gülensoy, “Eski ve Orta Türkçe’de Bazı Sözcüklerin Altayistik Açısından İncelen-
mesi”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 29, Sayı: 4, s. 100-106, 2009; Osman Erciyas, 
“15. y.y. Astroloji Eseri Kitâbu Esrâri’n-Nücûm Ve Havvâs’ın Türk Bilim Dili ve Astroloji-
Kronoloji Terimleri Açısından Önemi”, G.O.P.Ü. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, c. 1, 
Sayı: 1, s. 55, 2010. 
254 Kutadgu Bilig, b.4547. 
255 Paşa Yavuzaslan, “Anadolu Sahasında Yazılmış Eski Bir Arapça Türkçe Sözlük Üzerine 
Notlar”, A.Ü. Türkoloji Dergisi, c. 14, s. 78, 2001; Tarama Sözlüğü, c. VI, s. 4434. 
256 Burhan Baran, “Eski Türkçe’den Anadolu Ağızlarına Ulaşan Bazı Kelimeler”, Türk Dün-
yası İncelemeleri Dergisi/ (Journal of Turkish World Studies), c. VIII, Sayı: 1, s. 46, İzmir, 
2008; Derleme Sözlüğü, 4208. 
257 DLT III, 16. 
258 Tarama Sözlüğü, c. VI, s. 4434. 
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“Kaçan yay ياى faslı gelse kudretiyle 
Gani eder idi çok ni’metiyle”259 demiş. 

Divanü Lûgati’t-Türk’te yaz ile kışın karşılıklı atışmalarını gösteren be-
yitler vardır. Bu beyitler ihtimal ki, karşılıklı olarak yaz erleri ile kış erle-
ri tarafından okunmuştur. Bunlarda kış yokluk ve sefalet olarak seslen-
dirilir, ancak düşmanın olmadığı bir barış dönemidir. 

Kış yaza diyor ki: 

“Ol kar kamığ kışın iner “Bütün kar kışın iner 
Aşlık tarığ anın öner yemeklik buğday onunla biter, 
Yawlak yagı mende tınar yavuz düşman bende dinlenir, 
Sen keliben tepreşür” sen gelince tepreşir.”260 

Kış yaza diyor: 

“Sende kopar çadhanlar Kudhgu sinğek yılanlar 
Dük minğ kayu temenler Kudhruk tikip yügrüşür”261 

921 yılında Bağdat’tan Volga Bulgarlarına elçi olarak gönderilen dip-
lomat seyyah İbn Fazlan, Orta Asya’nın kış şartlarının ne kadar ağır ol-
duğunu anlattıktan sonra, Ceyhun Nehri yakınındaki Cürcaniye’ye gel-
diklerinde ‘Cehennem soğukları’ diye adlandırdığı soğuklarla karşılaştık-
larını söylüyor. Burası o kadar soğukmuş ki, seyyahımız uyurken yanağı 
yastığa yapışmış, yine soğuğun şiddetinden yerlerde büyük yarıklar açıl-
mış, büyük ve eski bir ağaç ikiye ayrılmış.262 Müellifimiz Kaşgarlı ise ağır 
kış şartları karşısında halkın nasıl perişan düştüğüne dair şiirlerden 
parçalar naklediyor. Eski bir Türk şiirinde; 

“Balçık balık yugrulur “Balçık çamur yuğrulur, 
Çıgay yawuz yıgrılur yoksul, miskin kötüleşir, büzülür, 
Ernğekleri ogrulur parmakları kavuşmaz, 
Odhguç bile ewrişür” az ateşle oğulur.”263 

diyor. Dolayısıyla savaşçı Orta Asya kavimleri için ilkbahar ve yaz ayları, 
cidâl ve kıtâl aylarıdır. İlkbahar ayları edebiyatımızda dahi ‘cünûn eyyâ-
mı’ olarak adlandırılmıştır.264 Gök Türk yazıtlarında; “Amga kalesinde kış-
ladıkta kıtlık oldu. İlkbaharda Oğuza doğru ordu sevk etti”265, “otuz dokuz 
                                                           
259 Tarama Sözlüğü, aynı yer. 
260 DLT II, 204. 
261 “Çiyanlar, cibinler, sinekler, yılanlar sende çıkar. Binlerce iğnelerini, kuyruklarını dikerek 
koşuşurlar. İnsanların üzerine saldırırlar.” DLT III, 367. 
262 İbn Fazlan Seyahatnâmesi, (haz. R. Şeşen) s. 31-32, İstanbul, 1995. 
263 DLT I, 240. 
264 Zehra Göre, “Divan Şiirinde Cünûn Eyyâmı Olarak Bahar”, Turkish Studies, c. 2/3, Yaz 
2007. 
265 “Amga korgan kışladıkta yut boldı. Yazınga Oğuz tapa süledim” K.T. K.8., B.K. D.31. 
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yaşımda ilkbaharda Tatabıya doğru ordu sevk ettim.”266, “Elçisi, iyi habe-
ri, ricası gelmiyor diye yazın sefer ettim”267 denilir. Şine-Usu Yazıtı’nda da 
sefer ve savaşların ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleştiği ifade edilir. Bu 
yazıtta; “Kışı Ötüken’de geçirdim, düşman tecavüzünden uzak kalarak ra-
hat ettim”268 deniyor. Eski Türk yazıtlarında Kırgızlar ve Kırgız seferleri 
ile ilgili en güzel ve en ayrıntılı bilgiler Tonyukuk yazıtının I. taş, kuzey 
yüzünün ilk dört satırlarında bulunmaktadır.269 Ağır kış şartlarında ger-
çekleştirilen bu seferden, Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında da husu-
siyle bahsediliyor: “Kül Tigin yirmi altı yaşında iken Kırgıza doğru ordu 
sevk ettik. Mızrak batımı karı söküp, Kögmen ormanını aşarak yürüyüp 
Kırgız kavmini uykuda bastık.”270 

Orta Asya’da ilkbahar ve yaz ayları galipler için hâsılat, kazanç, mağ-
luplar için felâket ve sefalet aylarıdır. Bilge Kağan yazıtında; “sarı altını-
nı, beyaz gümüşünü, kenarlı ipeğini, ipekli kumaşını, binek atını, aygırını, 
kara samurunu, mavi sincabını Türküme, milletime kazanıverdim”271 di-
yor. Büyük Vezir Tonyukuk yazıtında da Batı Türkistan akınından, “sarı 
altın, beyaz gümüş, kız-kadın, eğri deve mal zahmetsizce getirdi”272 denili-
yor. Kara Hanlıların Büyük Veziri olan Yusuf Has Hacib ise ‘Kılıç, balta, 
ok, yay, güç ve yürek varken, yiğit adam mal için endişe etmemeli’273 di-
yor. ‘Ok’ ve ‘yay’ galipler için ‘çokluk’ mağluplar için ‘yokluk’ demektir. 
Diğer yandan ‘ok’, yayın tekliğine nazaran çokluğun bir ifadesi olmuştur. 

Yaz ayları, bolluk ve bereket getirdiğinden ‘kutlu’ aylardır. Kış ayları 
ise sefalet ve yokluk aylarıdır. Kaşgarlı’nın naklettiği eski bir Türk şiirin-
de; 

“Kışka etin kelse kalı kutluğ yay 
Tün kün keçe alkınur ödhlek bile ay”274 

diyor. Ancak ‘yaz ayları’ aynı zamanda ‘yay ayları’ yani ‘savaş ayları’ ol-
duğundan cidâl ve kıtâl demektir. Temel başvuru kaynağımız olan Diva-
                                                           
266 “Otuz artukı tokuz yaşıma yazın Tatabı tapa süledim” B.K. G.2. 
267 “Yalabaçı edgü sabı ötügi kelmez tiyin yayın süledim.” B.K. D.39. 
268 “Ötüken irin kışladım, yağıda boşana boşanıldım.” Şine-Usu yazıtı, D.7. 
269 Erhan Aydın, “Eski Türk Yazıtlarındaki Kırgız Seferleri Üzerine Notlar” Sibirische Studien/ 
Sibirya İncelemeleri, Band 2, Sayı: 1, s. 42, Yaz Göttingen-İstanbul, 2007. 
270 “Kül Tigin altı otuz yaşınga Kırkız tapa süledimiz. Süngüg batımı karığ söküben Kögmen 
yışığ toğa yorıp Kırkız budunug uda bastımız.” K.T. D.35., B.K. D.26-27., T. I. T. K.3-4. 
271 “Sarıg altunın ürüng kümüşin kırgaglıg kutayın kinlig işgitisin özlük atın adgırır kara kişin 
kök teyengin türküme budunuma kazganı birdim.” B.K. K.11. ve 12., Burada ve aynı yazıt 
G.12. satırda geçen ‘kök teyen’ hk. bkz. Erhan Aydın, “Bilge Kağan Yazıtında Geçen ‘kök te-
yen’ Hayvan Adı Üzerine”, Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Bilkent Üniversitesi Yayınları, 
s. 347-356, Ankara, 2006. 
272 “Sarıg altun, ürüng kümüş kız kuduz egri tebi ağı bungsuz kelürti.” T. I.T G.4. 
273 ‘Kılıç baldu ok ya kavi küç yürek bar erken ked er nengke korkmaz kerek’, Kutadgu Bilig, 
b.2055. 
274 “Kutlu yaz geldiğinde kış için hazırlan; gece gündüz geçerek ay ile zaman tükenir.” DLT I, 82. 
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nü Lûgati’t-Türk’te, savaşta galiplerin sevincini, mağlupların hezimetini, 
yokluk ve sefaletini anlatan manzum parçalar vardır: 

“Eren alpı okuştılar “Yiğitler çarpıştılar, 
Kınğır közün bakıştılar yan gözle bakıştılar, 
Kamuğ tolmun tokuştılar bütün silâhlarla vuruştular 
Kılıç kınka küçün sıgdı” kılıç kına güç sığdı”275 
“Evin barkın satıgsadı “Evini barkını satmak istedi. 
Yoluğ berip yarıgsadı Fidye verip yarlıganmak istedi. 
Tiriğ erse turugsadı   Yaşadıkça durmak istedi. 
Anğar sakınç küni togdı” Onun sakınılacak günü doğdu”276 
“Alp eren ni udhurdum “Koç yiğitlerini seçtim, 
Boynın anınğ kadhırdım Boyunlarını büktürdüm, 
Altun kümüş yudhurdum Altınlarını, gümüşlerini aldım, 
Süsi kalın kim öter” askeri çok kim geçer.”277 

Türklerde her hanedan azasının damarında mitik ceddin kanı akmakta 
olduğundan iktidarın meşruiyeti gibi hanedan azasının kanı da mukad-
destir.278 Bu sebeple onlarda idamına hükmedilen hanedan azasının bu 
cezası yay kirişiyle boğularak infaz edilirdi.279 İsyan eden veya taht için 
tehlike oluşturan hanedan mensuplarının, yay kirişi kullanılmak sure-
tiyle öldürülmesi üzerinde durulması gereken bir konudur. İktidar mü-
cadelesinin cari olduğu dönemlerde boğulan şehzadeye gönül vermiş olan-
lar için ‘yay’ ile onun refiki ve sadık hadimi olan ‘ok’ kötülük ve ecel 
sembolü olarak görülmüştür. 

Dede Korkut Hikâyeleri’nde Merdin kalesinin Kıpçak Melik’i ‘Demir 
yaylı’ (دموريايلي قيچاق ملکه)280 olarak tarif edilir. Salur Kazan’ın evinin Yağma-
lanması hikâyesinde Kara Göne oğlu Kara Budak, Merdin Meliki Demir 
yaylı Kıpçak Melik’e kan kusturan olarak vasıflandırılıyor.281 Oğuz Yabgu 
devletinin sûbaşısı ve Selçukluların atası olan Dukak Bey de tarihî kayıt-
lara göre ‘Demir yaylı’ unvanını taşıyordu. Oğuz Devletinin hükümdarı 
olan Yabgu ile sûbaşı Dukak Bey arasında bir sefer kararı dolayısıyla so-
run çıkmış, Dukak Bey, Yabgu’nun başına bir ‘topuz-gürz’le vurarak ya-
                                                           
275 DLT I, 183,359. 
276 DLT III, 333. 
277 DLT I, 371. 
278 Jozsef Deer, “İstep Kültürü”, (Macarca’dan tercüme eden Şerif Baştav), A.Ü. D.T.C.F. Der-
gisi, c. 12, Sayı: 1-2, s. 172, 1954. 
279 Halil İnalcık, “Osmanlılarda Saltanat Veraseti Usulü ve Türk Hâkimiyet Telâkkisiyle İlgi-
si”, A.Ü. S.B.F Dergisi, c. XIV, Sayı: I, s. 91, 1959; Erkan Göksu, “Ok ve Yayın Türk Devlet 
Geleneği ve Hâkimiyet Anlayışındaki Yeri”, Turkish Studies, c. 5/2, s. 1001, İlkbahar 2010. 
280 M. Ergin, Dede Korkut Kitabı I, faksimile, Dresten nüshası, s. 60 satır 6; Faruk Sümer, 
“Oğuzlara Ait Destani Mahîyetde Eserler”, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, c. 17, Sayı: 3-4, s. 411, 1959. 
281 “Merdin kal’asın depüp yıkan, demür yaylu Kapçak Melike kan kusduran, gelüben kaza-
nun kızın erlik ile alan..”, M. Ergin, Dede Korkut Kitabı I, s. 112. 

160



ADEM AYDEMİR / TÜRKÇEDE ‘YOK’ VE ‘ÇOK’ KELİMELERİ ÜZERİNE 29 

ralamıştı.282 Temel başvuru kaynağımız olan Divanü Lûgati’t-Türk’te, ‘Tu-
gak’ sözü, ‘süzgeç’283 yani ‘kevgir’ şeklinde tanımlanmıştır. Kaşgarlı be-
lirtmemekle beraber bu söz Yabgu Oğuzları tarafından Dukak Bey hak-
kında istihza yerinde kullanılmış olmalıdır. Bununla beraber Suriye Sel-
çuklularından Tutuş’un oğullarından birinin, sülâlenin kurucu atasının 
adı olan Dukak Bey’in adını taşıdığı görülmektedir.284 Oğuz Yabgu Devle-
tinin sûbaşılığına, Dukak Bey’in ölümünden sonra oğlu Selçuk getirilmiş, 
Yabgu’nun hatunu ile genç sûbaşı Selçuk Bey arasında bir takım sorun-
lar ortaya çıkmıştı.285 Selçuk Bey’in torunları olan Tuğrul ve Çağrı Beyler 
döneminde Selçukluların alâmetleri ‘ok’ ve ‘yay’ olarak tespit edilmişti.286 
Yay ile atılan ok eski Türklerde ‘tabilik’, yay ise ‘metbûluk belgesi’ sayılır-
dı.287 Selçuklu resmî yazılarında, sultanın tuğrasında, paralarda, çetr 
üzerinde görülür. Sultan Tuğrul Bey’in talebi ile İmparator K. Monomak-
hos tarafından İstanbul’daki câminin mihrabına ok ve yay288 hakkedil-
mesi eski bir geleneğin devamından başka bir şey değildir.289 

Oğuzlar Selçuklu hanedanını meşru bir idare olarak değil gasıp ola-
rak görmüşler, her fırsatta ayaklanmışlar, hatta 1153 yılında Sultan San-
car’ı esir alarak ona üç yıl süreyle ıstırap çektirmişler ve bu ihtiyar sulta-
nı zelil etmişlerdi.290 Tarihin garip bir tecellisi olarak, kendi soydaşları-
nın kurduğu Selçuklu İmparatorluğunun yıkılmasına başlıca sebep olan-
lar da Oğuzlardı. Telif ve tercümelerde ‘Oğuz’ sözü ‘mübarek, pâk, iyi ya-
                                                           
282 Ebu’l-Ferec (Bar Hebraus), Ebu’l-Ferec Tarihi I, (çev. Ömer Rıza Doğrul), s. 292, TTK 
Yay., Ankara, 1999; Ahmet bin Mahmut, Selçuk-Nâme I, (haz. E. Merçil), s. 1-2-3, İstanbul, 
1977; Mehmet Altay Köymen, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Kuruluşu I”, A.Ü. D.T.C.F. 
Dergisi, c. 15, Sayı: 1-3, s. 100, 1957; Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu 
Tarihi, c. I (Kuruluş Devri), s. 7, Ankara, 1979; Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İs-
lâm Medeniyeti, s. 55, İstanbul, 2003; Faruk Sümer, Oğuzlar, Tarihleri-Boy Teşkilâtı-Destan-
ları (Türkmenler), s. 86, TDAV Yay., İstanbul, 1999. 
283 DLT I, 503-505. 
284 Faruk Sümer, Türk Devletlerinde Şahıs Adları II, s. 598. 
285 Ebu’l-Ferec, Ebu’l-Ferec Tarihi I, s. 292; Ahmet bin Mahmut, a.g.e, s. 3-4; Mehmet Altay 
Köymen, “a.g.m”, s. 105; Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, c. I 
(Kuruluş Devri), s. 7, Ankara, 1979. 
286 Ebu’l-Ferec, Ebu’l-Ferec Tarihi I, s. 298; Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm 
Medeniyeti, s. 107, geniş bilgi için bkz. Osman Turan, “Eski Türklerde Okun Hukukî Bir 
Sembol Olarak Kullanılması”, Belleten, IX/35, s. 305-318, Temmuz 1945; Erkan Göksu, “Ok 
ve Yayın Türk Devlet Geleneği ve Hâkimiyet Anlayışındaki Yeri”, Turkish Studies, c. 5/2, İlk-
bahar 2010. 
287 Ünal Zal, “Türk Kültüründe “Ok’ların Taşıdığı Anlamlar ve ‘Okumak’ Fiilinin Ortaya Çı-
kışı Üzerine”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 167, s. 69-82 Mart-Nisan 2007; 
Adem Aydemir, “Oğuz Adı Üzerine”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 274, s. 56-59, 
Ekim 2009. 
288 Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s. 124. 
289 İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 401, İstanbul, 2005. 
290 Mehmet Altay Köymen, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihinde Oğuz İstilâsı”, A.Ü. 
D.T.C.F. Dergisi, c. V, Sayı: V, s. 565, 1947; Mehmet Altay Köymen, “Büyük Selçuklular İm-
paratorluğunda Oğuz İsyanı (1153)”, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, c. 5, Sayı: 2, s. 173, 1947; Meh-
met Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, c. II (İkinci İmparatorluk Devri), 
s. 399 vd. Ankara, 1984. 
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ratılışlı’291 şeklinde tanımlanmıştır. Ancak, Maraşlı şairimiz Sünbülzâde 
Vehbi’nin Arapçadan Türkçeye ‘Nuhbe-i Vehbi’ adıyla çevirdiği manzum 
sözlüğe Kırkağaçlı Ahmet Reşit Efendi tarafından yapılan şerhte, hafif-
hafif yağan yağmur demek olan ‘çisenti’ sözü ‘Oğuz ıslatan-ahmak ısla-
tan’292 şeklinde tanımlanmıştır. Bunun Oğuzlarla Selçuklular arasında 
geçen olayların bir hatırası ve Oğuzların, Dukak Bey’e ‘kevgir’, onların 
alâmetleri olan ‘ok’ ve ‘yay’a da ‘kötü, alçak’ anlamında ‘çok’ demelerine 
bir nazire olması ihtimalden uzak değildir. Demek ki, yüzyıllarca önce 
‘şeytan’ demek olan ‘Albız’ı hatırlamak XVI. asır müelliflerimizden Edir-
neli Nazmî’ye, Oğuz’un, IX ve X. asırlarda Yabgu Oğuzları ile Selçuklular 
arasındaki olaylardan kaynaklanan ‘ahmak’ anlamını hatırlamak da Kır-
kağaçlı Ahmet Reşit Efendi’ye düşmüştür. 

Oğuz ve Kıpçak dilinin birbirine çok yakın olduğunu ve aralarında bir-
çok ortak kelimenin bulunduğunu müellifimiz Kaşgarlı defalarca vurgula-
dığı gibi bu durum sözlüklerin mukayesesinden de kolaylıkla anlaşılmakta-
dır. Kıpçakçada ‘topuz-gürz’293 anlamında kullanılan ‘Çohmar’ kelimesi bu-
gün Karaçay-Malkar Türkçesinde ‘çoh’ yani ‘çok’ şeklinde ve ‘topuz-gürz’ 
anlamında kullanılmaktadır.294 ‘Çokmak’ kelimesi Türkçede hayvanlar için 
‘kesmek, öldürmek’295, anlamına geldiği gibi, ‘çok / çoğ’296 kelimesi de aynı 
manaya gelirdi. Anlaşılıyor ki Oğuzlar, Kıpçaklardan ‘topuz-gürz’ anlamın-
daki ‘çok’ kelimesini alarak ‘kötü, alçak’ anlamında kullanmışlardır. 

Sonuç olarak bu makalede, Eski Türkçe döneminden başlanarak ‘yok’ 
ve ‘çok’ kelimelerinin ifade ettiği manaları ifade eden kelimeler ele alındı. 
Günümüzde dahi olumsuz manada kullandığımız ‘yok’ kelimesinin tabu 
olan ‘yak öküzü’ ve şeytan demek olan ‘yek’ ile av ve savaş gereçleri olan 
‘yay’ ve ‘ok’un örtmece kelimesi olduğu, bunun ‘olmama, ölüm, yas’ ma-
nasına geldiği savunuldu. ‘Çok’ kelimesinin ise av ve savaş aracı olan 
‘ok’un bir örtmece kelimesi olduğu gibi ‘fazla, ziyade’ anlamını Eski ve 
Orta Türkçe döneminde ‘pekiştirme’ ve ‘abartma eki’ olan ‘ök-ok’tan aldığı 
ortaya konuldu. Sadece Oğuzca’da ‘kötü, alçak’ anlamında kullanılan 
‘çok’ kelimesinin Kıpçakçadan Oğuzcaya geçen ‘gürz’ anlamındaki ‘çok’ 
kelimesi olduğu, bunun Yabgu Oğuzları ile Selçuklular arasındaki olay-
lardan kaynaklandığı savunuldu. 
                                                           
291 Tarama Sözlüğü, c. V, s. 2936-2937. 
292 Tarama Sözlüğü, c. V, s. 2938. 
293 ‘Gürz’ kelimesi Türkçe’de ‘çok’ anlamına gelen ‘kür/ gür’ kelimesiyle ilgili olup (kür < gür-
>-z), bu topuzun üzerinde çıkıntı halinde birçok okçuğun (iğnenin) bulunmasıyla ilgilidir. 
‘Gürz’ denilen bu silâhın Volga Bulgarlarında çok kullanıldığı görülüyor. Bahaeddin Ögel, 
Türk Kültür Tarihi, s. 248; Ortaçağ Türk ordusunda gürz taşıyan atlı birliklerin bulunduğu 
da bilinen bir konudur. Hatice Şirin User, “Eski Türkçede Bazı Unvanların Yapısı Üzerine”, 
Bilig, Sayı: 39, s. 226, Güz 2006. 
294 Ufuk Tavkul, “a.g.m”, s. 9, krş. L. Ligeti, Codex Cumanicus, s. 119. 
295 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 43. 
296 Gabaın, A. Von., a.g.e., s. 272. 
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Öz 

Anadili öğretimi bireylerin dil edinimi süreci ve dil bilincinin oluşması-

nı belirlediği gibi, bireylerin evrene bakış açısını ve düşünce yapısını da 

şekillendirmektedir. Dil yoluyla aktarılan düşünceler ve değerler, dilin ait 

olduğu kültürün temel yapı taşlarıdır ve dil öğretimi sürecinin dışında tu-

tulamazlar. Bu yönüyle anadili öğretimi, kültürel aktarım boyutunu da 

içerdiğinden bireylerin hangi değerlerle donatılacağını belirlemektedir. 

Anahtar kelimeler: Türkçe Öğretimi, Ders Kitapları, Müfredat, 

Amaçlar, Metinler, Değerler. 

Abstract 

Historical Development of Turkish Textbooks in Context of 

“Values” 

The mother tongue education determines not only the process of lan-

guage acquisition and the formation of language awareness, but also 

shapes the perspective and thinking patterns of the individual. Ideas and 

values which are transmitted through language, are the main pillars of a 

culture a language belongs to and thus they can notbe excluded from the 

language teaching process. In this respect, as mother-tongue education 

also includes the dimension of cultural tranfer, it determines the values 

an individual is to be equipped with. 

Key words: Turkish Teaching, Textbooks, Curriculum, Purposes, 

Texts, Values. 

Anadili olarak Türkçe eğitimi, eğitim sürecinin diğer alanlarını da 
önemli ölçüde etkileyen bir alandır. Kuşkusuz dilin temel işlevi, insanlar 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü. 
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ve toplumlar arasında iletişimi sağlayan bir araç olmasıdır. Ancak dilin 
işlevi bununla da sınırlı değildir. Dilin, düşünce ve kültürle olan bağlan-
tısı, dilin düşünceleri ve kültürel değerleri barındıran yönünü gösterir. 
Dilde bulunan yaratıcı güç, dilin düşünceyi geliştiren ve paylaşımını da 
sağlayan yanıdır. Dolayısıyla her dil, belli bir dünya görüşünü ve değer-
ler toplamını barındırır. Buna göre dil öğrenme süreci, aynı zamanda dü-
şünce yapısını, kültürün değerlerini tanıma ve anlama sürecidir. Akar-
su’nun1 şu sözleri dilin bu yönünü öne çıkartan bir saptamadır: 

“Dil, yaşamın bütün alanlarında, günlük yaşamın en yalın olaylarında, 
bilimin ana formlarında, görenekler ve törelerde, inançlarda ortaya çıkar; 
dil her türlü maddesel yaşamın, tekniğin, ekonominin de koşuludur; din-
de, hukukta, felsefe ve sanatta yeri vardır.” 

Burada dilin toplumların gelişimindeki etkisine de dikkat çekilmekte-
dir. Dil, toplumsal gelişimlerin ana aracıdır. Ögel2, Türk kültürünün ge-
lişme çağlarını aktarırken, Türkçenin gelişim evreleri hakkında da bizle-
re ipuçları vermektedir kuşkusuz. Kavcar’a3 göre dil, ulusal kültürün te-
mel öğesidir ve ulusu meydana getiren bireylerin en büyük ortak yanını 
oluşturur. İster anadili öğretimi olsun, ister yabancı dil öğretimi, dil öğ-
retiminin kültür aktarımından ayrı düşünülemeyeceğini belirten Akış ve 
Aksoy4, kültür aktarımının önemli bir parçasını imgelerin oluşturduğuna 
dikkat çekmektedir. İşte bu nedenle anadili olarak Türkçenin öğretimi 
eğitim sistemi bağlamında, imgelerin oluşmasında ve belirlenen amaçla-
rın yaşama aktarılmasının temel alanıdır. Türkçe öğretim sürecinde be-
lirlenen amaçlar, aktarılmak istenilen değerler doğrultusunda oluşturu-
lur. İçinde bulunulan zamanın koşulları, bu koşulların yarattığı gereksi-
nimlerin de amaçların belirlenmesinde katkısı ve payı büyüktür. Anadili 
olarak Türkçe öğretiminin, öğretim programları ve amaçlar bağlamında 
izlediği gelişim çizgisi, aynı zamanda ülkemizin izlediği gelişim çizgisinin 
bir yansıması ve aynasıdır. 

Eğitsel bir bakışla değerlendirildiğinde, dil öğretim süreci de diğer öğ-
renme süreçleri gibi belli boyutlardan oluşur. Bönsch5 bu noktaları şöyle 
sıralıyor: 

- Ders içeriklerinin oluşturulması, 
                                                           
1 Bedia Akarsu, Wilhelm von Humboldt’da Dil-Kültür Bağlantısı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 
1993. 
2 Bahaeddin Ögel, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araştır-
maları Vakfı, İstanbul, 2001. 
3 Cahit Kavcar, “Dil ve Ulusal Bağımsızlık”, Dil ve Dilimiz Türkçe, Tömer Yayınları, s. 75-89, 
Ankara, 2004. 
4 İbrahim Akış-Başak Aksoy, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten ‘Yabancı Dilim Türkçe’ ve 
‘Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe’ Ders Kitaplarında Türk İmgesi”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Sayı: 197, s. 185, İstanbul, 2012. 
5 Manfred Bönsch, Unterrichtsmethoden-Kreativ und Vielfältig, S. 9, Schneider Verlag, Kro-
nach, 2002. 
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- Görüş, bilgi ve beceri kazanımı, 
- Kabul edilebilir değer ve yargıların geliştirilmesi. 
Bu belirlemede bilgi ve becerilerin yanı sıra görüş, değer ve yargılar 

da işin özünü oluşturmaktadır. Öğretim programları bağlamında döne-
min koşulları ve gereksinimleri doğrultusunda belirlenen amaçlarda da 
bireylere kazandırılmak istenen görüş ve değerlerin önemli bir yer tuttu-
ğunu görebiliriz. Söz konusu dil öğretimi olduğunda, amaçlar doğrultu-
sunda dilin okuma-yazma-konuşma-dinleme gibi bileşenleri de amaç be-
lirlemelerinin olmazsa olmaz boyutlarıdır. Ancak, iletişim yetisini oluştu-
ran bu bileşenler de belli konular ekseninde geliştirilir. Konu ve içerikle-
rin seçiminde de öğretim programı/müfredat yapılanmasında öngörülen 
amaçlar belirleyicidir. Buna göre işlenen konuların yönelinen amaçlara 
ulaştıran alanlar olduğunu da söyleyebiliriz. Bu araştırmanın çıkış nok-
tasını da dönemsel bir bakış açısıyla Cumhuriyetimizin kuruluşundan 
günümüze geçen süre içinde hangi konuların öne çıkıp hangi konuların 
etkisini yitirdiğini ortaya koyma düşüncesi oluşturmaktadır. Buna bağlı 
olarak da araştırmanın üst amacı, konuların dağılımı aracılığıyla İlköğre-
tim 6. 7. ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe derslerinde ele alınan konular 
içinde aktarılmak istenen değerler bağlamında nasıl bir gelişim çizgisi iz-
lendiğini ortaya koymak olarak tanımlanabilir. Böylece dönemsel koşul-
lar doğrultusunda yetiştirilmek istenen insan tipinin de genel çizgilerini 
gösterebilmek olanaklı olacaktır. 

Zamanla değişen koşullar, insanların gereksinimlerini de değiştirip 
farklılaştırdığından, bir dönem için önemli olan bir konunun diğer dö-
nemde önemini yitirmesi doğaldır. Söz gelimi, kumbara simgesi belli bir 
dönem çocukların yetiştirilmesinde dönemin koşullarına uygun bir sim-
geyken günümüz çocukları için bir değer olmaktan çıkmıştır. Günümü-
zün simgeleri arasında yer alan bilgisayar ve internet gibi içinde bulun-
duğumuz dönemin ruhunu yansıtan simgeler, ders kitaplarına ve ders 
kitaplarında yer alan konu ve okuma metinlerine ne ölçüde yansıyabil-
miştir? Bu araştırmayı yönlendiren temel çıkış noktalarından biri de bu 
soruda yatmaktadır. Burada temel açmaz, eğitimin dönemsel gelişmeler-
le yönlendirilmesin gerekliliğinin yanı sıra eğitim sürecinin sunulan sim-
ge ve değerlerle bir hesaplaşma alanı olabilmesi sorunsalındadır. Yitip 
giden kültürel değerler için yakınmak yerine onlara sahip çıkarak koru-
mak ve ileriye taşımak eğitim sürecinin önemli bir işlevi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Müfredatta belirtilen amaçların değer iletimi açısından uygulamaya 
aktarılmasını somutlaştıran araçlar öncelikle ders kitaplarında yer alan 
metinlerdir. Dünyaya ve yaşama bakışın ders kitapları aracılığıyla so-
mutlaştığı yerler aynı zamanda ders kitaplarında yer alan konular ve bu 
konular çerçevesinde işlenilen metinlerdir. Bu nedenle 1926’dan günü-
müze ilköğretim 6. 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında öne çıkan de-
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ğer yargılarını, bir başka deyişle dünyaya ve yaşama bakışı ortaya koy-
mayı amaçlayan bu araştırmada metin türü ayrımı yapılmaksızın tarih-
sel bir gelişim çizgisi içinde ders kitapları, konular ve metinler düzlemin-
de ele alınacaktır. Araştırmanın amaç ve yöntemini oluşturan bir diğer 
önemli boyut da bu yaklaşımdır. Kuşkusuz bu yaklaşım, nasıl bir insan 
yetiştirmeye yönelik dilsel ve eğitsel düzenlemeler yapıldığını göstermeye 
yönelik bir yaklaşımdır. Dolayısıyla bu araştırma kapsamında 1926’dan 
günümüze ilköğretim 6. 7. ve 8. sınıf Türkçe derslerinde dilsel becerile-
rin kazandırılması ve geliştirilmesi yönünden değil, ağırlıklı olarak bu 
sürece yüklenen değerler yönünden değerlendirilecektir, yani bu araştır-
mada yararcı bakış değil eğitsel bakış yönlendiricidir. 

İnceleme kapsamına alınan Türkçe ders kitaplarındaki konu alanları-
nı belirlemek için Penning’in6 bu alanda yaptığı konu alanı saptamasın-
dan yola çıkarak bu alanlara göre ders kitaplarındaki içeriğin ve değer 
yargılarının bir dökümü sunulacaktır: 

Konu Alanı 1 Ülke ve İnsanlar 
Konu Alanı 2 Günlük Yaşam ve Toplumsal Yaşam 
Konu Alanı 3 Kitle İletişim Araçları 
Konu Alanı 4 Eğitim ve Bilim 
Konu Alanı 5 Ekonomi ve Teknik 
Konu Alanı 6 Devlet ve Politika 
Konu Alanı 7 Tarih 
Konu Alanı 8 Kültür 

Alanların belirlenmesinde farklı yaklaşımlar da söz konusu olabilir. 
Nitekim Neuner’in7 dil öğretiminde ele alınabilecek ortak alanlar olarak 
belirlediği Temel Yaşam Deneyim Alanları ile ilgili çerçevede şöyle bir sı-
ralama söz konusudur: 

- Doğum ve ölüm, 
- Kişisel kimlik (“ben” / varlık / kişisel özellikler), 
- Aile ilişkileri (akrabalık bağları-özel hayat: “biz” / benzerlik ilişkileri / 

aidiyet), 
- Büyük ölçekli politik topluluk (sosyal sınıf / “biz”), 
- İkili ilişkiler (arkadaşlık/aşk : cinsiyetler arası ilişki), 
- Yaşam alanı, 
- Çevre koşulları (fiziksel koşullar/çevreyle olan ilişkiler), 
- Çalışma hayatı (varlığını güvence altına alma), 

                                                           
6 Dieter Penning, Landeskunde als Thema des Deutschunterrichts-fachübergreifend und/ 
oder fachspezifisch?, Info DaF-Nr. 6, DAAD, Indicium, München, 1995. 
7 Gerhard Neuner, Fremde Welt und eigene Erfahrung-Zum Wandel der Konzepte von Landes-
kunde für den fremdsprachlichen Deutschunterricht, Eine Tagungsdokumentation, G.Neuner, 
M. Asche (Hrsg.) Universität Kassel, S. 14-39, Kasseler Werkstattberichte zur Didaktik 
“Deutsch als Fremdsprache”, Heft 3, Kassel, 1994. 
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- Eğitim-öğretim, 
- Boş zaman/dinlence/sanat (maddî kaygıları olmayan uğraşlar, eğ-

lence), 
- Temel ihtiyaçlar/tüketim, 
- Trafiğe katılım/hareketlilik (uzay ile ilgili deneyim), 
- İletişim (işaret sistemlerini kullanma/medya), 
- Sağlık önlemleri (sağlık-hastalık-temizlik), 
- Norm ve değer yargıları ile ilgili deneyim (etik/din/duyu sistemleri), 
- Tarih deneyimi (zaman ile ilgili deneyim), 
- Zihinsel ve ruhsal alanlarla ilgili deneyimler (gerçeklikle kurulan iliş-

ki/hayal gücü/hafıza/anılar/kendini yansıtma/duygusallık vs.). 
Ancak görüldüğü gibi Penning ve Neuner’in konulara ilişkin sıralama-

larında kesişen alanlar da bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında Pen-
ning’in çizdiği çerçeve, inceleme modelini oluşturacaktır. Yukarıda yer 
alan alanların içinde gösterilen ‘Konu Alanı 2: Günlük Yaşam-Toplumsal 
Yaşam’ ile ilgili olarak da Kavcar’ın8 2. Meşrutiyet devrinde yani 1908-
1923 yılları arasında yazılmış olan şiir, tiyatro, roman ve öykü yapıtlarını 
eğitim açısından inceleyen araştırmasında yaptığı sınıflandırmadan da 
yararlanılmıştır. 

Yukarıda belirtilen konu alanları ışığında 1926’dan günümüze kadar-
ki dönemde yer alan ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitabı kuşak-
larına baktığımızda, şu konuların öne çıktığını görmekteyiz: 

Alan 1: Ülke ve İnsanlar 

- Yabancı Ülkeler ve Kentler, 
- Coğrafî Veriler, 
- Anadolu, 
- Büyük Kentler, 
- Ülkenin Bölgeleri. 

Alan 2: Günlük Yaşam-Toplumsal Yaşam 

- Köy ve Kır Yaşamı - Çiftçilik, 
- Meslekler - Çalışma Hayatı - Emek, 
- Yoksulluk, 
- Ülke Sevgisi, 
- İlerleme - Çağdaşlaşma, 
- Millî Bayramlar, 
- Gelenek-Görenekler, 
- Sağlık-Temizlik, 
- Kişilerde oluşması istenen ahlakî nitelikler: Dürüstlük, Çalış-

kanlık, Fedakärlık, Yardımseverlik, Cesaret, 
                                                           
8 Cahit Kavcar, Edebiyat ve Eğitim, Genişletilmiş 3. Baskı, Engin Yayınları, 1999. 
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- Kişilerde oluşması istenen medenî nitelikler: Çağdaşlık, İlericilik, 
İnsan Sevgisi, Aile Sevgisi, 

- Kişilerde oluşması istenen millî nitelikler: Bağımsızlık, Ülke Sev-
gisi, Kahramanlık. 

Alan 3: Kitle İletişim Araçları 

- Basın-Yayın, 
- Radyo-Televizyon-Sinema, 
- İcatlar, 
- Matbaa. 

Alan 4: Eğitim ve Bilim 

- Okul Yaşamı, 
- Bilim, 
- Bilgisizliğe Karşı Mücadele, 
- Boş İnançlara Karşı Mücadele. 

Alan 5: Ekonomi ve Teknik 

- Kalkınma, 
- Tutumluluk, 
- Çevre ve Enerji (Doğa ve Hayvan Sevgisi), 
- Üretim, 
- Yerli Mallar, 
- Teknoloji. 

Alan 6: Devlet ve Politika 

- Atatürk, 
- İsmet İnönü, 
- Cumhuriyet, 
- Devrimler, 
- Bayrak Sevgisi, 
- Askerlik, 
- Siyasî Partiler, 
- Türklük, 
- Savaş (Kahramanlık). 

Alan 7: Tarih 

- Tarih Bilgisi, 
- Tarihî Kişilikler. 

Alan 8: Kültür 

- Yazarlar-Şairler-Yazın-Tiyatro, 
- Kütüphaneler, 
- Film-Müzik-Sanat Dalları, 
- Millî Varlıklar. 
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Araştırmanın kapsamını oluşturan kaynaklar, 1926’dan günümüze 
uzanan süreçte ilköğretim 6. 7. ve 8. sınıf Türkçe derslerinde okutulan 
Türkçe ders kitaplarıdır. Bu bağlamda altmış (60) kitap belirlenmiştir. 
Belirlenen bu ders kitaplarının tümünü incelemeye almak, kuşkusuz bu 
araştırmanın kapsamını aşar. Bu nedenle belirlenen beş (5) döneme ait, 
altı (6) müfredat/öğretim programına ilişkin 6. 7. ve 8. sınıflara ait tem-
sil nitelikli birer Türkçe ders kitabının inceleme kapsamına alınması uy-
gun bulunmuştur. İnceleme kapsamına giren yirmi dört (24) adet Türkçe 
ders kitabının yani araştırmanın kapsamını oluşturan ders kitaplarının 
belirlenmesinde şöyle bir yol izlenmiştir: Ele alınan beş (5) dönem, altı 
(6) müfredat değişimine dayanarak oluşturulmuştur. Arayış ve Model 
Dönemi (Dönem 4) diye adlandırılan ve 1968-1990 yıllarını kapsayan dö-
nem, Müfredat 4 (1968) ve Müfredat 5 (1981) olmak üzere iki ayrı müfre-
dat yapılanmasını içerdiğinden, burada beş (5) dönem ve altı (6) müfre-
dat söz konusudur. 

Araştırmanın kapsam ve sınırlılıklarını gösterirken vurgulanması ge-
reken bir diğer önemli nokta da şudur: Türkçe ders kitaplarında edebî 
metinler, bilgi ileten metinler ve kullanmalık metinler olmak üzere farklı 
metin türleri bulunabilir. Bu araştırma kapsamında ise, metin türü sı-
nırlaması yapılmaksızın okuma-anlama becerisinin geliştirilmesine yöne-
lik metinlere değer ve yargılar bağlamında çözümleyici yaklaşılmıştır. 
Yukarıda belirtilen sınırlamalar doğrultusunda ele alınan ders kitaplarının 
okuma-anlamaya yönelik metinlerinin tümü incelenmeye çalışılmıştır. 

1926-1936 yılları arasında uygulanan öğretim programında Cumhu-
riyet rejiminin, Atatürk ilke ve devrimlerinin yeni nesile iyice anlatılması-
nın amaç olduğu saptanmıştır. ‘Edebî Kıraat Numuneleri 1-2-3’ başlıklı 
Türkçe ders kitaplarında da bu ana amaca uygun olarak değerlerin konu 
edildiği metinlerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Okuma parçalarının 
konu alanlarına göre dağılımlarına bakıldığında şöyle bir sonuç karşımı-
za çıkmaktadır: 
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Görüldüğü gibi 1926-1936 öğretim programı doğrultusunda hazırla-
nan ders kitaplarında en fazla metin ‘Günlük Yaşam-Toplumsal Yaşam’ 
konu alanına aittir. ‘Günlük Yaşam-Toplumsal Yaşam’ konu alanında 
metinlerin özellikle ‘Köy ve Kır Yaşamı’, ‘Çiftçilik’, ‘Yoksulluk’, ‘Ülke Sev-
gisi’, ‘Millî Bayramlar’, ‘Dürüstlük’, ‘Çalışkanlık’, ‘Fedakârlık’, ‘Yardımse-
verlik’ gibi alt başlıklarda yoğunlaştığı görülmektedir. Konu alanı olarak 
ikinci sırada ‘Ülke ve İnsanlar’; üçüncü sırada ise ‘Devlet ve Politika’ gel-
mektedir. Cumhuriyet döneminin bu ilk Türkçe ders kitaplarında yer 
alan metinlerin özellikle bu üç konu alanında yoğunlaşması, yukarıda 
da belirtildiği gibi cumhuriyetin ilkelerini, değerlerini tanıyan ve benim-
seyen bir neslin yetiştirilmesi amacıyla yakından ilgilidir. 

1923-1936 yıllarını kapsayan ve Dönem 1 olarak ele alınan ‘Yerleşme 
ve Yenileşme Dönemi’nde eğitimin başlıca amacı, her düzeydeki okullar-
da öğrencilere cumhuriyetçi ve demokratik anlayışa dayanan bir siyasî 
eğitim vermek olmuştur. Bu dönem, yeni devlet anlayışının ihtiyaç duy-
duğu yeni insanın yaratılacağı cumhuriyet dönemi eğitiminin temel özel-
liklerini yansıtmaktadır. Bu amaca göre hazırlanan ve Türkiye Cumhuri-
yeti’nin ilk eğitim programı olma özelliğini taşıyan 1926 müfredatında, 
yeni yönetim biçiminin ihtiyaç duyduğu yeni nesillerin yetiştirilmesinde 
anadili öğretimi olarak Türkçe derslerine önemli bir işlev yüklenmektey-
di. Milli benlik, laiklik, pozitif bilimler ve batıyı takip etme temellerine 
dayandırılan yeni öğretim programında, çağdaş uygarlık düzeyine ulaş-
ma ve kültürünü gelecek nesillere aktarma hedefleri doğrultusunda 
Türkçenin nasıl öğretileceği sorusuna yanıt aranmıştır. Cumhuriyetin ilk 
müfredatında yer alan Türkçe öğretimi amaçlarına bakıldığında, öncelik-
le dilin kullanımsal boyutu üzerinde durulduğu ve dil derslerinin anlama 
ve anlatma becerilerini birbirinden ayırmadan bir bütün olarak kabul 
edildiği görülmektedir. 

Dönem 1 için incelenen ilköğretim 6. 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitap-
larında yer alan metinlere bakıldığında, Türkçe derslerinin kullanımsal 
boyutunun yanı sıra, yeni eğitim anlayışının hedeflediği eğitsel kazanım-
ların da önemli ölçüde dikkate alındığı görülmektedir. Bu dönemin başlı-
ca eğitsel kazanım ve amaçları, Atatürk devrimleri ile Cumhuriyet değer-
lerini tanıma ve benimseme olarak ifade edilebilir. Öğrencileri öncelikle 
toplumsal yaşama hazırlamaya yönelik metinlerin ağırlıkta olması, yeni 
kurulan ülkenin öncelikli ve acil gereksiniminin de bu yönde olması ile 
açıklanabilir. 

1936-1948 yılları arasında uygulanan öğretim programında, cumhu-
riyetçi ve demokratik bir siyasî eğitimin yanı sıra ekonomik ve sosyal 
kalkınmayı da öne çıkaran bir eğitim anlayışının geliştiği görülmektedir. 
Askerî, siyasî, idarî alanlarda örgütlenmesini kuran Türkiye Cumhuriye-
tinde sıra, kültürel yöndeki eksikliklerin tamamlanmasına ve ekonomik 
durumun gerektirdiği doğrultuda bilimin ve tekniğin geliştirilmesine gel-
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miştir. Ülkede başlatılan ekonomik ve sosyal kalkınma hamlelerine para-
lel olarak dönemin Türkçe ders kitaplarında da bu amaca uygun bir yö-
nelişin ortaya çıktığı ve ekonominin, bilimin ve tekniğin konu edildiği 
metinlerin ağırlık kazanmaya başladığı görülmektedir. Okuma parçaları-
nın konu alanlarına göre dağılımlarına bakıldığında şöyle bir sonuç kar-
şımıza çıkmaktadır: 

 

Görüldüğü gibi 1936 öğretim programı doğrultusunda hazırlanan 
ders kitaplarında en fazla metin ‘Günlük Yaşam-Toplumsal Yaşam’ konu 
alanı içerisinde bulunmaktadır. Bu alan konularında da özellikle ‘Köy ve 
Kır Yaşamı’, ‘Çiftçilik’, ‘Yoksulluk’, ‘Ülke Sevgisi’, ‘Millî Bayramlar’, ‘Dü-
rüstlük’, ‘Çalışkanlık’, ‘Fedakârlık’, ‘Yardımseverlik’ gibi alt başlıklarda 
yoğunlaşıldığı görülmektedir. Konu alanı olarak ikinci sırada ise ‘Ekono-
mi ve Teknik’; üçüncü sırada ise ‘Eğitim ve Bilim’, hemen ardından da 
‘Devlet ve Politika’ konu alanı gelmektedir. Gelişme dönemine ait Türkçe 
ders kitaplarında yer alan metinlerin özellikle bu üç konu alanında yo-
ğunlaşması, cumhuriyetin ilke ve değerlerinin yalnızca siyasi ve idarî 
alanlarda değil, ekonomik ve sosyal yönlerden de benimsetilmesi anlayı-
şıyla yakından ilgilidir. 

1936-1948 yıllarını kapsayan ‘Gelişme Dönemi’, Türkçe ders kitapla-
rındaki metinler doğrultusunda değerlendirildiğinde eğitsel ve pragmatik 
açıdan Dönem 1’den çok farklı olmadığı görülmektedir. Dönem 2’de 
Cumhuriyet değerlerinin yeni nesile iyice aktarılması yoluyla yeni reji-
min gerektirdiği bir siyasi bilinç geliştirme amacı öne çıkmaktadır. Bu-
nun yanı sıra kültürel yöndeki eksikliklerin tamamlanması ve ülke eko-
nomisinin ihtiyacı doğrultusunda bilimin ve tekniğin geliştirilmesi yeni 
amaçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

‘Gelişme Dönemi’nde uygulanan 1936 müfredatında yer alan Türkçe 
öğretimi amaçlarında Türkçenin doğru ve güzel kullanımına özel bir vur-
gu yapıldığı görülmektedir. Dil öğretiminin kullanım boyutunu ifade 
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eden bu amaçların yanı sıra dil devriminin gereklerini yerine getirme ve 
‘güzel yazılmış eserlerin zevkine varmalarını temin etme’ gibi eğitsel bo-
yutlara da değinilmiştir. 

Ülkede başlatılan ekonomik ve sosyal kalkınma hamlelerine paralel 
olarak bu dönemin ilköğretim 6. 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında 
ekonominin, bilimin ve tekniğin konu edildiği metinlerin ağırlık kazan-
maya başladığı görülmektedir. Dönem 1’de ‘Ekonomi ve Teknik’ konu 
alanı, dördüncü sırada yer alırken Dönem 2’de aynı konu alanı ‘Günlük 
Yaşam ve Toplumsal Yaşam’ konu alanının ardından ikinci sırada bu-
lunduğu görülmektedir. Hemen üçüncü sırada ise ‘Eğitim ve Bilim’ konu 
alanı gelmektedir. Dönem 1’de öncelikle yeni yönetim biçimine uygun 
toplumsal yaşamı düzenleyici ve yeni toplumsal düzenin gerektirdiği bi-
lincin geliştirilmesi ve benimsetilmesi yönünde değerlerin aktarılmasına 
ağırlık verilmişken Dönem 2’de, sanayileşme ve kalkınma hedefleri doğ-
rultusunda ‘Kalkınma’, ‘Tutumluluk’, ‘Üretim’, ‘Yerli Mallar’, ‘Bilim’, ‘Sağ-
lık’, ‘Temizlik’ ve ‘Cumhuriyet’ gibi değer ve konular öne çıkmaktadır. Bu-
rada, ülkenin içinde bulunduğu nesnel koşulların ve güncel gereksinim-
lerin, eğitimin hedeflerini de ne ölçüde etkilediği ve belirlediği görülmek-
tedir. 

1948-1968 yılları arasında uygulanan öğretim programında, ekono-
mik ve sosyal kalkınmayı öne çıkaran bir eğitim anlayışının geliştiği gö-
rülmektedir. Sanayi toplumuna geçişin gerçekleştirilmeye çalışıldığı bu 
dönemde, meslekî eğitime büyük önem verilmiş ve bu doğrultuda uygu-
lanan insan gücü eğitimi planlamalarıyla bireylere meslek edindirme yö-
nünde ileri adımlar atılmıştır. Bu döneme ait Türkçe ders kitaplarında, 
bu amaca uygun bir yönelişin ortaya çıktığı, “çalışma” ve “meslekler” ko-
nularını içeren okuma parçalarına daha fazla yer verildiği görülmektedir. 
Okuma parçalarının konu alanlarına göre dağılımlarına onar yıllık za-
man dilimleri göz önünde tutularak bakıldığında ‘Çok Partili Hayata Ge-
çiş ve Plânlı Kalkınma Dönemi’nin Türkçe ders kitaplarındaki konu alan-
larının grafik üzerindeki dağılımına göre şöyle bir genel sonuca varılmak-
tadır: 
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Görüldüğü gibi 1948 öğretim programı doğrultusunda hazırlanan İlk-
öğretim 6. 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında en fazla metin ‘Günlük 
Yaşam-Toplumsal Yaşam’ konu alanı içerisinde bulunmaktadır. Bu alan 
konularında da özellikle ‘Ülke Sevgisi’, ‘Millî Bayramlar’, ‘Dürüstlük’, ‘Ça-
lışkanlık’, ‘Fedakârlık’, ‘Yardımseverlik’ gibi alt başlıklarda yoğunlaşıldığı 
görülmektedir. Konu alanı olarak ikinci sırada ‘Ülke ve İnsanlar’ yer al-
maktadır. Üçüncü sırada ise ‘Kültür’, hemen ardından da ‘Ekonomi ve 
Teknik’ konu alanı gelmektedir. 

‘Çok Partili Hayata Geçiş ve Planlı Kalkınma Dönemi’ olarak adlandırı-
lan ve 1948-1968 yıllarını kapsayan Dönem 3, Türkiye’de sanayi toplu-
muna geçiş hamlelerinin yapıldığı ve bu bağlamda eğitime öncü ve des-
tek rolünün verilerek büyük bir insan gücü-eğitimi plânlamasının yapıl-
dığı dönemdir. 

1948-1968 yılları arasında uygulanan öğretim programında, ekono-
mik ve sosyal kalkınmayı öne çıkaran bir eğitim anlayışının geliştiği gö-
rülmektedir. Sanayi toplumuna geçişin gerçekleştirilmeye çalışıldığı bu 
dönemde, meslekî eğitime büyük önem verilmiş ve bu doğrultuda uygu-
lanan insan gücü eğitimi plânlamalarıyla bireylere meslek edindirmede 
önemli adımlar atılmıştır. 

1948 Türkçe öğretimi programı, pragmatik boyutuyla ele alındığında 
önceki Türkçe öğretimi programlarının aynısı olduğu görülmektedir. Far-
kı, kolay anlaşılabilir, derli toplu bir biçimde düzenlenerek arı ve duru 
bir dille ifade edilmiş olmasıdır. 

1948 öğretim programı eğitsel boyutuyla ele alındığında ise bu prog-
ram doğrultusunda hazırlanan ilköğretim 6. 7. ve 8. sınıf Türkçe ders ki-
taplarında konuların ve değerlerin ‘Günlük Yaşam-Toplumsal Yaşam’ ko-
nu alanı içerisinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu alan konularında da 
özellikle ‘Ülke Sevgisi’, ‘Kalkınma’, ‘Dürüstlük’, ‘Çalışkanlık’, ‘Çalışma 
Hayatı’, ‘Meslekler’, ‘Emek’, ‘Fedakârlık’, ‘Yardımseverlik’ ve ‘Kendini Ge-
liştirme’ gibi değer ve başlıklar öne çıkmaktadır. Konu alanı olarak ikinci 
sırada ise ‘Ülke ve İnsanlar’ yer almaktadır. Üçüncü sırada ise ‘Kültür’, 
hemen ardından ‘Ekonomi ve Teknik’ konu alanı gelmektedir. Önceki dö-
nemlerle karşılaştırıldığında, ‘Dönem 3’te ülkenin kalkınmasına yönelik 
‘çalışma’ olgusunun öne çıkarıldığı görülmektedir. 

1968-1990 yılları arasında 1968 müfredatı ve 1981 müfredatı olmak 
üzere uygulanan iki öğretim programı da, ‘Çok Partili Hayata Geçiş ve 
Planlı Kalkınma Dönemi’ adından anlaşılacağı üzere eğitimde bir model 
geliştirme arayışının sürdürüldüğü ve buna bağlı olarak farklı plânların 
uygulamaya konulduğu bir dönemin eğitim programları olmuştur. Bir 
yandan sanayileşmenin sürdüğü, bir yandan da dünyada yaşanan geliş-
melerin de etkisiyle ülkede ortaya çıkan olumsuz siyasî tablonun, ders 
kitaplarına da bazı yönleriyle belirgin bir biçimde yansıdığı görülmekte-
dir. Uygulamaya konulan iki eğitim programına göre onar yıllık zaman 
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dilimleri göz önünde tutularak bu döneme ait Türkçe ders kitaplarında 
yer alan okuma parçalarının konu alanlarına göre dağılımlarına bakıldı-
ğında şöyle bir sonuç karşımıza çıkmaktadır: 

 

‘Arayış ve Model Dönemi’ içerisinde uygulanan iki eğitim programına 
göre (1968 müfredatı ve 1981 müfredatı) hazırlanmış ilköğretim 6. 7. ve 
8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma metinlerinin konu alan-
larına göre dağılımına bütün dönemi kapsayacak biçimde bakıldığında, 
ilk sırada yer alan konu alanının ‘Günlük Yaşam ve Toplumsal Yaşam’ 
olduğu, ikinci sırada ise yüksek sayılabilecek bir oranla ‘Devlet ve Politi-
ka’ alanının yer aldığı görülmektedir. ‘Devlet ve Politika’ konu alanı altın-
da ise en fazla ‘askerlik’ başlığına yer verildiği göze çarpmaktadır. Kuş-
kusuz, bu durumun söz konusu Türkçe ders kitaplarının ortaya çıktığı 
ve askerî müdahalelerin damga vurduğu dönem gelişmeleriyle yakından 
ilgisi bulunmaktadır. 

‘Arayış ve Model Dönemi’ olarak adlandırılan ve 1968-1990 yıllarını 
kapsayan Dönem 4, eğitimde bir model geliştirme arayışının sürdürül-
düğü ve buna bağlı olarak farklı plânların uygulamaya konulduğu bir 
dönem olmuştur. Bir yandan sanayileşmenin sürdüğü, bir yandan da 
dünyada yaşanan gelişmelerin de etkisiyle ülkede ortaya çıkan olumsuz 
siyasî tablo, eğitim anlayışını ve buna bağlı olarak bu dönem içerisinde 
geliştirilen öğretim programlarını etkilemiştir. 

1968 ilkokul programı, Türkçe derslerinin pragmatik amaçları ve uy-
gulaması bakımından önceki programlarla karşılaştırıldığında büyük ye-
nilikler getirmemiş ve 1981’e kadar uygulamada kalmıştır. 1981 Türkçe 
öğretimi programı da pragmatik boyutuyla önemli bir değişiklik içerme-
mektedir. Ancak, “öğrencilerin ulusal duygusunu ve ulusal coşkusunu 
güçlendirmede” Türkçe derslerine önemli bir eğitsel amacın eklendiği gö-
rülmektedir. Burada da ülkedeki dönemsel koşulların öğretim program-
larına ve bunun bir uzantısı olarak Türkçe ders kitaplarına belirgin bir 
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biçimde yansıdığı görülmektedir. Bu dönem içerisinde yaklaşık onar yıl 
arayla yaşanan askerî müdahalelerinin yansımaları ve izleri Türkçe ders 
kitaplarında görülmektedir. 

‘Arayış ve Model Dönemi’ içerisinde uygulanan iki eğitim programına 
göre (1968 müfredatı ve 1981 müfredatı) hazırlanmış ilköğretim 6. 7. ve 
8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma metinlerinin konu alan-
larına göre dağılımına bütün dönemi kapsayacak biçimde bakıldığında, 
ilk sırada yer alan konu alanının ‘Günlük Yaşam ve Toplumsal Yaşam’ 
olduğu, ikinci sırada ise yüksek sayılabilecek bir oranla ‘Devlet ve Politi-
ka’ alanının yer aldığı görülmektedir. ‘Devlet ve Politika’ konu alanı altın-
da ise en fazla ‘askerlik’ başlığına yer verildiği ve ‘askerliğe’, ‘orduya’, 
‘Türklüğe’ övgülere yer verildiği göze çarpmaktadır. Önceki dönemlerde 
‘Devlet ve Politika’ konu alanı % 11 - % 6 oranlarla dördüncü ve beşinci 
sıralarda yer alırken Dönem 4’te bu konu alanının % 27’lik oranlarla 
ikinci sırada yer alması askerî müdahalelerin metinlerdeki yansıması 
olarak yorumlanabilir. 

Dikkat çeken başka bir olgu da bu dönemde dinî bayramları tanıtan 
okuma metinlerinin Türkçe ders kitaplarında yer almaya başlamasıdır. 

1990-2010 yılları arasında uygulanan öğretim programında, dünya-
daki gelişmelere paralel olarak küreselleşme olgusu ve küreselleşmenin 
gerekleri doğrultusunda, müfredattan eğitim felsefesine kadar eğitim an-
layışında köklü bir değişim gerçekleştirilmiştir. Bu döneme ait Türkçe 
ders kitaplarında bu doğrultuda, yeni küresel düzenin gerektirdiği insan 
gücünü yaratmayı amaçlayan ve bu amaca uygun bir yönelişin ortaya 
çıktığı görülmektedir. Okuma parçalarının konu alanlarına göre dağılım-
larına, gerçekleşen müfredat değişikliğine göre biçimlenen zaman dilim-
leri göz önünde tutularak bakıldığında ‘Küreselleşme Dönemi’nin 1991-
2010 yılları arasındaki dönemin bütününü kapsayan süreye ait grafikte 
konu alanlarının dağılımı şu şekilde yer almaktadır: 
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Görüldüğü gibi ‘Küreselleşme Dönemi’nde hazırlanan İlköğretim ikinci 
kademe Türkçe ders kitaplarında en fazla metin ‘Günlük Yaşam-Toplum-
sal Yaşam’ konu alanı içerisinde bulunmaktadır. Konu alanı olarak ikin-
ci sırada ise ‘Devlet ve Politika’ yer almaktadır. Üçüncü sırada ‘Ülke ve 
İnsanlar’, hemen ardından ‘Kültür’ konu alanı gelmektedir. Bu dönemde, 
özellikle de 2004 yılından sonraki ikinci dilimde hazırlanmış Türkçe ders 
kitaplarında dikkat çeken bir nokta, evrensel olanla yerel olanın dengeli 
bir biçimde birleştirilmiş olmasıdır. Küreselleşme çağının doğal bir uzan-
tısı olarak küçülen dünya farklı insanları ve ülkeleriyle tanıtılırken, yerel 
ve millî olandan da hiçbir surette vazgeçilmemiştir. Özellikle ‘Kültür’ ko-
nu alanı altında millî kültürümüze ait el sanatlarına fazlaca yer verildiği 
görülmektedir. 

‘Küreselleşme Dönemi’ adı verilen ve 1990-2010 yılları arasındaki 
yaklaşık yirmi yılı kapsayan bu dönemde öğrenci merkezli bir öğrenme 
anlayışı doğrultusunda köklü bir müfredat değişikliği yapılmıştır. ‘Eğitim 
Reformu’ adı altında yürütülen çalışmalar kapsamında 2002 yılında baş-
latılan çalışmalar sonucunda 2004 yılından itibaren yeni öğretim progra-
mı aşamalı olarak uygulamaya konulmuştur. 

1990-2010 yılları arasında uygulanan öğretim programında, dünya-
daki gelişmelere paralel olarak küreselleşme olgusu ve küreselleşmenin 
gerekleri doğrultusunda, müfredattan eğitim felsefesine kadar eğitim an-
layışında köklü bir değişim gerçekleştirilmiştir.  

Önceki programlarda da öğrenci merkezli bir öğrenme anlayışı 
benimsenmiştir. Türkçe Dersi Öğretim Programında yapılandırmacı 
yaklaşım merkeze alınmakla birlikte çoklu zekâ kuramı ve öğrenci 
merkezli öğrenme gibi çeşitli eğitim yöntemlerinden de yararlanıl-
mıştır. 

Bu döneme ait Türkçe ders kitaplarında bu doğrultuda, yeni küresel 
düzenin gerektirdiği insan gücünü yaratmayı amaçlayan ve bu amaca 
uygun bir yönelişin ortaya çıktığı görülmektedir. Okuma metinlerinin ko-
nu alanlarına göre dağılımlarına bakıldığında şöyle bir tablo karşımıza 
çıkmaktadır. 
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Sonuç 

Türkçe öğretimi -ülkemiz için geçerli olmak üzere- anadili öğretimi 
olarak ele alındığında, özellikle ilköğretimde bütün derslerin temelini 
oluşturması nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Dilin iletişim işlevinin ya-
nı sıra bireyin kişilik yapısının gelişimine katkıları da tartışılmazdır. De-
ğişik dönemlerde geliştirilerek ve genişletilerek günümüze dek uzanan 
Türkçe öğretim programları incelendiğinde bunlarda ifade edilen amaçla-
rın büyük ölçüde içinde bulunulan çağın koşullarından doğan gereksi-
nimlere yanıt verecek biçimde düzenlenmiş olduğu görülmektedir. Deği-
şen koşullar ve gereksinimler, eğitimin temel amacını belirlemiş ve Türk-
çe öğretim sürecinde de dönemlere bağlı olarak belli başlı değerleri öne 
çıkarmıştır. 
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Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana değişen müfredat programları 
ışığında farklılaşan amaçlarla birlikte değerler dizgesinde de değişimler 
olmuştur. Zamanla değişen koşullar farklı değerleri önemsediğinden ya 
da değişen koşullar farklı insan tiplerini gerekli kıldığından değerler ve 
erdemler bütününde de değişmeler yaşanmıştır. Bu değişimlerin eğitsel 
odaklı bir bakıştan pragmatik odaklı bir bakışa doğru geliştiği çalışma-
nın ortaya koyduğu bir bulgudur. 

Yaşama anlam kazandıran, insana özgü erdem ve değerlerdir. İnsanın 
sosyalleşme ve birey olma süreci olarak eğitimin temel amaçlarından biri 
de değerlerin aktarımıdır. Zamanla değişen koşullarla değer yargıları da 
değişebilir. Bu noktada önemli olan yurtseverlik, dayanışma, dürüstlük, 
paylaşım, yardımlaşma, insanlar arası saygı ve hoşgörünün değişimlerle 
kalıcılığını yitirmemesidir. Yitirilmemelidir, çünkü bu değerler kültürü-
müzün özünü oluşturan yapı taşlarıdır, insanın ilkeli ve ahlâklı özellikle-
ridir. Eşitlik ve temel insan hakları gibi evrensel nitelikli değerler nasıl 
kazanılabilir? Çocuklarımıza yenilikleri kazandırırken insan olmanın ol-
mazsa olmaz özelliklerini nasıl koruyabiliriz? 

Bu araştırma işte bu sorularla yola çıkmış bir çalışmadır. Türkçe 
dersleri bağlamında işlenen konuların çerçevesi çizilerek ne yönde bir 
çizgi izlendiğini ortaya koyma yoluyla amaçlanan, konusal değişimlerin 
ne yönde geliştiğini gösterebilmektir. Çalışma, bu yöndeki tartışmalara 
bir katkı sağlayabildiği ölçüde işlevini yerine getirmiş olacaktır. 
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TÜRK MASAL KAHRAMANLARININ 
YOLCULUKTAN OLGUNLUĞA DEĞİŞİM SÜRECİ 

Yrd. Doç. Dr. Neşe IŞIK 

Öz 

Sembol dili, insanlığın geliştirdiği tek evrensel dildir ve tarihin akışı 

içinde oluşan tüm kültürler için aynıdır. Mitolojiler kadim zamanlardan iti-

baren modern zamanlar içinde de aynı güçte etkisini sürdürmüş, ait oldu-

ğu toplumdaki bireylerin bilinçaltında şekillenen düşünce ve duyguları 

simgeler hâlinde açığa çıkarmıştır. 

Sözlü kültür ürünlerinin başında gelen masallarda sembol dili dikkati 

çeken bir unsurdur. Sembol diliyle anlatılan ve de halk yaşamının aynası 

olan bu önemli tür, asırlar boyu kuşaktan kuşağa aktarılarak bugünlere 

kadar gelmiştir. 

Bu önemli sembolik anlatımlardaki kahramanlar, çeşitli sebeplerle ev-

den ayrılarak yola çıkarlar. Kahramanların, kimi zaman uzun, kimi za-

man kısa süreli bu göç edişleri onların yeni bir benlikle geri dönüşlerinin 

habercisidir. Masal kahramanlarının yolculukları onların manevî anlam-

da büyümelerine vesile olur. Bu çalışmada masal kahramanlarının yolcu-

luk serüvenlerinin izi sürülürken bu süreç içinde geçirdikleri evreler ve 

kahramanların yolculuk sonunda ulaştıkları yeni benlikleri gözler önüne 

serilecektir. Ayrıca, masal kahramanlarının benlik yolculuklarıyla benzer-

likler gösteren olgunluk süreçleri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Masal, Sembol, Bireyleşme Süreci, Sözlü Kültür. 

Abstract 

Period of Change in the Heroes of Turkish Tales  

“To Maturity Through Journey” 

Symbolic language is the only universal language developed by the 

humankind, and is also the same to all cultures emerged within the stre-
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am of the history. Mythologies have maintained its strong influence in the 

modern times in the same way as of the ancient times and in symbols 

have exposed the thoughts and emotions shaped in the subconscious of 

the individuals belonged to their society. 

Symbolic language is a remarkable element in the tales, the leading 

oral culture artifacts. This significant genre which is the mirror of folk life 

expressed by the symbolic language, has arrived so far today by inheri-

ted from generation to generation for centuries. 

Heroes in these important expressions set off by leaving their home 

because of various reasons. The long-term and short-term migration of the 

heroes is the foreshadowing of their return with a new self. The journeys 

of the heroes in the tales lead to their spiritual growth. In this study, 

when hunting for the journey adventures of heroes in the tales, the pha-

ses they experienced in this period and the new identities of the heroes 

after the journey will be revealed. Additionally, the periods of maturity 

which share similarities with the identity journeys of the heroes in the ta-

les will be emphasized. 

Key words: Tale, Symbol, Period of Individuation, Oral Culture. 

1. Giriş 

Masallar, kolektif hafızanın ürünleri olması sebebiyle destanlar gibi 
millî eserler olmamakla beraber masallardaki karakterler ve olaylar, her 
milletin kendi kültür birikimiyle yoğrularak şekil almıştır. Bu noktadan 
bakıldığında masallar, kökü bir kaynağa dayansa da, asırların imbiğin-
den süzülürken millî renklere boyanmış, masal kahramanlarına yükle-
nen vazifeler, uğruna fedakârlıklarda bulunduğu değer yargıları, millî 
ahlakı aksettirir duruma gelmiştir. Kısmen millî olarak kabul edilebilece-
ğimiz Türk masallarını yorumlarken bu milletin değer yargılarının, örf, 
âdet ve ananelerinin, uğruna feda ettiği hasletlerinin izlerini görürüz. 

Masal metinleri incelendiğinde bu unsurlarla bezenmiş çok sayıda 
metin dikkatleri çekecektir. Pek çok masal metninde karşımıza çıkan na-
mus kavramı Türk Milleti için en önemli değer yargılarından birisidir. 
Öyle ki asırlara damgasını vurmuş, çağ açıp çağ kapatmış Türk ecdadı-
nın töresi at, avrat ve silah üçlemesinde ifadesini bulmuştur. Türk ka-
dınları; erkeğinin en kutsal varlığı, korunması, kollanması gereken kıy-
metli hazinesi, varlığıyla neslinin devamını sürdüren, analık vazifesiyle 
değerine değer katan, zekâsıyla Türk cihan hâkimiyetinde erinin yanın-
da, arkasında durmuş cesur kadınlar, kadın sultanlar olarak tarihteki 
yerlerini almışlardır. 

Masallar, kimi zaman da söylenemeyenlerin dili olmuştur. Yanlış dav-
ranışlar, insanların olumsuz kişilik özellikleri masallarda asırlar boyun-
ca sembol diliyle anlatılmıştır. Doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık Türk in-
sanının başlıca erdemlerindendir. Masal kahramanlarının, doğru yolda 
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oldukları zaman, ödülle mükâfatlandırılmaları da onlara, masal diyarı-
nın sunduğu bir armağandır. Doğruluktan ayrılmayan masal kahraman-
larına yardım eden Pir, Hz. Hızır gibi manevî şahsiyetlerin yanında dev-
ler, hayvanlar, olağanüstü diğer varlıklar da vardır. Kahramanın aydınlı-
ğa kavuşmasına vesile olan bu yardımcılar, bizlere daima iyilerin kaza-
nacağını hatırlatırlar. 

Bu erdemlerle donanmış masal kahramanlarının yanı sıra, eksikleri 
olan masal kahramanları hayat serüvenlerindeki yolculukları sırasında 
olgunlaşarak tamlığa ulaşırlar. Bu serüven, masallarda sembolik bir dil-
le anlatılır. 

Kişinin bireyleşmesi fiziksel büyüme ve olgunlaşma sonucu farkına 
varmadan gerçekleşir. 

2. Bireyleşme Süreci, Erginlenme Törenleri, Tasavvuf ve Simya 
    Arasındaki Benzerlikler: 

Masal kahramanlarının sembolik yolculukları çözümlenmeden evvel 
konuyla ilgili bazı terimler ve aşamalar konu bütünlüğünü sağlamak 
amacıyla bu bölümde ayrıntısıyla açıklanacaktır. 

Bu terimlerden ilki bireyleşme sürecidir. Jung, bu süreci kişinin tam-
lığa ulaştığı, bütünleştiği, kendi kendini gerçekleştirdiği bireysel bir de-
neyim olarak tanımlar. 

Jung, İnsan ve Sembolleri adlı eserinde bireyleşme sürecini bir başka 
açıdan şöyle tanımlar: 

“Asıl bireyleşme süreci -kişinin kendi iç merkeziyle (ruhsal çekirde-

ğiyle) ya da selfiyle bilinçli olarak karşı karşıya gelme- genellikle ki-

şiliğin yaralanması ve buna refakat eden acı ile olur. Bu başlatıcı 

şok, öyle algılanmasa da bir tür “hidayet” şeklinde olur. Ego ise da-

ha çok kendini istenci, istekleri bakımından engellenmiş olarak his-

seder, genellikle bu ket vurmayı da dıştaki bir şeye yansıtır”.1 

Jung’un bireyleşme süreci olarak tanımladığı bireysel deneyim, psiko-
lojik bir yolculuğa benzetilir. Jung, bu süreçte egonun, insan yaşamının 
amacı olan bütünselliğe doğru gelişmesi olduğunu ve bunun da ergin-
lenme sınavlarına benzer deneyimler sayesinde oluştuğunu gözlemler. 
Masalların da geleceğin gençleri olan çocukları yaşamın engebeli aşama-
larını kolaylıkla geçmeleri için onları geleceğe hazırlayan erginlenme yön-
temlerinden olduğunu ileri sürer. 

Campell’in “Ayrılma-Erginlenme-Dönüş” şeklinde formüle ettiği süreç 
içinde kahramanın erginlenme aşaması oldukça önem taşır. Joseph 
Campbell’in “Ayrılma-Erginleme-Dönüş” olarak tanımladığı bu ruhsal yol-
culuğun sonunda masal kahramanları erginlenmiş, tam benliğe kavuş-
muş bir birey hâlinde yaşamına devam edecektir. 
                                                           
1 C.G. Jung, İnsan ve Sembolleri, Okuyan Us Yay., s. 166, İstanbul, 2007. 
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Bireyleşme sürecinde ilk adım olan ayrılma aşamasında kahraman, 
rehberin çağrısına uyacak, eşiği geçtikten sonra, kendisini bekleyen sı-
navlar yoluna doğru ilerleyecektir. Masal kahramanlarının çoğu zaman 
birlikte başladıkları sınavlar yolundaki başarısı birbirinden farklı olacak-
tır. Çünkü asıl kahraman; gözünü budaktan sakınmayan, tüm zorlukla-
ra göğüs gerebilen kişidir. 

Masal metinlerindeki kahramanın bireyleşim süreci sırasında verdiği 
sınavlarla ilkellerin erginlenme törenleri arasında da benzerlikler vardır. 
Dünya üzerindeki farklı topluluklarda gençler, erginlenme törenlerinde 
bir dizi sınavlara2 tabi tutulurlar. Bu sınavlarla; masallardaki sınavların 
yanı sıra, hikâye, destan metinlerinde karşımıza çıkan bazı unsurlar 
arasında birtakım benzerlikler söz konusudur. 

Jung’un Bireyleşme Süreci3 olarak tanımladığı kişinin olgunlaşma 
süreci ile simya arasında bir ilgi kurulabilir. Bir nevi dönüşüm sanatı 
olarak bilinen simya, kirli ve hasta olanın birtakım süreçlerden geçirilip 
arındırılarak mükemmel olana dönüştürme işlemi olarak bilinir. Simya-
cılara göre, altını oluşturan madde hastadır, madde iyileştiği zaman altın 
ortaya çıkacaktır. Simyacılar bu sebeple Felsefe Taşını aramaktadırlar. 
Bu taş sayesinde madde altına çevrilebilmekte ve bundan elde edilen ik-
sirle insan ölümsüzlüğe kavuşabilmektedir. Tıpkı ölümsüzlük suyu ab-ı 
hayatta olduğu gibi. Bengi suyun kökenine bakıldığı zaman ölümsüzlük 
veren bu suyun kökeninin yaratılış mitlerine dayandığı görülmektedir. 
Pek çok anlatıda karşımıza çıkan bu arketipik4 unsur, simyada ölümsüz-
lük iksiri olarak dikkati çekmektedir. Simyada kirli olan maddenin altına 
dönüşerek Felsefe Taşıyla ulaştığı mükemmelleşme süreci ile insanoğlu-
nun kendi içindeki günahlardan, kirlerden arınarak saf hâle dönüştü-
ğünde ulaştığı bilinç hâlinin aynı olduğu söylenebilir. Sonuç olarak deni-
lebilir ki kişi günahlarından, kirlerinden arınarak kendi içine dönmeli ve 
böylece kendi içindeki gizli hazineye ulaşmalıdır. 
                                                           
2 S.A. Tokarev, dinin ilk formlarına adadığı çalışmasında dünya üzerindeki farklı topluluk-
lardaki inisiasyon törenlerini incelemektedir. Bu topluluklar arasında Merkezi Afrika Pigme-
leri, Kaliforniya’daki Vintu, Maydu, Pomo, Mivok, Yuki, Kostane Esselen, Salinan, Atabask, 
Yokut kabilelerinde uygulanan inisiasyon törenlerine değerlendirmekte ve inisiasyon kavra-
mının birtakım ortak noktalara sahip olduğunu belirtirken bunlardan birisinin de avcılık ol-
duğunu şu şekilde ifade eder. ‘İnisiasyonun en önemli anları gence avcı ve savaşçı yaşamını, 
dayanıklılığı, sertliği ve disiplini öğretecek olan bir dizi fizikî ve ahlakî sınamadan oluşmakta-
dır.’ (http://www.thbmer.gazi.edu.tr/makale) 
3 Jung’a göre, insanın “Bireyleşme Süreci”nde bilinç dışının bilincine varılır ve kişisel bilinç 
dışı (baskılanmış güdüler), arketipler ve “Kendi”, yani psişik merkez üzerinden yavaş yavaş 
“Ben” ortaya çıkar. 
4 Jung, ortak bilinç dışını oluşturan yapısal öğelere arketipler adını vermiştir. Jung, arketip-
lerin bütün insanlıkta ortak bulunduğunu, soya çekim ile atalardan gelen bütün geçmişi 
içerdiğini savunur. Jung’a göre kültürel bilinç dışı, bireysel bilinçleri çepeçevre sarmalar. 
Her insan bilincinde, kökensel bilinç dışına ait bütün yaşam biçimleri ve atalarına ait kalı-
tımsal işlevleriyle doğar. Sözlü kültür ürünlerinden destan, masal, efsane ve halk hikâyele-
rinde arketiplerin izini sürmek mümkündür. Arketipler, sembolik anlatımlar olduğundan ar-
ketiplerin, anlamlandırılması gereken bir yanı vardır. 

188



NEŞE IŞIK / TÜRK MASAL KAHRAMANLARININ “YOLCULUK”TAN OLGUNLUĞA DEĞİŞİM SÜRECİ 5 

Bireyleşme süreci ile erginlenme törenleri ve masallar arasındaki bu 
benzerliğin yanı sıra sufinin kendini keşfetmesi de bu yolculuğa (birey-
leşme sürecine) benzer. İçe dönen insan gizli hazineyi/ödülü kendi için-
de bulur. 

Kişinin bireyleşme sürecinde uzak ülkeye yaptığı yolculukla, tasavvuf 
ehlinin yolculuğu aynı amacın farklı boyutlarda yaşanmasından ibarettir 
denilebilir. Şöyle ki; “Varlığımızın delillerini, (kainattaki uçsuz bucaksız) 
ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki, o Kur’an’ın gerçek 
olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin, her şeye şahit olması yetmez 
mi?”5; sûfiler bu ayette Allah’ın insana, bilginin kaynağını ve en sonunda 
da ona şah damarından daha yakın6 olan ilahî sevgiliyi bulması için ken-
di içine bakmasını buyurduğunu düşünmüşlerdir. 

Kahramanın uzak ülkeye yaptığı yolculukta uzak ülke ona hem çok 
yakın, hem de çok uzaktır. Tıpkı ona şah damarından daha yakın olan 
varlığının özü gibi... 

Tasavvufta çile çeken sufî bir anlamda ölüm hâlinden sonra bir dönü-
şüm yaşamaktadır. Mutasavvıf; çile, ölüm ve yeniden doğum sürecinde 
tıpkı simyada altının bir maden cevheriyken çok kıymetli maddeye, altı-
na dönüşmesi gibi bir dönüşüm yaşar. 

Altının dönüşümünde “Maden cevherleri ‘çile çekerler’, ‘ölürler’ ve var-
lığın başka kipine doğarlar, yani dönüşürler.”7 Bireyleşme sürecinde er-
ginlenen kahramanın çilesi, onu hamken pişirir ve ol durur. O artık piş-
miş cevhere/bütünlüğe kavuşmuş, altın olmuştur. 

İnsan makrokozmosun bir parçası mikrokosmostur. “Bireyleşme te-
melde bireyin şahsî varoluşunu insanlığın eşsiz bir ifadesi olarak fark et-
mesi ve küçük psişik dünyasının naif kabı içerisinde yaratılışın özünü da-
mıtmasıdır.”8 

Sonuç olarak; simyada kirli olan maddenin altına dönüşerek Felsefe 
Taşıyla ulaştığı mükemmelleşme süreci ile insanoğlunun kendi içindeki 
günahlardan, kirlerden arınarak saf hâle dönüştüğünde ulaştığı bilinç 
hâli arasında bir benzerlik olduğu görülmüştür. Öte yandan, masal kah-
ramanının bireyleşim süreci ile tasavvuf ehlinin içe dönüşü, kâmil insan 
olma yolunda yaşadığı süreç ve de ilkellerin erginlenme törenlerinde ya-
şadıkları birbirine benzerdir. Hepsinin ortak noktası, mükemmel insanı 
hedeflemesi ve bu yolda çeşitli sıkıntılara katlanılmasıdır. 

3. Kahramanın Yola Çıkışı ve Büyüme Süreci 

Masal metinleri incelenirken rehberin/(içten gelen sesin) çağrısını du-
yarak, büyülü eşiği geçen masal kahramanlarının erginlenme serüvenin-
                                                           
5 Kurân-ı Kerim, 41:53. 
6 Kurân-ı Kerim, 50:16. 
7 Mircea Eliade, Demirciler ve Simyacılar, Kabalcı Yay., s. 162, İstanbul, 2003. 
8 C.G. Jung, Keşfedilmemiş Benlik, İlhan Yayınları, s. 84, İstanbul, 1999. 
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deki sınavlarını, bu ruhsal yolculuklarında kaydettikleri aşamaları sonu-
cu bütünlüğe ulaşmalarının izi sürülecektir. 

Masal kahramanlarının; kendilerini çağıran sese kulak verip kimi za-
man gönüllü, kimi zaman da gönülsüz evden ayrılışları, onların değişim 
sürecine atılmalarının ilk aşamasını oluşturur. 

Günlük yaşamda da insanın tıkandığı, tükendiği, kendisini bağımlılık-
tan ötürü mutsuz hissettiği ya da yalnızlık duygusu içinde bunaldığı za-
manlar, bu duygular ona yola çıkma zamanının geldiğini fısıldar. Süreci 
başlatmak insanın elindedir; ya bu sese kulaklarını tıkayıp mutsuzluğuyla 
baş başa kalacak ve kendini tanıma fırsatını kaçıracak ya da çağrıya uyup 
yola çıkacaktır. Gerçek kahraman hiçbir zaman gözünü budaktan sakın-
maz. Risk almadan bir şeyleri başarmak, iyileşmek, gelişmek pek müm-
kün değildir. Gerçek masal kahramanları gidilir gelinmez yolu tercih ede-
rek bu riski göze alırlar. Balinanın Karnı9 adıyla isimlendirilen aşamada 
masal kahramanları karşılarına çıkan devler ülkesinde yenilmez devler bi-
le olsa onları yenmeyi başararak yollarına devam ederler. 

Masallar bugünün insanına değişme zamanı geldiğinde yola çıkması-
nı ve engelleri aşmasını söylerken, insanın kendi içine yönelerek orada 
ne olduğunu araştırması, onu anlayıp ötesine geçmesini öğütler. Masal-
ların söyledikleri âdeta bir ayna işlevi görür. Bu aynada insan kendini 
seyreder. Şayet, kişi bu sırlı aynada saklı benliğini, kendini görmeyi ba-
şarırsa; korkularını, zaaflarını, zayıflıklarını, kinlerini, nefretlerini -yani 
gölge10lerini- işte o zaman kendini tanımada aşama katetmiş demektir. 
Erginlenme sürecinde insanın kendisini negatif duygulardan uzak tut-
ması gerekir. Zihin bu duygulardan temizlenirse bir arınma gerçekleşmiş 
olacaktır. Önemli olan kişinin içine dönerek kendini gözlemlemesi, kendi 
beninden haberdar olmasıdır. Bu da zihnin gerçek benliği, özü, kavraya-
rak farkındalık boyutuna ulaşması demektir. Ödül masallarda, kahra-
manın ulaştığı altın bir taht ya da dünya güzeli bir kızla simgelenir. Ger-
çek yaşamın ödülü ise kişiyi ebedî mutluluğuna kavuşturacak olgunluğu 
olacaktır. 
                                                           
9 Bireyleşme amacıyla ruhsal bir yolculuğa çıkan masal kahramanlarının, bulundukları du-
rumdan daha iyi bir duruma geçebilmeleri/aşama kaydedebilmeleri için önce eşiği geçmeleri 
gerekir. “Büyülü eşikten geçişin bir yeniden doğum alanına geçme olduğu fikri, bütün dünya-
da balinanın karnının rahim imgesiyle simgelenmiştir. Kahraman, eşiğin gücünü ele geçirmek 
ya da onunla uzlaşmak yerine bilinmeyenin içinde kaybolur ve ölmüş gibi görünür”. Joseph 
Campbell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, (Çev. Sabri Gürses), Kabalcı Yayınları, s. 107, İs-
tanbul, 2000. 

Masal kahramanlarının genellikle bırakıldıkları bir dağ başı, kuyu, mağara, hamam, bilin-
meyen bir yol ayrımı, yasaklı kırkıncı oda gibi mekânlarda benlik mücadelesine girişen kah-
ramanlar zorlu birtakım sınavların ardından olgunlaşarak aşama kaydederler. Masal metin-
lerinde balinanın karnı “bireyleşme sürecinde olgunlaşma” aşaması olarak tabir edilen bu 
simgesel mekânda kahramanlar pek çok sınava tabi tutulurlar. 
10 Gölge, psişik bütünlüğün görünmez ama ayrılmaz bir parçası olan “diğer yanı-karanlık 
kardeşi” sembolize eder. Gölge aynı zamanda, kişinin bir parçası, benliğinden ayrılan ve bu-
na rağmen ona ‘tıpkı bir gölge gibi’ yapışık kalan bir bölümüdür. Jolande Jacobi, C.G. Jung 
Psikolojisi, İlhan Yayınları, s. 148, İstanbul, 2002. 
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Masallarımızdaki kahramanlar maceraya başlarken Eşik geçmek zo-
rundadır. Bilinenden bilinmeyene doğru yapılan bu geçişin ilk aşaması-
dır eşik. Gölgesini aramaya çıkan kahramanın pek çok eksik yanı vardır. 
Tecrübesiz, güçlü; ancak bilgisizdir. Kahraman, serüvenin çağrısına uya-
rak kimi zaman bir mağaraya, kimi zaman bir kuyuya varır. Bu yerler 
yüce ana arketipini11 simgelerken, aynı zamanda aşama evresinin de eşi-
ğidir. Bu eşiği geçen kahraman, balinanın karnı dediğimiz, yani kahra-
manın olağanüstü olaylarla karşılaşmasını sağlayacak, bilincin ötesinde, 
bilinç dışının simgesi olan bir yere ulaşacaktır. 

“Bazı mistiklerde olduğu gibi Hz. Musa’nın, Hz. İsa’nın ve Hz. Muham-
med’in en sevdikleri ibadet yerleri arasında dağlar bulunmaktadır. Hz. 
Musa Sinâ’da, Hz. Muhammed Hira’da vahiy almıştı.”12 

Mağara, bir delik olmakla birlikte, dünyanın gizini saklayan yerdir. 
Ana rahmini simgeleyen mağara, tohumun sırrını saklayan mekânıdır 
aynı zamanda. Ancak sırrı çözebilme yeteneği olan insanlar bu mağara-
da aşama geçirdikten sonra, bilinç ve bilinç dışının dengesini kurmayı 
başararak olgunluğa ulaşacaktır. Kahraman, mağaraya girerek toplum-
dan soyutlanır, bir anlamda topluma olan tepkisini ortaya koyar. 

Masal kahramanları kimi zaman rüyalarında gördükleri, kimi zaman 
da ününü duydukları bir güzele âşık olurlar. Yola çıkışlarının sebebi de 
olabilen bu durum, âşık oldukları kişiye kavuşmalarıyla son bulur. Kah-
ramanın anima ya da animusuna13 kavuşması pek çok masalda, masalın 
sonunda olmakla birlikte kimi zaman da masalın ortalarında da gerçek-
leşebilmektedir. Bu durum, genellikle masal kahramanının birden fazla 
eşle ödüllendirildiğinde görülmektedir. Anima ya da animusa kavuşma, 
masal metinlerinde bir çeşit ödül olarak karşımıza çıkar. Günlük hayatta 
insanın da durumu pek farklı değildir. Elmanın diğer yarısı bulundu-
ğunda tamamlanan insan, ikiyken bir olacaktır. Bir, yani tek ve bütün... 
Bir anlamda bütünlüğü yakalamış olmanın bir aşaması olarak da düşü-
nebileceğimiz bu durum, onun yaradılışı gereği de olması gerekenlerden-
dir. Anima/animusu yani içindeki karşı cins unsurunu ayrıştırmış olan 
kişi, benlik dengesini sağlamış olacaktır. Bu dengeyi kuramamış olan in-
                                                           
11 “Balinanın Karnı”, “ruhsal doğuşun ve aşamanın yeri olarak düşlenen tapınak içi, sihirli 
belde, orman, mağara gibi yerlerle eş anlamlıdır. Kahramanın buralara girmesi yaşamın 
kaynağına, başlangıcına (ana rahmine) dönüşü simgeler ki bu da yeniden doğmak için öl-
mek anlamına gelir. Aynı zamanda bu yerler Yüce Ana arketipinin simgesel ifadesidir.” A.İ. 
Gökeri, Arketiplere Dayanan Yeni Bir İnceleme Yönteminin Tanıtılarak İngiliz ve Türk Edebiya-
tında Bazı Romans ve Epik Niteliğinde Yapıtlara Uygulanması, Ankara Üniversitesi Yayınlan-
mamış Doktora Tezi, s. 105, Ankara, 1979. 
12 Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenomenolojisi (Dinlerin Mâhiyeti ve Tezahür Şekilleri), s. 19, Is-
parta, 2002. 
13 Anima ve animus da, insanların içe dönük yüzüdür. Jolande Jacobi, C.G. Jung Psikoloji-
si, İlhan Yayınları, s. 169, İstanbul, 2002. Erkekler için anima, psişenin kadın yönünü; ka-
dınlar için animus psişenin erkek yönünü oluşturur. Bu arketipler iki cinsin birbirleri ile 
olan uyumu için gereklidir. 
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sanlarda farklı davranışlar dikkati çeker. Sert, öfkeli, kaba davranışlar 
sergileyen kadının, animusunun etkisinde kaldığı anlamına gelir ki bu 
da kadının naifliği ve duygusal yönünün önüne geçerek kişilik dengesine 
zarar verir. Benzer bir durum animasının etkisi altında kalmış erkek için 
de geçerlidir. 

Masal kahramanlarının başı sıkıştığında onlara yol gösteren, yardım-
cı olan yüce birey arketipiyle simgelenen kişilerin, Hızır, derviş, aksakallı 
ihtiyar gibi daha çok manevi değeri olan zatlar olması masal metinlerin-
deki kültürel unsurun yansımalarıdır. Büyüğe hürmet etmek, akıl danış-
mak, onun tecrübelerinden yararlanmak Türk kültürünün önemli değer-
lerindendir. Bu değerler sözlü kültür ürünlerimizden destanlarımızda, 
halk hikâyelerimizde, efsanelerimizde de öne çıkar. 

Zorluklar karşısında ikilemde kalan insan, kimi zaman bir yol göste-
rene ihtiyaç duyabilir. Tecrübeli, olgun insanlara akıl danışmak, onların 
onayını almak insanın doğru kararlar vermesinde yardımcı olacaktır. 

Bireyleşim sürecinin üçüncü aşaması olarak kabul edilen persona ar-
ketipi14 masal metinlerinde daha çok kıyafetle simgelenmiştir. Toplum 
hayatı içinde var olmak adına insanlar farklı farklı rollere bürünürler. 
Bu roller, diğer adıyla maskeler, kişiliğin önüne geçtiği zaman kişi rolüne 
kendisini kaptıracağı için gerçek benliğini kaybedecektir. Bu sebeple ki-
şinin, oynadığı role kendisini kaptırmaması, bireyleşim sürecinde kişilik 
dengesini kurması için çok önemlidir. Masal kahramanları kimi zaman 
kıyafet değiştirerek kimliklerini gizlemeye çalışırlar. Bu değişim özellikle 
kadın kahramanlar için önemli bir fırsat olur. Kendilerinden daha güçlü 
erkek kahramanlarla yarışmak, onların daha çok söz sahibi olduğu iş 
alanında onlarla eşit olmak için kıyafet değiştirerek topluma karışırlar. 
Böylece bir anlamda eşitliği sağlamış olurlar. Kimi zaman da gerçek kim-
liği gizleyerek kendilerini dış güçlere karşı koruma altına alırlar. Hatta 
bazı masallarda kimliklerini gizlemek için kıyafet değiştiren kadın kahra-
manlar zaman zaman karşı cinsler tarafından tanınır. Onların tanınma-
sına sebep; bilezik, yüzük izi gibi kadınsı unsurlardır. Bu noktada önem-
li olan kahramanın büründüğü role kendini kaptırmamış olmasıdır ki bu 
durum karşı cins unsurunu ayrıştırdığı anlamına da gelir. Bireyleşim 
sürecinin bu üçüncü aşamasında masal kahramanları hedeflerine yak-
laştıkları zaman tekrar eski kimliklerine dönerler. Artık serüven tamam-
lanmış, değişim geçirerek farklı benlik kazanılarak geri dönülmüştür. 

Modern çağın insanı sosyal ve ekonomik pek çok sıkıntıya göğüs ger-
mek zorundadır. Bu zorunluluk olgun bir birey olarak toplum içinde var 
olmayı gerekli kılar. Özellikle günümüz kadının hem ev içinde üstlendiği 
sorumluluklar, hem iş hayatında verdiği var olma mücadelesi onu daha 
                                                           
14 Çağdaş yaşam içerisinde var olabilmek, uyum sağlayabilmek için insanlar çeşitli maske-
ler takarlar, takılan bu maskelere persona denir. 
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çok maske kullanmaya yöneltmiştir. Yaradılışı sebebiyle daha hassas, 
daha naif olan kadının bunca zorluk karşısında personanın aldatıcı yö-
nüne kendisini kaptırmaması gerekir. Çünkü o, anneliğin, sevginin, has-
sasiyetin sembolüdür. Erkekler de iş hayatlarında çok iyi bir patron ola-
bilirler, ancak bu başarı onların gerçek kimliklerinin önüne geçmemeli-
dir. Masal kahramanları gibi zamanı geldiğinde o maske / kıyafet çıkarı-
labilmeli ve olgun bir insan olarak hayata devam edilmelidir. 

Mitolojik yolculuğun serüvene çağrı olarak adlandırılan ilk aşamasın-
da kahramanın serüvenini, kahramanı çağıran ve onun ruhsal ağırlık 
merkezini toplumun sınırlarından bilinmeyen bir bölgeye çekmiş olan 
kaderi belirler. Bu önemli hazine ve tehlike bölgesi çeşitli biçimlerde su-
nulabilir: “Uzak bir ülke, bir orman, yer altında, dağların altında ya da 
göğün üstünde bir krallık, gizli bir ada, sisli dağ tepesi…”15 

Pearson, serüvene çağrılan kahramanın yola çıkışını gezgin arketipiy-
le açıklar. Gezgin arketipi dünyayı görmek üzere tek başına yola çıkan 
şövalye, kovboy ve kâşif öyküleriyle örneklendiğinden söz eder. İnsanın 
bilinçli olarak bilinmeyenle karşılaşmak üzere yola çıkışının, yeni bir dü-
zeyde yaşanan bir hayatın başlangıcına işaret ettiğini vurgular. Gezginin, 
öncelikle yaşamın aslında ıstırap çekmek olmadığını, bir serüven oldu-
ğunu radikal bir şekilde açıkladığını anlatır. 

Pearson, gezginler için dönüştürücü kişi ya da kavramın kötü adam 
ya da tutsakçı olduğunu söyler. 

Klasik kahraman mitoslarında, genç kahramanın krallık çorak bir hâ-
le geldiğinde tek başına yolculuğa çıkmaya karar verdiğini ifade ederken 
gezginin yola çıkışındaki sebepleri de sıralar. Bunun sebepleri arasında 
kralın bir diktatör hâline gelmiş olmasıdır, der. Yola çıkmaya talip olan 
kahraman bilinmeyene doğru yola çıktıktan sonra bir ejderhayla karşıla-
şır, bir hazine bulur, krallığa yeni yaşam sağlamak için gerekli olan şeyle 
geri döner.16 

Psikoterapi genelde gezgin arketipini teşvik eder. Hastalar mutsuz ol-
duklarında, psikoterapist onların ıstıraplarının annelerinin (kötü kraliçe) 
ya da babalarının (kötü kral) başarısızlıklarından kaynaklandığını gör-
melerine yardımcı olur.17 

“Ruhtaki bozuklukların, acıların, marazın, altüst oluşların her birinin 

bir hikâyesi var. Sonu ister mutlu bir aile hayatında, isterse de tımar-

hanede bitsin, bu öykülerin her biri şaşırtıcı ölçüde bir diğerine ben-

zer. Ayrıntılardaki farklılıklar sonsuzdur; şeytan da melekler de ora-

da gizlidir zaten. Ama hikâyeler daima bir yolculuğu anlatırlar; başı 
                                                           
15 Joseph Campbell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, (Çev. Sabri Gürses), Kabalcı Yayınları, 
s. 72, İstanbul, 2000. 
16 Carol S. Pearson, İçimizdeki Kahraman, Akaşa Yay., s. 97, 116, 117, İstanbul, 2003. 
17 Carol S. Pearson, İçimizdeki Kahraman, Akaşa Yay., s. 117, İstanbul, 2003. 
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ve sonu olan, ister istemez de bir ortası bulunan birer yolculuğu. Yol-

culuğun nerede başladığı hayli belirsizdir. Ortası da öyle; yalnızca 

belli başlı kavşaklar, o da geriye doğru bakıldığında biraz bilinebilir. 

Son ise genellikle barizdir, ne anlama geldiği hiç anlaşılamayacak da 

olsa... Her yolculuk aslında benzersizdir. Ancak onları anlayabilmek 

için birbirlerine benzetmemiz, ortak yanlarını bulmamız, genelleme-

miz gerekir.”18 

Bülent Somay, Freudo Baggins’in Mordor Yolculuğu adlı yazısında bu 
şekilde anlatır. Yazı, modern çağın masalı Yüzüklerin Efendisi adlı fan-
tastik eserin kahramanlarının yolculuklarının izini sürerken, aslında her 
kahramanın yolculuğunun da özdeki benzerliklerini vurgular. 

Yukarıda da ayrıntısıyla belirtildiği üzere, bireyleşim süreci, ayrılış-er-
ginlenme-dönüş ekseninde bir aşama arketipini gerektirir. J. Campbell, 
en çok ritler ve mitoslarda açığa vuran aşama arketipini kahraman mito-
su (the hero-myth) ile açıklar. Kahramanın mitolojik macerasının stan-
dart yolu, geçiş ayinlerinde sunulan formülün büyütülmüş hâlidir: ‘ay-
rılma-erginlenme-dönüş’ buna monomitin çekirdek birimi denebilir.19 
Mitin ayrılma-sınav-dönüş ritmi aslında ‘kişinin psikolojik düzeyde’ kim-
liğini aramasıdır.20 

Mitolojik yolculuğun ayrılış evresi simgesel bir çağrı ile başlar. Bu 
simgesel çağrı, kahramanın aşama geçirme zamanının geldiğini ifade 
eden, kahramana bulunduğu durumdan çıkıp yeni deneyimlerden geçip 
değişmesi gerektiğini anımsatan iç dürtüdür. Kısacası çağrı, bilincin dik-
katini çekmeye çalışan bilinç dışı öğelerinin, arketiplerin sesidir.21 

Gökeri, bu çağrının mitoslarda ve edebiyatta beliren simgesel ifadele-
rinin çok çeşitli olduğunu ifade ederken, Campbell’in bu çağrıyı üç grup-
ta topladığını söyler ve bu grupları şöyle sıralar: 

Kahraman bir gereksinme ile zorlanıp kendiliğinden yola düşebilir. 
Bir otorite figürü tarafından yollanabilir. 
Rastlantı, ya da yanlışlık sonucu kendini serüvene atılmış bulabilir.22 

Masal metinlerinde maceraya çağrılan kahramanların yola çıkış se-
bepleri incelenirken, kahramanın bütünlüğe giden yolda bu çağrının 
önemi dikkati çeker. 
                                                           
18 http://www.focusdergisi.com.tr/yazı 
19 Joseph Campbell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, (Çev. Sabri Gürses), Kabalcı Yayınları, 
s. 41, İstanbul, 2000. 
20 Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Cem Yay., s. 132, İstanbul, 1988. 
21 A.İ. Gökeri, Arketiplere Dayanan Yeni Bir İnceleme Yönteminin Tanıtılarak İngiliz ve Türk 
Edebiyatında Bazı Romans ve Epik Niteliğinde Yapıtlara Uygulanması, s. 64, (Ankara Üniv., 
Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 1979. 
22 A.İ. Gökeri, Arketiplere Dayanan Yeni Bir İnceleme Yönteminin Tanıtılarak İngiliz ve Türk 
Edebiyatında Bazı Romans ve Epik Niteliğinde Yapıtlara Uygulanması, s. 64, (Ankara Üniv., 
Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 1979. 

194



NEŞE IŞIK / TÜRK MASAL KAHRAMANLARININ “YOLCULUK”TAN OLGUNLUĞA DEĞİŞİM SÜRECİ 11 

İncelenen masallarda görülmüştür ki, masal kahramanları kendisini 
çağıran sese kulak vererek tehlikeli arayışa çıktığı anda kendi benliğini 
bulma yolundaki ilk adımı atmış olmaktadır. Asıl kahraman, zor ve tehli-
kelerle dolu sınavlar yoluna atılmaktan çekinmeyen kahramandır. Ya-
sak, arzuya ona gözlerini yumarak, görmezden gelerek, yokmuş gibi dav-
ranarak direnmek, ikinci sınıf kahramanın yazgısıdır. Serüvene çağrı im-
tihanıyla karşılaşan kahraman, arzusuyla yüz yüze gelip mücadele et-
mekten kaçınırsa hayatta kalır, ama imtihanı da geçmiş sayılmaz.23 Ör-
neğin, Ayı Kulağı24 adlı masalda yola çıkan üç arkadaştır; ancak asıl 
kahraman yanmak ve donmak pahasına da olsa kuyuya inen Ayı Kulağı 
olmuştur. 

Masal kahramanlarının yola çıkış sebepleri genellikle bir arayışla baş-
lar. Bu arayış kimi zaman zor bulunan bir nesne, kimi zaman dünya gü-
zeli bir kız, kimi zaman da içten gelen bir sestir. Yolculuk, bazen bir me-
rak duygusuyla ya da evdeki bir huzursuzlukla başlar. “Yuvarlak Masa 
şövalyelerini Kutsal Kâse arayışına yönelten, Camelot’daki huzursuzluk-
tur; bunların başında da Arthur’un ensestten doğma oğlu Mordred, kız 
kardeşi Morgana’nın iktidar hırsı ve en nihayet Sir Lancelot ile Guinevere 
arasındaki ümitsiz aşk gelir.”25 

Örneğin, Bengiboz adlı Erzurum masalında, kahramanı maceraya ça-
ğıran sebep zor bulunan bir nesnedir. Masalda kahramanın babasının 
kör olan gözleri, padişahın ayağının değmediği yerden toprak getirilip 
gözlerine sürülürse açılacaktır. Kör olan padişahın gözlerinin açılması 
için gereken toprağı nasıl elde edileceğini, padişahın küçük oğlunun rü-
yasına giren derviş öğretir.26 

Padişahın küçük oğlu içsel rehberin çağrısına uyar ve babasının göz-
lerinin açılması için gereken toprağı bulmak üzere yola çıkar. 

Kahramanın maceraya çağıran sebep Kuşlar Padişahı adlı masalda da 
benzerdir: 

Kuşlar Padişahının Kızı27 masalında da padişahın kör olan gözünün ilacı, 
padişahın atının ayak basmadığı yerden getirilecek bir avuç topraktır. 

Kahraman, ulaşılması güç bir nesneyi bulmak için yola çıkarak ma-
ceraya çağıran sese kulak verir. Padişahın üç oğlundan ikisi gider, fakat 
                                                           
23 http://www.focusdergisi.com.tr/yazı 
24 Ayı Kulağı adlı masalda, “kahramanın eşiği geçtiği yer, bir kuyunun dibidir. Bu masalda, 
bir insanla bir ayıdan dünyaya gelen Ayı Kulağı, yemeklerini yiyen ve kendilerine çömçe ile 
vuran devi takip eder. Dev, ağzında bir değirmen taşı bulunan kuyudan içeri girmiştir. Ayı 
Kulağı’nın arkadaşları kuyuya inemezken, Ayı Kulağı bunu başarır.” Umay Günay, Elazığ 
Masalları, Atatürk Üniversitesi Basımevi, s. 332, Erzurum, 1975. 
25 A.İ. Gökeri, Arketiplere Dayanan Yeni Bir İnceleme Yönteminin Tanıtılarak İngiliz ve Türk 
Edebiyatında Bazı Romans ve Epik Niteliğinde Yapıtlara Uygulanması, (Ankara Üniv., Yayım-
lanmamış Doktora Tezi), s. 73-83, Ankara, 1979. 
26 Bilge Seyidoğlu, Erzurum Halk Masalları Üzerinde Araştırmalar, Ankara, 1975. 
27 Esma Şimşek, Yukarıçukurova Masallarında Motif ve Tip Araştırması I-II, T.C. Kültür Ba-
kanlığı Yay., s. 60-67, Ankara, 2001. 
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elleri boş dönerler. En küçük oğlan, ulaşılması güç bir nesneyi bulmak 
için yola çıkarak maceraya çağıran sese kulak verir. Küçük oğlan dervi-
şin/yüce bireyin yardımı ile ulaşılması güç nesnenin anahtarını alır ve 
böylece sıkıntı çekeceği, erginleşme sürecini yaşayacağı mekâna/balina-
nın karnına girer. Türlü zorlukların ardından ulaşmak istediğine/deni-
zin dibinden çıkardığı toprağa kavuşur. Geri dönen küçük oğlan hem 
animasına hem de, babasının yerine geçerek, tahta sahip olur. 

Çoğu zaman da kahramanın maceraya atılmasında belirli bir sebep 
ya da bu arayış macerasında somut bir nesne olmayabilir. İçten gelen 
çağrıya uyan kahraman, olgunlaşma sürecinde karşısına çıkan devlerle/ 
kötülüklerle savaşır veya bir bilmeceyi çözmeye, ya da zor bulunan bir 
nesneyi aramaya koyulur. Bu arayış, kahramanı serüvene çıkartırken 
aslında kahramanın olgunlaşmasını sağlayacak basamakları oluşturur. 
Bireyleşim, kahramanın içsel serüvenini gerçekleştirmek üzere kopuşun 
sürekli olmadığı bir ayrılığı zorunlu kılar.28 

Somay, yukarıda bahsi geçen yazısında arayış macerasını terapi süre-
cine benzetir. Kahramanın, bilinç dışına yaptığı yolculuğunda aradığı 
ulaşılmaz arzu nesnesinin çoğu zaman bulunmadığını, ancak bu yolcu-
luğun sonunda kahramanın bir iyileşme süreci geçirdiğini söyler. Kahra-
man arzusunun doyurulması değil de; acının dinmesi, yarasının iyileş-
mesi ve gerçeğin bozbulanık aynasında kişinin kendisini bulması, böyle-
ce arzunun, acının tanınması ve kabullenilmesi sonucu bilinçli benlikle 
bütünleşme süreciyle son bulacaktır.29 

Bireyleşim sürecini Jung, ortak bilinç dışının yapısal öğeleri olan ar-
ketiplerle bilinç arasındaki etkileşimden doğan ruhsal gelişim süreci ola-
rak tanımlar. 

“Bireyleşim sürecinin amacını ruhsal bütünlüğe ulaşmak olduğunun 

altını çizer. Bu çaba bir anlamda bilincin alanını genişletip bilinç dışı 

kapsamına giderek ışığa çıkarmak, onunla bütünleşebilmektir. Bir 

başka değişle, insanın kendi ruhsal yapısının en karanlık köşelerine 

kadar bilincine varabilmesidir.”30 

Jung’un, benliğin simgelediği bütünselliği ifade ettiği simgesellikle, 
bütünlüğü vurgulaması bakımından tanrısallığa işaret eden bir yön taşı-
dığını vurgular.31 Dolayısıyla tamlık, insanoğlu bilinç dışındaki tüm 
örüntüleri asla bilinç düzeyine çıkaramayacağı için, ölümle, doğaya ka-
                                                           
28 Tarık Özcan, “Oğuz Kağan’ın Kahramanlık Mitosu Bakımından Çözümlenmesi”, Millî 
Folklor, C. 8, S. 57, Yıl 2003, Bahar, s. 76-81. 
29 http://www.focusdergisi.com.tr/yazı 
30 A.İ. Gökeri, Arketiplere Dayanan Yeni Bir İnceleme Yönteminin Tanıtılarak İngiliz ve Türk 
Edebiyatında Bazı Romans ve Epik Niteliğinde Yapıtlara Uygulanması, (Ankara Üniv., Yayım-
lanmamış Doktora Tezi), s. 17, Ankara,1979. 
31 Frieda Fordham, Jung Psikolojisinin Ana Hatları, (Çev. Aslan Yalçıner), Say Yayınları, s. 
81, İstanbul, 2004. 

196



NEŞE IŞIK / TÜRK MASAL KAHRAMANLARININ “YOLCULUK”TAN OLGUNLUĞA DEĞİŞİM SÜRECİ 13 

rışmakla ya da mistik inanışlarda olduğu gibi tanrının varlığında erimek-
le ulaşılacak bir noktadır.32 

Kız kahramanların evden ayrılışlarının/serüvene çağrının sebebi ço-
ğunlukla bir iftira nedeniyle olur. 

Asker Karısına İftira adlı masalda kadının macerası bir iftira sonucu 
gerçekleşir. Koca askere giderken karısını kardeşine emanet eder. Kadı-
na göz koyan kayınbirader yüz bulamayınca bir mektupla kadını kocası-
na şikâyet eder, o da boş kâğıdını gönderir. Kadını yarı beline kadar top-
rağa gömerler, iyi kalpli bezirgân, kadını kurtarıp evine götürür.33 Böyle-
ce, suçsuz bir kadının serüveninin başlangıcı bir iftira sonucu gerçekle-
şir. Kadının başından geçen türlü zorlukların ardından erkek kılığına 
girdikten sonra dönen talihi, tıpkı Kız Padişahı34 masalında olduğu gibi 
gerçekleşir. Kadın, hem tüm bu zorlu sınavlardan güç elde etmiş olarak 
çıkarken ülkenin padişahı olur. Her iki masalda da dikkati çeken nokta, 
kadınların sınavlardan başarıyla çıkmalarının ardından padişahlıkla 
âdeta ödüllendirilmiş olmalarıdır. Padişahlığın gücü, kuvveti, otoriteyi, 
başarıyı, hâkimiyeti, idareyi simgelediği düşünülürse, yaşadıkları tüm 
bu zorlukların ardından kadınların padişah olmaları bir anlamda ödül-
lendirilmeleridir denilebilir. 

Yaşam boyu olmak istediğimiz bene ulaşma gayreti hayatımızı şekil-
lendirir. Mutlu bir yaşamın sırrı potansiyel enerjiyi ortaya koyarak insa-
nın çevresine de faydalı olması, benliği hesaplardan uzak tutarak kötü 
düşüncelerden arınmasıyla mümkün olacaktır. 

Kur’an-ı Kerim’de de: “Ey iman edenler! Rükû edin; secde edin. Rabbi-
nize ibadet edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.”35 Kişinin kendini 
gerçekleştirmesiyle olgunluğa ulaşması mümkün olacağı ve böylece iç 
huzura kavuşacağından, hayatını mutlulukla sürdürebilecektir.36 Ego-
sunu yenen insanlar, nefis denilen benliklerini aşarak olgunlaşırlar. Nef-
sin yenilmesi, manevi iklimlerde dolaşan insanın imanının bütünlüğüyle 
doğrudan ilgili olduğu bir gerçektir. Kur’an-ı Kerim’de: “Şüphesiz ki, 
                                                           
32 Umay Günay, Elazığ Masalları, Atatürk Üniversitesi Basımevi, s. 10, Erzurum, 1975. 
33 Saim Sakaoğlu, Gümüşhane ve Bayburt Masalları, Akçağ Yay., s. 465, Ankara, 2002. 
34 Kız Padişahı adlı masalda, “kızın serüveni, aşçının kendisine iftira atması sonucu babası 
tarafından evden kovulmasıyla başlar. Daha sonra gittiği devler ülkesinde erkek kılığına bü-
rünerek oradan kaçar. Erkek kılığındaki kızın benlik serüveni yaşadığı sıkıntıların ardından 
talihinin ona gülmesi sonucu bir memlekete padişah olması ve Keloğlan’la evlenmesiyle son 
bulur. Kahramanın erkek kılığında verdiği sınavlar, onun zorunlu yola çıkışının ardından 
gerçekleşse de bu durum onun tamlığa ulaşması için fırsat olmuştur.” Umay Günay, Elazığ 
Masalları, Atatürk Üniversitesi Basımevi, s. 319, Erzurum, 1975. 
35 Kurân-ı Kerim, 22:77. 
36 “Camelot öyküleriyle yakından ilişkili olan Balıkçı Kral mitoslarında kahramanın bulduğu 
nesne kutsal bir balıktır. Balığın hazine olarak tanımlanması ilk Hıristiyanların balığı bir tür 
gizli işaret olarak kullanmalarına yeni bir ışık tutar. Tıpkı balığın denizin altından gelmesi 
gibi o vizyoner an da -bilinçli yaşamımızı değiştirmek üzere- bilinçaltının derinliklerinden ge-
lir. Bunu dinî bir perspektiften düşünürsek, böyle anlar bizi Tanrı ile birleştirir.” Carol S. 
Pearson, İçimizdeki Kahraman, Akaşa Yay., s. 200, İstanbul, 2003. 
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iman eden, salih amellerde bulunan, namaz kılan ve zekât verenler için 
Rableri katında ecirler vardır. Onlara korku yoktur, onlar üzülmezler de.”37 

Masal kahramanlarının kendi benliklerine yaptıkları simgesel yolcu-
luklarında, Allah’ın rızasını kazanmak için zaman zaman kendi nefisle-
riyle mücadele ettiklerini görürüz: 

Bir Kolu Altın Bir Kolu Gümüş Kadın adlı masalda, kahramanı serüve-
ne çağıran, fırtınalı bir gecede kahramanın evine sığınmak için yardım 
isteyen bir yabancıdır: 

“Allah rızası için, Allah aşkına, bu hayvan da, ben de acımızdan öl-

dük. Beni içeriye alın.” dedi. Hizmetçi gitti, hanıma haber verdi: 

“Kapıya böyle böyle bir adam gelmiş, Allah rızası için beni içeriye 

alın, diyor.” 

“Getir, misafir odasına koy, yemek ver. Atına da arpa ver.” 

“Hizmetçi atlıyı içeri aldı, yemek verdi, yatak yaptı. Atlı sabah gider-

ken yemek kaplarının içine iki tane elmas bıraktı. Hizmetçi geldi, ha-

nımına haber verdi: 

Yemeği yemiş, iki tane taş koymuş.” 

“Yatağı tekrar içeri alma, namahrem yattı, orada kalsın, taşlara elini 

vurma, orada kalsın, adam hacca gitti, darda kalırsak elimizde bu-

lunsun.”38 

Kahramana, eşi hacca giderken namahreme görünmemesi uyarısında 
bulunmuştur. Ancak, kahraman Allah rızası için, Allah aşkına zor du-
rumda kalan yabancıyı eve alınca, hacdan dönen eşi tarafından iftiraya 
uğrayarak evden ayrılmak zorunda kalır. Kahraman, Allah için yaptığı 
bu iyiliğin bedelini kolları kesilerek bir dağ başında içsel büyüme süreci-
ni yaşayarak alacaktır. Mükâfatı Tanrı tarafından kendisine verilen altın 
ve gümüş eller olacaktır. Kahraman, kendisini bu süreci yaşamaya çağı-
ran sese kulak vermemiş olsaydı hiçbir zaman gerçek benliğine kavuşma 
fırsatı yakalamayacaktı. Bu masalda kahramanı serüvene çağıran darda 
kalmış bir yolcuya yardım etmesiyle başlayan iftira olayıdır. 

Türk insanı kapısını çalan kim olursa olsun yardım isteyen insanlara 
merhamet gösterir ve ona yardım etmeyi boynunun borcu bilir. Her gece-
yi Kadir her geleni Hızır bil atasözünde vurgulandığı gibi insanlara zor 
zamanlarında yardım etmek bir erdemdir.39 Yukarıda da belirtildiği üze-
                                                           
37 Kurân-ı Kerim, 2:277. 
38 Umay Günay, Elazığ Masalları, Atatürk Üniversitesi Basımevi, s. 290-291, Erzurum, 
1975. 
39 Hızır; halk inanışına göre ölmezlik sırrına ermiş bir kişidir. İslâm geleneklerinde yer alan, 
Kur’an’ı Kerim’in Kehf Sûresinin 61-72. âyetleri ile En’am Sûresinin 85. ve Saffât Sûresinin 
123-130. âyetlerinde Hızır ve İlyas’dan bahsedilir. 

Bazı İslâm âlimleri Hızır’ı peygamber kabul eder: Hızır aleyhisselâm, Hızır Nebi ve pey-
gamber veya mübarek bir zat diye anarlar. Halkın inanışında Hızır, darda kalanların yardı-
mına koşar: bu inanç “kul bunalmayınca Hızır yetişmez” atasözünde çok açık bir şekilde gö-
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re, kahramanın serüvenini başlatan sebebin yardımsever kadının, eşinin 
iftirasına uğramasıdır. 

Masal kahramanlarının olumsuz bir durum sonucu zorunlu olarak 
çıktıkları serüvenleri, sonunda bu talihsizliğin mutluluğa dönüşmesi için 
yaşanması gereken bir süreç olduğu söylenebilir. İnsanoğlu, çoğu zaman 
zorluğun ardından güzellikleri elde eder. Sıkıntı çekmeden olgunlaşmak, 
üzüntüyü yaşamadan mutluluğun kıymetini bilmek pek de mümkün ol-
mamaktadır. 

Serüvene çağrılan kahraman, arzusuyla yüz yüze gelip mücadele et-
mekten kaçınırsa hayatta kalır, ama imtihanı da geçmiş sayılmaz. Çün-
kü sınavlar yolu çağrıya kulak vererek ve tehlikeli yolculuğu göze alarak 
aşılacaktır. Asıl kahraman, çağrıya uyarak gölgesiyle yüzleşme cesaretini 
gösteren kahramandır. Mitolojik metinlerde çok sayıda kahraman olay 
örgüsü içinde yer alsa da, asıl kahraman çağrıya uyarak bireyleşim sü-
recinde benliğinin izini süren kişi olur. Her yolculuğun sonunda yolcu, 
simgesel anlamda gerçek benliğini, yani bu armağanı temsil eden bir ha-
zineyi bulur.40 

Günlük yaşamın koşuşturması içinde insanlar kimi zaman yalnızlık 
duygusundan, kimi zaman daralma duygusunun verdiği acıdan kurtul-
mak için yolculuğa çıkarlar. Bazen de bu yolculuğun sebebi sevdikleri 
bir insanın ölümü ya da sevilen birisinin ihaneti olabilir. Sebep ne olur-
sa olsun, yolculuk vakti geldiğinde kişi kendi özgünlüğünü bulmak için 
yolculuğa çıkacaktır. Biz kim olduğumuzu yeterince yalnız kalmadan 
keşfedemeyiz.41 Yalnızlık, kişinin kendi başına da var olabileceğinin gös-
tergesidir. Böylece kişi, tam olarak kendisi olabilecektir. 
                                                                                                                                        
rülür. Ayrıca; insanlara zenginlik, yeryüzüne yeniden hayat veren bir ulu sayılır. Türkler 
arasında Hızır, Hz. Muhammed ile Hz. Ali’den sonra en çok bilinen bir şahsiyettir. (Meydan 
Larousse Büyük Lûgat ve Ansiklopedi, Cilt: 9, s. 45). 

Hızır inancı aynı zamanda, Türklerde doğrudan doğruya baharın gelmesi merasimi ile il-
gili bir inançtır. Anadolu’da Hızır Nebi Günü (Hıdrellez), Hızır ile İlyas’ın bir araya geldiği 
gün, yani 6 Mayıs’ta kutlanmaktadır. (Ahmet Yaşar Ocak, İslâm-Türk İnançlarında Hızır Ya-
hut Hızır-İlyas Kültü, s. 136, Ankara, 1985). 

Senenin bereketli olması için özellikle iki hususun afsunlanması gerekmektedir. Bu iki 
unsur hava ve sudur. Bu nedenle Türk toplulukları yazı önceden karşılamak için çeşitli tö-
renler yapmaktadır. Halk inancında Hızır karaların, İlyas da suyun temsilcisidir. Bu ikisi 
birleştiğinde tabiata can geleceği ve o yılın bereketli olacağı düşünüldüğünden “Hızır Nebiyi 
Karşılama” törenleri yapmayı âdet haline getirmiştir. (Abdülhalûk Mehmet Çay, Türk Ergene-
kon Bayramı Nevrûz, s. 50, Ankara, 1991). 
40 “Birçok peri masalında ve efsanede, kahraman gömülü bir hazine bulur. Paulo Coelho’nun 
The Alcemist adlı eserinin kahramanı, Santiago, uzun bir yolculuk ve arayıştan sonra, aradığı 
hazine sandığını geri döndüğünde, yolculuğa başladığı yerde bulur. O da, hazinesini sonunda 
kendi arka bahçesinde bulan önceki birçok kahraman gibi bu yolculuğun neden gerekli olmuş 
olduğunu merak eder. Sonra esas hazinenin onu piramitlere kadar götürmüş olan o hac yolcu-
luğu olduğunu idrak eder. Bulduğu altın paralar onu zengin ederken onu mutlu eden şey o pa-
ralar değildir. Yolculuk onun yaşamını mutlulukla doldurmuştur. Aslında, o parayı mutluluğa 
eriştikten sonra bulmuştur.” Carol S. Pearson, İçimizdeki Kahraman, Akaşa Yay., s. 200, İs-
tanbul, 2003. 
41 Carol S. Pearson, İçimizdeki Kahraman, Akaşa Yay., s. 110, İstanbul, 2003. 
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İnsanın bilinçli olarak bilinmeyenle karşılaşmak üzere yolculuğa çıkı-
şı yeni bir düzeyde yaşanan bir hayatın başlangıcını işaret eder. Kahra-
manın yolculuğunda daima tehlikeler vardır. Gerçek yaşamda risk alma-
dan güzelliklere ulaşmamız pek mümkün değildir. Yaşam yolculuğunda 
risk almaktan kaçarak en iyiye ulaşmayı amaçlamak, acı yaşamadan ol-
gunlaşmayı beklemek pek gerçekçi olmayacaktır. Duymamak, egonun 
arzuya karşı aldığı ilk tedbirdir; çağrı yokmuş gibi yapılır, bastırılır, unu-
tulur. Oysa duyup da gitmemek ikincil tedbiridir. Arzunun varlığı kabul-
lenilir, fakat bilinçli olarak karşı koyulur.42 

Hayatta arzu edilen her ne varsa ona ulaşabilmek için kalp sesini 
dinlemek gerekir. Çünkü kalbin sesi dinlendiğinde bizi gerçekten çağıran 
yola kendimizi adadığımızda, bilgeleşmek için bilmemiz gereken her şeyi 
öğreniriz.43 

Masallar genetik hafızayı bugünlere taşıyarak günümüz kültürünün 
şekillenmesine katkıda bulunur. Modern zamanın insanının yaşadığı sü-
reçler de masal kahramanlarınınkinden pek farklı değildir. Mücadele 
edilen zorluklar, sıkıntılar, yola çıkışlar, kendine dönüşler... Günümüz 
insanının yaşadığı zorluklar bir yandan onun kişilik gelişimini şekillen-
dirirken, bir yandan da sosyal ve kültürel alanda yaşanan değişimin ge-
tirdiği birtakım olumsuzluklar, kişilerin kültürel kimlikleri üzerinde ne-
gatif etkilere yol açmaktadır. Bu bağlamda, sözlü kültür ürünlerinden 
biri olan masalların, toplumun değer yargılarını yansıtması ve onu gele-
cek kuşaklara aktarması bakımından ne kadar önemli bir rolünün oldu-
ğu dikkatlerden kaçmamaktadır. 

Türk masallarındaki düşünce kalıpları günümüz insanının yaşadığı 
toplumsal değişim sürecinde ona ışık tutacak rehber olacaktır. 

4. Sonuç 

Çalışmada, maceraya çağrılan pek çok masal kahramanın bu çağrıya 
uyarak yolculuğa çıktıktan sonra yaşamlarında nasıl bir değişme olduğu 
konusuna vurgu yapıldı. Serüvenin çağrısına kulak vererek yolculuğa çı-
kan kahraman, genellikle eve dönüşte padişah olur.  

Padişahlık simgesel boyutta kişinin yetenek düzeyinin de geliştiğini, 
değiştiğini, hayatta daha başarılı olacak gücü kendinde bulduğunu ifade 
eder. Serüvenin çağrısına uyarak yapılan yolculuk, kişinin bilinç düzeyi-
ne erişmesiyle dışsal dünyasının da bu gerçeğe aynalık edercesine deği-
şeceğini gösterir. 

Yaşam süresince güçsüzlük, mutsuzluk, krallığının çoraklaştığını his-
settiğinde kişi, yolculuğa çıkmalıdır. Sese kulak verip yapılan bu yolcu-
luk, insanı pek çok anlamda güçlenmiş, değişmiş kısacası zafer kazan-
mış bir birey yapar. 
                                                           
42 http://www.focusdergisi.com.tr/kultur 
43 Carol S. Pearson, İçimizdeki Kahraman, Akaşa Yay., s. 213, İstanbul, 2003. 
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Masal metinlerinin sembolik dilinin çözümlenmesi bizi, masalların 
yalnızca çocuk için anlatılan olağanüstü anlatılar olmadığı sonucuna gö-
türmüştür. Çünkü masallar, insana kendisini anlatır. Bizlere düşen, 
kültür kodlarımızın taşıyıcısı, bu çok kıymetli kültür hazinemizi yarınla-
ra yazının gücü ile iletmek olmalıdır. Sözlü kültür belleklerimizden biri 
olan halk masalları, yarınlarımız için sağlam köprüler kurulmasını sağ-
layacaktır. 
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YAPILAN ATÇILIK VE SORUNLARI 
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Öz*** 

At insanın evcilleştirip beslediği ve ihtiyaçlarını görmede faydalandığı 

hayvanlar arasında en önemlilerinden biridir. Tarihi süreçte at, ulaşımda, 

yük taşımada, savaş alanlarında ve tarımda gördüğü işlev ile insan ha-

yatında önemli bir yere sahip olmuştur. Günümüzde gelişen teknoloji atın 

bu saydığımız işlevlerini önemsiz kılmış olsa da, sosyal ve kültürel alan-

da görmüş olduğu işlev ile (spor, rekreasyon, sinema) atçılık halen daha 

önemini korumaktadır. Bu araştırmada amaç, coğrafi perspektifle Türk 

ata sporlarından olan cirit oyunu ile ismini duyuran Uşak ilinde kültürel 

ve sportif bir faaliyet olarak yapılan atçılığı farklı boyutları ve yaşadığı 

sorunları ile ortaya koymaktır. Araştırma, Uşak ili merkez ilçesi, ilçe mer-

kezleri, kasaba ile köylerinde atçılık ile ilgilenen kişi, kurumlarla yapılan 

görüşmeler ve gözlemler ile gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Atçılık, Cirit, Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Kül-

tür, At, Uşak. 

Abstract 

Horse Breeding and its Problems That is Done in Uşak Province 

as Cultural and Sport Activity 

Horse is one of the important animals that domesticated, fed and 

used by people for their necessities. In historical process, the horse has 

an important place in the communication, cargo transportation, war are-
                                                           
* Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, mehmet.deniz@usak.edu.tr 
** Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ademsezer@hotmail.com 
*** Bu makalenin özet kısmı II. Uşak Sempozyumu’nda sunulmuş ama bildiri kitabında ya-
yınlatılmamıştır. 
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nas and agriculture. Even if developing technology makes unimportant 

these functions, horse breeding is still important with the functions in so-

cial and cultural arena (such as sport, recreation, cinema). The aim of this 

research is to bring out the problems of horse breeding that is done in 

Uşak province (that is known with jeered that is one of the Turkish Father 

sport activity) as cultural and sport activity with geographical perspective. 

The research has been done with the observations and the conversations 

of people that live in Uşak province, districts, towns and villages. 

Key words: Horse Breeding, Jereed-Javelin, Human and Economic Geog-

raphy, Culture, Horse, Uşak. 

Giriş 

At insanın evcilleştirip beslediği ve ihtiyaçlarını görmede faydalandığı hay-
vanlar arasında en önemlilerinden biridir. Tarihi süreçte at, ulaşımda, yük ta-
şımada, savaş alanlarında ve tarımda gördüğü işlev ile insan hayatında 
önemli bir yere sahip olmuştur. Günümüzde ise gelişen teknoloji atın bu say-
dığımız işlevlerini önemsiz kılmış olsa da, sosyal ve kültürel alanda görmüş 
olduğu işlev ile (spor, rekreasyon, sinema) halen daha önemini korumaktadır. 

Atgiller Equidae familyasından otçul bir memeli hayvan olan at, en er-
ken bilinen ve ehlileştirilen hayvanlardandır.1 Tarihi, kendi sosyal şartları 
ve tarihin yapıldığı dönemi esas alındığında, atın evcilleştirilmesi ile atın 
bir binek aracı olarak kullanılması, çağımızdaki motorlu araçların kullanı-
mıyla eş değerdir. Çünkü çağımızda motorlu araçlara hâkim olanlar nasıl 
tarihe yön veriyorlarsa, eskiden ata sahip olanlar da kendi devirlerinde ay-
nı güce sahip olmuşlardır.2 Bu yüzden bu hayvanı yetiştirip iyi kullanan-
lar çağdaşı olan diğer milletlere göre önemli avantajlara sahip olmuşlardır. 

Atın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi 

At Türk sosyal yaşantısı içerisinde tarih boyunca her zaman önemli 
bir yere sahip olmuştur. Türklerin Orta Asya’dan dünyanın dört bir ya-
nına yayılabilmesinde atın hızlı hareket edebilme kabiliyetinin katkısı ol-
dukça büyüktür. Menghin (1929) “Atı ehlileştirmek ve umumiyetle hay-
van yetiştirmek gibi medeniyet tarihindeki çok mühim bir safhanın Türkle-
rin ataları ile yakından ilgili bulunduğunu” söylemiştir.3 Kazandırdığı bu 
avantajlardan ötürü Türk kültürünün ayrılmaz parçası olan bu kader 
arkadaşı için “Türklerden daha çok ata sahip olmak isteyen bir kavim 
yoktur” denmiştir.4 Orta Asya bozkırlarından Doğu Avrupa’ya kadar ya-
                                                           
1 Aktaran: Tuncer Baykara, Türk Kültür Tarihine Bakışlar, s. 60, Ankara, 2001. 
2 Mustafa Aksoy, “Türklerde At Kültürü ve Kımız”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 
142, s. 41, İstanbul, 1998. 
3 Aktaran: İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 220, İstanbul, 1999. 
4 Faruk Sümer, Türklerde Atçılık ve Binicilik, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, s. 26, İstan-
bul, 1983. 
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yılmış olan ve buraları da aşmış olan Türklerin uygarlığına “atlı kültür” 
adı verilmiştir.5 

“Kültür tarihinde bazı kavramlar anahtar rolünü oynarlar. Mesela 

Hindularda inek, Amerika’nın kuruluş döneminde kovboylar, Arap ve 

çöl kültüründe deve ile soyutlanmalar, Ortaçağ Avrupa’sında şatolar 

ve feodal beyler adı geçen dönem ve halklarının sosyo-kültürel yapı-

ların anlaşılmasında adeta giriş kapısıdırlar”.6 

Türklerde de at ve atlı kültür büyük bir medeniyet kuran bu milletin 
vazgeçilmez unsurları olmuş, onların sosyo-kültürel ve ekonomik yapıla-
rını anlayabilmemiz için bir anahtar niteliği taşımıştır. Türk kültür tarihi 
açısından incelendiğinde at, bir canlı, bir yük yâda binek hayvanı olmak-
tan öte öneme sahiptir. Neredeyse Türklerin tarih sahnesine çıkışıyla ay-
nı zamana gelen at ile olan birliktelik onların bu hayvana verdikleri de-
ğerin artmasına neden olmuştur. At, insan için her zaman sadakat ve 
güvenin sembolü olmakla kalmamış aynı zamanda yaradılışındaki ihti-
şamdan dolayı, zenginlik ve asaleti de temsil etmiştir.7 Türk tarihinde at 
sahibine saygınlık kazandırmanın ötesinde onun temsilcisi sayılmıştır.8 
Türkler, atı iyi besledikleri ve ata iyi baktıkları zaman kendilerinin de iyi 
beslenecekleri ve geçimlerini sağlayabileceklerine inanıyorlardı; bu yüz-
den tarih boyunca atın bakım ve beslenmesine önem vermişlerdi, yaşla-
nan atlara yük vurmazlar ya bir adak için saklanır yâda yılkı adıyla salı-
verirlerdi.9 Forster (1968) Türklerin atlarını pek nazlı tutup evlerinin içi-
ne aldıklarını, sevip okşadıklarını, hepsinin boyunlarında nazara karşı 
yapılmış muskadan bir gerdanlık olduğunu söylemektedir. Türkler atla-
rını sevip okşarlar onlara kamçı ile vurmazlardı ve onların sevgilerini ka-
zanırlardı. Bunun sonucu olarak Türkler ve atlar sevgili olurlar; atları 
tepmez, ısırmaz, huysuzluk etmezlerdi. Anadolu’daki atların takımlarıyla 
sahiplerine olan sadakatleriyle dünyadaki en asil atlar olduklarını söyle-
miştir.10,11 

Tarihte kurulan ilk Türk devletleri içinde de atın önemli bir yeri ol-
muştur. Hunlar at üstünde yerler, içerler, alışveriş yaparlar, sohbet 
                                                           
5 E. Fuat Tekçe, Pazırık Altaylardan Bir Halının Öyküsü, Kültür Bakanlığı Yay., 1542, Sa-
nat-Sanat Tarihi Dizisi 64-5, s. 124, Ankara, 1993. 
6 Mustafa Aksoy, “a.g.m.”, s. 44, 1998. 
7 A. Fuat Ünver, Antik Çağdan Modern Olimpiyatlara Binicilik Sporu ve Türk Biniciliğinin 
Olimpik Gelişimi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
s. 10, Ankara, 2006. 
8 Ali Abbas Çınar, Türklerde At ve Ondokuzuncu Yüzyıla Ait Bir Baytarnamede At Kültürü, 
Kültür Bakanlığı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, 
192, Gelenek, Görenek ve İnançlar Dizisi 18, s. 54, Ankara, 1993. 
9 Ali Abbas Çınar, a.g.e., s. 63, 1993. 
10 Faruk Sümer, a.g.e., s. 25, 1983. 
11 William Youatt, The Horse With a Treatise on Draught, s. 19, Londra, 1831. 
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ederler, uyurlar, başka milletler atı bir taşıma binicilik hayvanı olarak 
kullanırlarken Hunlar at üstünde ikamet ederler kısacası at üzerinde ya-
şarlardı.12 Oğuz Türkleri de Anadolu’ya at üzerinde gelmişler ve devletle-
rini at üzerinde kurmuşlarıdır.13 At ile Türkler adeta kader birliği etmiş-
ler, onunla gülüp onunla ağlamışlardır. At sayesinde kendilerinden nü-
fusça büyük sosyal gruplar karşısında varlıklarını devam ettirmişler, za-
manla da onları hâkimiyetleri altına almışlardır.14 Atın iyi kullanmasının 
devlet kurmalarında sağladığı kolaylık, savaş aracı oluşu, kültürel ve 
ekonomik alandaki önemi kurulan birçok devletin bayrağında yâda ar-
masında kendine yer verilmesini sağlamıştır. (Foto 1) 

 
Foto 1: Avarların Bayrağı (solda) ve Türkmenistan Devlet Arması 

Orta Asya’dan Anadolu’ya getirilen bu yetiştiricilik geleneği ile tüm 
dünyanın gözü bu coğrafyada yetiştirilen atlara çevrilmiştir. Özellikle 
Germiyan atları ve Karaman atları Anadolu’da nam salmış, seyyahların 
eserlerinde dahi yer almışlardır. Morco Polo Anadolu’daki gezilerinde 
Kayseri ve Sivas çevresinde çok kaliteli atların yetiştirildiğini ve bunların 
yüksek bedeller ile satıldığını söylemiştir.15 Selçuklular Anadolu’yu mil-
letlerarası ticaret sahası yapabilmek için iki ana güzergâh belirlemişler-
dir. Biri batı-doğu diğeri kuzey-güney yönlü bu yollarda sabun, ıtriyat ve 
at satışlarından büyük gelir elde edilmekteydi.16 Yabanlu pazarı bu yol 
üzerindeki en önemli ticari merkezdi ve bu pazarda Türk oymakları tara-
fından yetiştirilen atlara batılı tüccarlar büyük ilgi göstermekte buradan 
atlar Mısır ve Suriye’ye ihraç edilmekteydi.17 İskitlerin hayat tarzının te-
melini oluşturan at beslemenin18 göçlerle Anadolu’ya taşınması ve de-
vam ettirilmesi bu geleneğe ve iktisadi faaliyete olan bağın güçlülüğünün 
                                                           
12 İbrahim Kafesoğlu, a.g.e., s. 221, 1999. 
13 Faruk Sümer, a.g.e., s. 14, 1983. 
14 Mustafa Aksoy, “a.g.m.”, s.  41, 1998. 
15 Manuel Komroff, The Travels of Marco Polo [The Venetian], s. 24, New York, 1953. 
16 Faruk Sümer, Yabanlu Pazarı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, s. 4-5, İstanbul, 
1985. 
17 Faruk Sümer, a.g.e., s. 8, 1985. 
18 Ekrem Memiş, İskit’lerin Tarihi, Selçuk Üniversitesi Yay: 26, Eğitim Fakültesi Yay: 2, s. 
41, Konya, 1987. 
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ispatıdır. “Türkiye Selçukluları hükümdarı I. Alâeddin Keykubat’ın usta 
olduğu mesleklerden biri de saraçlıktı”.19 Bir sultanın at ile ilgili bu mes-
leği seçmesi ata verilen önemin bir göstergesidir. Osmanlı saray teşkila-
tında önemli müesseselerden biri de at bakımı ve yetiştiriciliği üzerine 
kurulmuştur. İstabl-ı âmire adı verilen bu müessesenin görevi saraya ve 
padişaha ait binit ve yükletlere (at, katır, deve) bakmaktı. İstabl-ı âmire-
ye bağlı birçok yund ocağı hara Karacabey, İnönü, Eskişehir, Ak Köprü’-
de açılmıştı.20 

İktisadi hayat açısından da atın tarihimizde önemli bir yeri bulun-
maktadır. “Türk boylarının Orta Asya’nın çevre koşullarına karşı geliştir-
dikleri uyum stratejisi, genel olarak göçebe hayvancılık ekonomisi olmuş-
tur”.21 Otlak aramak için diyar diyar gezen Türk boyları binek hayvanı 
olarak atları seçmişler, yüklerini ise genelde katır ve develere yüklemiş-
lerdir. Asya’nın içlerinden Anadolu’ya kadar yaşadıkları tüm bölgelerde 
atı sürüler halinde yetiştirip satmışlardır. Eski Türk ellerinde at, sayı ba-
kımından koyundan sonra gelmekteydi; en çok yetiştirilen iki hayvan ol-
maları sebebiyle iktisadi hayat bu iki hayvana bağlıydı.22 Etinden, sü-
tünden ve derisinden faydalanılan at sayı bakımından koyundan az ol-
masına rağmen kültür tarihimizle ilgili çalışmalarda Türklerin hayatında 
yer alan hayvanlar önemlerine göre sıralanırken at ilk sıraya alınmış-
tır.23,24 Zaten at, sürati ve diğer binek hayvanlarına olan üstünlüğü ne-
deniyle ona bir hükmetme ve güven ruhu aşılayarak diğer hayvanlar 
arasında kendi yerini daha değerli hale getirmiştir.25 

Kımız bir içecek olarak Türk illerinin en makbul içeceği olarak tercih 
edilmiştir. Müslüman Türkler arasında da eskiden kımız içildiği belirtil-
mektedir.26,27 Hanefilik mezhebinde at etinin yenilebilir olması nedeniyle 
İslamiyet’e geçişte bir sıkıntı yaratmamış28, at eti yeme geleneği terk edil-
memiştir. Ayrıca bu hayvanın bağırsakları doldurulup tütsülenerek kazı 
adı verilen bir çeşit sucuk yapılmıştır.29 Bu sayede uzun süren yaylak 
                                                           
19 Erdoğan Merçil, Türkiye Selçukluları’nda Meslekler, TTK Yay., VII. Dizi, Sayı: 192, s. 40, 
Ankara, 2000. 
20 Faruk Sümer, a.g.e., s. 35, 1983. 
21 Abdullah Köse, “Türkiye’de Geleneksel Kırsal Konut Planlarında Göçebe Türk Kültürü İz-
leri”, Afyon Kocatepe Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: VII, Sayı: 2, s. 166, Afyon, 2005. 
22 Faruk Sümer, a.g.e., s. 2, 1983. 
23 Tuncer Baykara, a.g.e., s. 116, 2001. 
24 İbrahim Kafesoğlu, a.g.e., s. 317, 1999. 
25 İbrahim Kafesoğlu, a.g.e., s. 234, 1999. 
26 Mustafa Aksoy, “a.g.m.”, s. 42, 1998. 
27 Mustafa Talas, “Tarihî Süreçte Türk Beslenme Kültürü ve Mehmet Eröz’e Göre Türk Ye-
mekleri”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 18, 2005. 
28 Tuncer Baykara, a.g.e., s. 116, 2001. 
29 Faruk Sümer, a.g.e., s. 3, 1983. 
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kışlak seyahatlerinde ya da başka bir nedenle uzun bir zaman sonrada 
yenilebilecek dayanıklı bir gıda maddesi oluşturulmuştur. At bağırsağı, 
kazı yapımında kullanılan en önemli hammadde olmuştur. 

Gerek eti ve sütü gerek ulaşımdaki ve askeri alandaki yararlarının et-
kisi atın Türk tarihindeki yerini sadece ekonomik hayatla sınırlamamış-
tır. Geleneksel Türk inançlarında da at kutsal yerini korumuş kimi dini 
ritüellerde kullanılmıştır; bugün bunun bir örneğini araştırma sahamız 
içine giren Takmak köyünde de görmekteyiz.30 Bu bölgede yapılan yağ-
mur dualarında at kafatası kullanılmaktadır. Yağmur yağdırmak için ya-
pılan bu duada sadece at başının kullanılması Orta Asya’dan Anadolu’ya 
göç eden Yörük ve Türkmenler arasında ata duyulan saygı ve kutsallık-
tan kaynaklanmaktadır. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ölen bir kişi 
atıyla birlikte gömülmekteydi. Bu geleneğin İslamiyet’e geçişten sonra da 
azalmakla beraber devam etmiştir. Bu ritüel M.Ö. 6. yüzyılda İskitlerin 
batıya göçleri sırasında Doğu Avrupa’ya da gitmiştir. İskitlerle beraber 
Sarmatlar, Avrupa Hunları, Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar ve Kıpçaklar-
Kumanlarda bu geleneğin izlerine rastlanmıştır. Selçuklularda, Akko-
yunlularda, Karakoyunlularda da benzer kültür izleri görülmüştür. Os-
manlılarda II. Osman’ın atıyla gömülmesi bu geleneğin Osmanlılarda da 
devam ettiğinin bir örneğidir.31 Türk tarihinde, atlar için mezarlar, hatta 
anıt mezarlar yapıldığı da çeşitli kaynaklarda belirtilmiştir.32,33 Ayrıca 
Türk mitolojisinde ölen kişinin mezarında atın kurban edilmesi de bir 
gelenek olarak karşımıza çıkmaktadır.34 İskitlerin de dini törenlerinde 
kurban olarak özellikle atı seçtikleri bilinmektedir.35 Atıyla gömülme ve 
kurban etme dışındaki bir başka mezar geleneği de mezar taşlarındaki 
heykel ve motiflerdir. İnançlara göre koruyucu ruhları temsil eden hay-
van heykellerini mezarların etrafında görmek mümkündür. Özellikle koç-
koyun heykellerinin yanı sıra at heykellerine hem Orta Asya Türk mezar-
larında hem de Doğu Anadolu’da Bitlis, Erzurum, Diyarbakır, Van, Kars, 
Tunceli illerinde sık sık rastlanılmaktadır.36,37 Bu geleneğin izlerine Nah-
çıvan ve Azerbaycan’da da yakın tarihe kadar rastlanmıştır.38 
                                                           
30 Sami Kılıç, “Uşak ve Çevresinde Yağmur Yağdırma Uygulamaları (Takmak Köyü Örneği)”, 
Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish 
or Turkic Volume 6/1, s. 500, 2011 
31 Oğuz Erten, Türklerde Mezarlara At Gömme Geleneği-Sanat Tarihi Açısından Bir Bakış, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul, 2006. 
32 Mustafa Aksoy, “a.g.m.”, s. 40, 1998. 
33 E. Fuat Tekçe, Pazırık Altaylardan Bir Halının Öyküsü, Kültür Bakanlığı Yay., 1542, Sa-
nat-Sanat Tarihi Dizisi 64-5, s. 127, Ankara, 1993. 
34 Baheaddin Ögel, Türk Mitolojisi, Cilt 1, TTK, s. 513, Ankara, 2010. 
35 Ekrem Memiş, İskit’lerin Tarihi, Selçuk Üniversitesi Yay: 26, Eğitim Fakültesi Yay: 2, s. 
48, Konya, 1987. 
36 Haldun Özkan, “Erzincan ve Çevresinde Orta Asya Türk Geleneğini Sürdüren Bezemeli 
Mezar Taşları”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 15, s. 31, 2000. 
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Kutsal değerlerde kendine yer bulabilen at, Türk dünyasının edebi 
eserlerinde de kendine geniş bir yer bulmuştur. Ona verilen önemden 
ötürü Türk lehçeleri içinde pek az kelime ses ve anlam yönünden birbiri-
nin aynı iken ‘at’ kelimesi Türkiye, Türkmen, Azeri, Kazak, Kırgız, Tatar 
ve Uygur lehçelerinde gerek mana gerekse ses yönünden bir değişme 
göstermez.39 Aygır kelimesi de adgır-aygır ilk hali ile geçmişten günümü-
ze çok az değişiklikle ulaşmıştır.40 Kaşgarlı Mahmut’un Divânu Lugâti’t 
Türk adlı eserinde de at ile bağlantılı birçok farklı kelime ve atasözü kul-
lanılmıştır.41 

“Arpasız at aşumas, arkasız alp çeriğ sıyumas. - Arpasız at aşamaz, 

arkasız yiğit rakibini yenemez. 

Arslan kökrese at ayakı tulaşır. - Arslan kükrese atın ayakları dolaşır. 

It ısırmas, at tepmes teme. - İt ısırmaz at tepmez deme. 

Kuş kanatın, er atın. - Kuş kanadı ile, kişi atı ile varır, uçar. 

Tay atatsa at tınur, oğul ereyse ata tınur. - Tay atlaşınca at dinlenir, 

oğul erginleşince babası dinlenir. 

Yayag atı çaruk, küçi azuk. - Yayanın atı çarık, gücü azıkdır.” 

Dede Korkut’ta ve diğer birçok destanımızda at en önemli öğelerden 
biri olmuştur. O dönemin savaş, ulaşım, kültürel ve iktisadi durumu göz 
önüne alındığında atın bu kadar çok eserde işlenmesine şaşırmamak ge-
rekir. Ona olan bu ihtiyaç bazen destanlarda ona olağanüstü güçler ve-
rilmesini sağlamıştır. Türk destanlarında at, yaşayış tarzını belirleyen bir 
unsur olmasının yanı sıra sahibine öğüt veren, güç durumlarda ona yar-
dımcı olan ve tabiatüstü nitelikleri haiz bir varlıktır.42 Manas destanında 
önemli konuklar geldiğinde at yarışların yapıldığını görmekteyiz.43 Ögel 
(2010) Türk mitolojisi adlı eserinde at yarışlarının iki türlü olduğunu dü-
ğünlerde, toylarda, ölüm aşlarında yapıldığı bazen de iki ordunun savaş-
mak yerine atlarını yarıştırdığını yarışta yenilen tarafın savaşta da mağ-
lup ilan edildiğine değinmiştir. Ayrıca atın yele ve kuyruk kıllarından 
müzik aleti yapılmakta ve bu düzenlenen eğlencelerde yâda bireysel ola-
rak kullanılmaktaydı. Bu kıllardan ebru sanatında kullanılan fırçalar da 
imal edilmektedir. At manasına denk gelen yund kelimesi oniki hayvanlı 
Türk takviminde bir yıl adıdır. 
                                                                                                                                        
37 E. Fuat Tekçe, Pazırık Altaylardan Bir Halının Öyküsü, Kültür Bakanlığı Yay. 1542, Sa-
nat-Sanat Tarihi Dizisi 64-5, s. 123, Ankara, 1993. 
38 Mustafa Aksoy, “a.g.m.”, s. 40, 1998. 
39 Mustafa Uğurlu, “Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eş Değerliği”, Bilig, Sayı: 29, s. 22, 
2004. 
40 Doğan Aksan, Anadilimizin Söz Denizinde, Bilgi Yayınevi, s. 36, İstanbul, 2002. 
41 Nadir İlhan ve Mustafa Şenel, “Dîvânu Lugat’it Türk’e Göre Av, Avcılık ve Hayvancılıkla 
İlgili Kelimeler ve Kavram Alanları”, Turkish Studies International Periodical For The Langua-
ges, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/1, 2008. 
42 Nerin Köse, “Bozlaklarda At”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 335, s. 157, 1962. 
43 Baheaddin Ögel, a.g.e., s. 511, 2010. 
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Savunma amaçlı olarak at en önemli araçlardan biriydi. Ulaşımda binek 
olarak hız kazandırmasının yanında at savaşlarda da ordulara hızlı hareket 
edebilme ve taarruz edebilme imkânı sağlıyordu. Savaş taktiğinin ana unsu-
runu da at oluşturmaktadır. At üzerinde geriye dönerek ok atabilme ve hızlı 
hareket edebilme kabiliyeti bozkır kavimlerinin yenilmez bir güç kaynağı ha-
line getirmekteydi.44 İlk kurulan Türk devletlerinden son kurulana kadar at-
lı birlikler ordularda en önemli birlikler olmuşlardır. Türklerin birçok devlet 
kurması, devletlerinin güçlü ve uzun ömürlü olması at ve atı iyi kullanmala-
rı sayesinde olmaktaydı. Savaşlarda bu derece iyi at ve silah kullanabilmele-
rinin iyi bir eğitimle olacağını iyi bilen bu devletler gündelik hayatlarındaki 
birçok uğraş ve sporu da bir antrenman haline getirmişlerdi. At yarışları, ci-
rit, gülle atma, güreş ve doğancılık mücadeleciliği arttıran sporlardı.45 Bu 
sayede hem sosyal hayatta eğlencelerde bu faaliyetler sürdürülürken bir ta-
raftan da mücadele ve savaş oyunları yapılmıştır. 

Eski Türk toplumlarında yapılan spor türlerinin ana unsuru attır.46 
Orta Asya Türklerinin en yaygın atlı sporları cirit, beyge, kökböri, cöğen 
ve atlı okçuluktur. Bu sporlar içerisinde ciridin özel bir yeri vardı, çünkü 
at, asırlar boyunca Türklerin bayrak, tuğ, yay, ok ve kılıçla beraber en 
kutsal saydığı varlıklardandı ve atla beraber yapılan cirit sporu en eski 
zamanlardaki milli sporlarındandı.47 Türkler arasında bu oyuna olan 
sevgi ve saygı o kadar büyüktür ki oğulları ciritte öldüğü için bununla 
övünenler olmuştur.48 “Oynayana çeviklik ve sağlamlık kazandıran ve bu 
sayede iyi ve mahir binicilerin yetişmesine vesile olan bu spor”49 önemli 
günlere anlam katan özel bir oyundu, bir şehzade doğduğunda, düğün-
lerde, önemli misafirlerin ziyaretlerinde oynanmıştır.50 Böyle günlerde bu 
oyunun oynatılması ona yüklenen önemin belki de en önemli göstergele-
ridir. Kültürel yayılma olayı insanların, malların ve fikirlerin taşınması 
yoluyla vuku bulur.51 Bunda önemli olan nasıl, neden yayıldıkları ve na-
sıl devam ettirildikleridir. Ufak tefek değişikliklerle günümüze kadar ge-
len geleneksel spor faaliyetleri at üzerinde gerçekleşen oyunlarla yaşatıl-
mıştır. Oyunların hala Anadolu’da varlığını sürdürmesi güçlü bir kültü-
rel geleneği göstermesi bakımından önemlidir.52 
                                                           
44 Orhan Doğan, Bozkır Kavimlerinin Kültür ve Mitolojilerinde At, Gazi Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 48, Ankara, 2006. 
45 İbrahim Kafesoğlu, a.g.e., s. 287, 1999. 
46 Orhan Doğan, a.g.e., s. 50, 2006. 
47 Kemal Damar, “Cirit”, Ata Sporu Cirit, s. 7, Erzurum, 1974. 
48 Kemal Damar, a.g.e., s. 8, 1974. 
49 Kemal Damar, a.g.e., s. 7, 1974. 
50 Korkmaz Atalay, Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Sporları, Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü Yay., s. 40-41, Ankara, 2005. 
51 Alperen Kayserili, “Carl Ortwın Sauer ve Kültürel Coğrafya”, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt: 
15, Sayı: 24, s. 183, 2010. 
52 Orhan Doğan, a.g.e., s. 136, 2006. 
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Bu sporlardan biri olan Atlı Cirit Sporu, Türklerin sporu eğlenceye 
dönüştürdüğü ve önemli gün ve törenlerinde gelenekselleştirerek yaptık-
ları bir sportif etkinlik olarak Türk spor kültüründe yerini almaktadır.53 
Atlı oyunlar ve yarışlar Türk kültürünün zengin yapısını da yansıtmak-
tadır.54 Cirit sporunu halk kültüründen folklorumuzdan ayrı değerlen-
dirmek doğru değildir.55 Bazı yerlerde cılınt, kadal56 yâda Çavgan57 adı 
verilen oyununun kökeninde savaş, savaş eğitimi ve taklidi vardır.58 Sa-
vaşçı ve göçebe bir toplum olan Türklerin tarih boyunca at ile olan ilişki-
leri göz önüne alındığında; her dönemden esinlenilerek günümüze kadar 
geldiği ve harmanlanıp son halini aldığı savunulabilir.59 

Türk Geleneksel Atlı Sporlarından Cirit 

Farklı kültür ve medeniyetlerin geliştirdikleri spor dalları o kültürlerin 
içinde şekillendiği coğrafya, yaşama kültürü, içinde bulunulan doğal ortam 
ve düşmanları ile olan mücadelesinin izlerini taşımaktadır.60 Cirit sporunda 
binici ve atların görünümleri, toplumun geleneklerini yansıtan estetik değer 
taşır. Cirit spor ve rekreasyonu birleştirirken binici ve izleyicilere doğayla bir 
arada olma ve yerel kültürleri tanıma imkânı sağlamaktadır.61 

 
Foto 2: Cirit oyunundan iki sahne 

                                                           
53 Serkan Tevabil Aka, Atlı Cirit Sporcularının Sosyal Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere 
Göre İncelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, s. 2, 2010. 
54 Ali Abbas Çınar, a.g.e., s. 36, 1993. 
55 Selahattin Babüroğlu, “Erzurum ve Milli Sporlarımızdan Cirit”, Ata Sporu Cirit, s. 10, Er-
zurum, 1974. 
56 Volkan Uğur, Cumhuriyet Dönemi Türk Ordusunda Atlı Spor, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İl-
keleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 21, Ankara, 2006. 
57 Sedat Avcı, Spor Coğrafyası, s. 268, İstanbul, 2007. 
58 Ali Abbas Çınar, a.g.e., s. 36-37, 1993. 
59 Serkan Aka, a.g.e., s. 7, 2010. 
60 Deniz Erim, Türkiye Selçuklu Devletinde Spor ve Eğlence Hayatı, 2007’den Aktaran: Mus-
tafa Erkal-Özbay Güven, Dursun Ayan, Sosyolojik Açıdan Spor, Der Yayınları, s. 14, İstan-
bul, 1998. 
61 Nurhan Koçan, “Geleneksel Sporlarımızdan Ciritin Rekreasyon Amacı İle Günümüze 
Uyarlanması”, Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, Issn: 1306-4371, Cilt: 2, Sayı: 1, s. 
38, 2007. 
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“Cirit oyunun da eşit sayıda iki takım bulunur. Belirlenen bir alanın 

geri taraflarında karşılıklı dizilen oyuncuların sırayla biri hasım gru-

ba yaklaşarak, adını seslendiği karşı oyuncuya elindeki ciridi atar. 

Adı verilen kişi de bu oyuncuyu kovalayarak ciridi vurmaya çalışır. 

Becerikli oyuncu ciridi iyi kullanır attığını vurur veya atılan ciridi elin-

deki değnekle karşılayarak kendisine isabet etmesini önlemiş olur. 

Kaçan kişi atılan ciridin kendisine isabet etmemesi için atının dulda-

sına da saklanır. Atılan cirit oyuncuya değil de ata isabet ederse 

ayıplanır ciridi atan kişi acemi kabul edilir ve bu ayıp karşılanır. 

Oyun, çeviklik ve beceriklilik isteyen; oyunculara kahramanlık, yiğit-

lik duygusu veren ve kişilik kazandıran bir yapıya sahiptir. Bir tür 

savaş oyunu da denebilir. Kanaatimize göre savaşa gitmeden önce 

delikanlılar bu oyunla pişiyor, kendilerini eğitiyorlardı. Osmanlıların 

16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar oyunu savaş oyunu kabul etmeleri 

bunun ifadesidir”.62 

İnsan faaliyetlerinin bir kısmı kökenini geçmişten alır ve tarih tarafın-
dan derince etkilenir.63 Yapı itibarıyla atlı-göçebe kültüründen kaynak-
landığı düşünülen cirit zaman ve mekâna göre değişmiş, atlı göçebe dö-
nemindeki savaşların seyirlik oyun hâline gelmesinde etkili olmuştur.64 
Atlı cirit müsabakaları için her takım, yedi asıl ve üç yedek sporcu ve at-
ları ile hazır bulunurlar. Oyuna en az yedi at ve sporcu ile başlanır.65 

Cirit, 120 x 40m.’lik beyaz çizgilerle bölünmüş bir alanda oynanır. 
Oyun süresi 35 dakikalık 2 devreden toplam 70 dakikadır. Oyun alanı; 
eni en az 30 m en çok 40 m, boyu en az 90 m, en çok 140 m olan görüle-
bilecek şekilde 15 cm genişliğinde çizgilerle belirlenen alandır. Zeminin 
drenajı iyi düzenlenmiş taşsız kabartılmış yumuşak toprak veya 5-6 cm 
kalınlığında kumlanmış alandır. Standart oyun alanı tamamı eni 40 m 
boyu 140 m olacak şekildedir. Cirit sopası uzunluğu 110 cm.dir.66 Ancak 
bu ölçüler eni en az 30 m en çok 50 m, boyu en az 90 m, en çok 160 m 
olabilecek şekilde de değiştirilebilir. Aka, standart oyun alanının tama-
mı; eni 40 m boyu 130 m olacak şekilde tarif etmektedir.67 

1 oyun başhakemi, 1 yazı başhakemi, 2 yazı hakemi, 1 orta saha ha-
kemi ve 2 yan çizgi hakemi olmak üzere 7 hakem görev yapar. Hakemle-
rin yanında davul zurna ekibi, sağlık personeli, cirit toplayıcıları, saha 
tanzimcileri ve veteriner resmi müsabakalarda bulundurulmak zorundadır. 
                                                           
62 İhsan Hınçer, “Cirit Oyunu”, Türk Folklor Araştırmaları, Cilt: 14, Sayı: 283, s. 6568-6570, 
1973. 
63 Yılmaz Arı, “Amerikan Kültürel Coğrafyasında Peyzaj Kavramı”, Doğu Coğrafya Dergisi, 
10 (13), s. 318, 2005. 
64 Ali Abbas Çınar, a.g.e., s. 37, 1993. 
65 Serkan Aka, a.g.e., s. 20, 2010. 
66 (http://www.gelenekselfed.gov.tr erişim tarihi: 10.09.2011). 
67 Serkan Aka, a.g.e., s. 19, 2010. 
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Şekil 1: Geleneksel Sporlar Federasyonu’na göre standart bir saha ölçüleri 

Ocak 2010 verilerine göre; Türkiye’de 11 ilde atlı cirit sporu sürdürül-
mekte olup bu illerde toplam 74 kulüp faaliyetlerine devam etmektedir. 
Türkiye genelinde atlı cirit sporuyla ilgilenen yaklaşık 1450 sporcu bu-
lunmaktadır. Atlı cirit sporunun yapıldığı iller sırasıyla: Ankara, Bay-
burt, Erzincan, Erzurum, İstanbul, Kars, Kayseri, Malatya, Manisa, Si-
vas ve Uşak illeridir.68 

Kimi çalışmalarda erkeklere özgü bir spor olarak görülse de69,70 geçmiş-
te kadın erkek ayrımı yapmaksızın oynandığı belirtilmektedir.71 Uşak’ta 
bugün kadın ciritçilerinde cirit oynadıkları bilinmektedir.72 

 

Foto 3 ve Foto 4: Uşak’taki Bayan Ciritçiler 

Araştırma sahamızda resmi müsabaka şeklinde oynanmasa da düğün 
ve eğlencelerde oynanan bir köy seyirlik oyunu da “Mısır Odunu”dur. Bu 
                                                           
68 Serkan Aka, a.g.e., s. 13, 2010. 
69 Kemal Damar, a.g.e., s. 8, 1974. 
70 Nihat Gezder, Geleneksel Sporlarımızdan Ata Sporu Cirit, s. 158, Erzurum, 1998. 
71 Sedat Avcı, a.g.e., s. 268, 2007. 
72 Selcen Çiftçi, “Uşak’ta Atlı Cirit Sporu ve Cirit Kültürü”, Millî Folklor, Yıl: 23, Sayı: 89, s. 
87-99, 2011. 
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oyunda amaç at üzerinde hızla giderken elindeki ciriti yere hızla vurdu-
rarak yerden sekmesiyle karşıda iki sırık arasına yerleştirilen bir değne-
ğin ya da ipin üzerinden aşırmaktır. Aşırılmaya çalışılan ip ne kadar 
yükseğe çıkarılır ve üzerinden geçirilirse bu binicinin ne kadar maharetli 
olduğunun göstergesidir. Özellikle düğün ciritlerinde yapılan bu eğlence-
de iki sırık arasına gerilen ipin üzerine bazen bahşiş, gömlek, pantolon, 
battaniye ve seccade gibi ödüller asılmaktadır. Bu sayede düğüne renk 
katan ciritçilerde emeklerinin karşılıklarını sembolik olarak kazanmış 
olurlar. Bu oyunun bir benzerinin eskiden ciritten daha kısa olan ve Lo-
but adıyla anılan bir arşın boyundaki bir sopayla “Lobut Atma” adıyla 
oynandığını bilmekteyiz.73 Aralarındaki fark mısır odununda ciridin yer-
den sektirilerek belirlenen yüksekliğin aşırılmasıdır. Bu oyunda da yük-
sek kale burçlarını aşmak için yapılan bir idmanın gelenekselleşerek se-
yirlik oyun haline geldiğini görmekteyiz. 

Araştırmanın Amacı 

Coğrafyacı, kültürün ilgisiz özellikler dizgisinden çok karmaşık yapıda 
bir bütünsellik gösterdiğini, bütün yönlerinin sistematik ve mekânsal 
olarak birbiri ile ilişki içinde olduğunu bilir.74 Mekândaki mevcut duru-
mun analizi ve sorunların çözümlenmesi onun başlıca görevidir. Bu se-
beple Uşak ilinde sportif ve kültürel bir faaliyet olarak yapılan atçılık ve 
sorunlarını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, aşağıdaki sorulara 
yanıt aranmıştır. 

Uşak ilinde atçılık ile ilgilenen kişiler ve bu kişilerin sosyo-kültürel 
profilleri nedir? 

Uşak ilindeki at varlığı, bu atların yaş ve soy bilgileri nedir? 
Atın sahibine maliyeti nedir? 
Atın kullanım alanları ve ekonomik getirisi nedir? 
At sahiplerinin at bakımı, atın kullanıldığı kültürel ve sportif faaliyet-

lerle ilgili yaşadığı sorunlar nelerdir? 

Yöntem 

Coğrafya, yöntem olarak diğer bilim dallarından farklılıklar gösteren, 
alan araştırmaları, gözlem, görüşme, anket uygulamaları sonucunda el-
de edilen verilerin harita, resim, diyagram ve grafiklerle neden-sonuç 
ilişkisi içinde çok boyutlu olarak sunabilen bir bilimdir.75 Coğrafi olayla-
rın analiz ve sentezinde göz önünde tutulması gereken ana kural olaylar 
arasındaki karşılıklı ilişkileri yani korelâsyonu belirleyip çözümlemek-
                                                           
73 Tuncer Baykara, a.g.e., s. 214, 2001. 
74 Yılmaz Arı ve Abdullah Köse, “İnsan-Çevre Etkileşimini Sorgulamada Yeni Bir Alternatif: 
Kültürel Coğrafya”, Ulusal Coğrafya Kongresi 2005, s. 56, İstanbul, 2005. 
75 Gözde Emekli, “Coğrafya, Kültür ve Turizm: Kültürel Turizm”, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 
15, s. 53, 2006. 

214



M. DENİZ - A. SEZER - Y. İNEL / UŞAK İLİNDE YAPILAN ATÇILIK VE SORUNLARI 13 

tir.76 Coğrafya kültür ve kültürel coğrafya araştırmalarında dil, din, folk-
lor, etnik yapı, kültürel farklılıklar ve benzerliklerin dağılışını77, bu dağı-
lışın sebep ve sonuçları ile mekânda karşılaştığı sorunlara çözüm öneri-
leri getirmeye çalışmaktadır. Bazı araştırmacılar da coğrafyanın aslında 
yerlerin karakteri, mekânsal organizasyonu, farlılıkları ve benzerlikleri 
üzerinde durması gerektiği konusunda görüş bildirirler.78 

Bu bakış açısı ile araştırma betimsel olarak desenlenmiş olup, tarama 
(Survey) yöntemi kullanılmıştır. Tarama yöntemi, olayın, olgunun veya 
objenin olduğu gibi betimlenmeye çalışıldığı araştırmalardır.79,80 Araştır-
mada veriler görüşme yöntemi kullanılarak araştırmacılar tarafından ha-
zırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Coğrafya bilim ilkeleri ile herhangi bir sorun analiz edilip sonuçlar çı-
karılırken; mevcut sorunları bunların nedenlerini, sonuçlarını, sorunla-
rın çözüm yollarını da belirtmek gerekir.81 Bu da ancak verilerin doğru 
toplanması ve yorumlanması ile mümkündür. Bu nedenle sorunların 
analizinin yapılabilmesi için hazırlanan görüşme formu oluşturulmadan 
önce ilgili literatür taranmıştır. Daha sonra il Tarım Müdürlüğü ve TÜİK 
kayıtları incelenmiştir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün (GSİM) gele-
neksel spor dalları ile ilgili birimi ile görüşme yapılmış ve kayıtlı cirit ku-
lüpleri ve yöneticilerinin iletişim bilgileri alınmıştır. Elde edilen bilgiler 
çerçevesinde Uşak İli cirit kulüpleri temsilcisi, üç kulüp yöneticisi ve beş 
at sahibi ile yapılan ön görüşmelerden elde edilen bilgiler de kullanılarak 
görüşme formuna son şekli verilmiştir. 

Verilerin Toplanması 

Araştırma verileri Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne (GSİM) kayıt-
lı 28 kulüp yöneticisi ve kulüpler temsilcisi ile yapılan görüşmeler ile 
toplanmıştır. Uşak spor il müdürlüğüne kayıtlı 30 kulüp bulunmaktadır. 
İki kulüple iletişim kurulamadığı için görüşme yapılamamıştır. Kulüp 
yöneticilerinden 24’ü ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. 4 kulüp yöneticisi 
ile telefonla görüşme yapılmıştır. Görüşme öncesinde kulüp yöneticileri 
telefonla aranarak uygun yer ve zaman belirlenerek randevu alınmıştır. 
Görüşme esnasında araştırmacılardan en az ikisi yer almıştır. Bir araş-
                                                           
76 Hayati Doğanay, Coğrafyaya Giriş 1 Genel ve Fiziki Coğrafya, Aktif Yay., 7. Baskı, s. 118, 
Erzurum, 2002a. 
77 Hayati Doğanay-Ünal Özdemir-İ. Fevzi Şahin, Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Pegem 
Yay., s. 25, Ankara, 2011. 
78 Yılmaz Arı, “a.g.m.”, s. 17, 2005. 
79 İbrahim Karakaya, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ed. A. Tanrıöğen, Anı Yay., s. 59, Anka-
ra, 2009. 
80 Saim Kaptan, Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, 11. Baskı, s. 59, Ankara, 1998. 
81 Hayati Doğanay, Coğrafya Öğretim Yöntemleri, Aktif Yayınları, 5. Baskı, s. 21, Erzurum, 2002b. 
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tırmacı soruları yöneltirken diğer araştırmacı verilen cevapları yazılı ola-
rak kaydetmiştir. 

Verilerin Analizi 

Elde edilen nitel verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanıl-
mıştır. Betimsel analizde görüşmelerden elde edilen bulgulardan kulüp 
yöneticilerin görüşlerini yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılar yapılmış-
tır. Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, aşağıdaki Temalar doğrul-
tusunda değerlendirilmiştir. 

i. At sahibi olan kişilere ait bilgiler. 
ii. Atlara ilişkin bilgiler (sayı, cins ve diğer özellikler). 
iii. Atın kullanım alanları, maliyeti ve ekonomik getirisi. 
iv. At sahiplerinin, at bakımı ve atın kullanıldığı kültürel ve sportif 

faaliyetlerle ilgili yaşadığı sorunlar. 

Bulgular 

At Sahibi Olan Kişilere Ait Bilgiler 

Gençlik ve Spor il müdürlüğüne kayıtlı 19’u kadın 563’ü erkek top-
lam 582 sporcu bulunmaktadır. Bunların 329’u faal sporcu olarak gö-
rülmektedir. 28 kulüp yöneticisi ile yapılan görüşmelerde Uşak ilinde at-
çılıkta en çok öne çıkan faaliyet olan cirit sporuyla ilgilenen, bir başka 
ifadeyle cirit kulüplerine üye olan kişilerin sayısı 517’dir. Üyelerin yaş 
aralığı ise 15 ile 78 arasında değişmektedir. Cirit kulüplerine üye 517 ki-
şiden 272’sinin at sahibi olduğu belirlenmiştir. Diğer üyelerin ekonomik 
durumları yeterli olmadığı için ya da ata bakmak için uygun yerleri ol-
madığından at sahibi olamadıkları kulüp yöneticileri tarafından belirtil-
miştir. At sahibi olan kulüp üyelerinden 251’nin bir atı vardır. Geri ka-
lan 19 kişinin iki, diğer 2 kişinin ise üç ata sahip oldukları belirlenmiş-
tir. At sahiplerinin çoğunluğu kırsal kesimde ikamet etmekte, ekonomik 
gelir düzeyi olarak orta ve alt grupta yer almaktadırlar. Sadece iki kulüp-
te at sahibi olan birer üyenin fabrikatör olduğu ifade edilmiştir. At sahip-
lerinin meslek gruplarına göre dağılıma bakıldığında ise ilk sırada çiftçi, 
diğerleri sırasıyla, esnaf, işçi, memur oldukları belirlenmiştir. Kulüp üye-
leri arasında öğrencilerin sayısı da önemli bir oran oluşturmaktadır. 

At sahiplerinin çoğunluğu Uşak il merkezi ve köylerinde ikamet et-
mektedirler. İkinci sırada ise Eşme ilçesi ve köyleri gelmektedir. Nüfusa 
oranladığında Eşme ilçesinde at sayısının merkez ilçe ve diğer ilçelere gö-
re fazla oluşunun yerleşmenin coğrafi özellikleri ile ilgili olduğunu saha-
da yaptığımız gözlem ve mülakatlarla anlamış bulunmaktayız. Eşme ilçe-
si Uşak ilinin en engebeli arazilerine sahiptir. Kırsal alanlarda ulaşımın 
bugün dahi ilkel yollarla yapıldığı sürekli ve geçici kırsal yerleşmeler bu-
lunmaktadır. Birçok sürekli yerleşmeye bile bugün toprak yollarla gidil-
mektedir. Geçmişte bu tip yolların ve geçici yerleşmelerin sayısının çok-
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luğu düşünülünce, kırsal alanlarda atın vazgeçilmez bir araç olması ka-
çınılmazdı. Ayrıca bölgenin tamamı Yörük Türkmen aşiretlerinin iskân 
sahasıdır ve Oğuz Türklerinin yaşayışları gelenek ve görenekler Uşak yö-
resinde hala sürdürülmektedir.82 Bu da geçmişte göçebe olan bu insan-
ların ata olan sevgi ve bağlarının kuvvetli olmasına ve bu sporu sahip-
lenmelerine neden olmuştur. 

Sanayi devrimiyle birlikte teknolojik gelişmelerin artışı, ardından geli-
nen dönemlerde teknolojik gelişimlerin hızlı serüveni ve buna bağlı ola-
rak iletişim aletlerinin çoğalmasıyla kültürler arası diyalogun artması; 
kültürel değişimin hızını arttırmıştır. Bu etkilere açık sahalarda gelenek-
sel kırsal kültür ve ürünleri de değişmekte ve bozulmaktadır.83 Böyle bir 
zamanda teknolojik ortamdan daha uzak, kırsal bölgelerde kültürel de-
ğerler, tam aksi bir gelişim gösteren bölgelere nispeten, daha iyi korun-
muştur. Esasında halk kültürü ile ilgili çalışmaların dünyada ve Türki-
ye’deki doğuşuna baktığımızda, her ne kadar günümüzde farklı bir bakış 
açısıyla çalışmalara devam edilse de ilk olarak kırsalda yaşayan insanlar 
üzerine yoğunlaştığını görmekteyiz.84 Böyle bir toplumda, iletişimin az 
olmasına paralel olarak kültürel etkileşim ve yozlaşma asgari düzeyde 
olmaktadır. Bu nedenle bahsi geçen insan topluluğunun yaşadığı bölge-
lerde çoğu halk yaratmasının devam ettiğini söyleyebiliriz. Uşak ilinde ve 
Eşme’de cirit buna örnektir. 

Uşak ilindeki at sahipleri atın bakımına ilişkin herhangi bir eğitim al-
mamaktadırlar. Görüşme yapılan bütün kulüp yöneticileri, at sahipleri-
nin at ile ilgili bilgilerini (beslenme, sağlık vb.) geleneksel yapı içerisinde 
kendi büyüklerinden veya çevresindeki kişilerden öğrendiklerini ifade et-
mişlerdir. Kulüpler sadece yeni katılan üyelerine binicilik ve cirit oyunu 
ile ilgili eğitim vermektedirler. 

Atlara İlişkin Bilgiler 

Uşak ilinde, Tarım İl Müdürlüğü ve TÜİK verilerine göre 725 at bu-
lunmaktadır. İlçelere göre at sayısının dağılışı Tablo 1’de verilmiştir. Sa-
hada yapılan görüşmelere göre bu atların 320’si sportif ve kültürel etkin-
liklerde kullanılmaktadır. Bu atların 5’i İngiliz geri kalanının tamamı 
cins olarak Arap atıdır ve erkektir. Yine atların tamamı yarış atı olarak 
yetiştirilmiş, hipodromlarda yarışmış daha sonra herhangi bir nedenle 
yarışamaz hale gelmiş ve at sahipleri tarafından satın alınarak Uşak’a 
getirilmişlerdir. Atların yaş aralığı ise 3 ile 20 arasında değişmektedir. 
                                                           
82 Haşim Tümer, Uşak Tarihi, Uşak Halk Eğitimine Yardım Derneği Kültür Yayınları No. 14, 
s. 244, İstanbul, 1971. 
83 Abdullah Köse, “Balıkesir Örneğinde Geleneksel Kırsal Avlu Duvarı”, Afyon Kocatepe Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: VIII, Sayı: 2, s. 159-183, s. 179, Afyon, 2006. 
84 Öcal Oğuz-Metin Ekici-Mehmet Aça-Mustafa Arslan-Dilaver Düzgün, R. Bahar Akarpınar 
G. Öğüt Eker-T. Saltık Özkan-A. Müge Ercan, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., s. 
31-68, Ankara, 2005. 
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İlçe Adı Hayvan Adı Yetişkin (baş) Genç-Yavru (baş) Toplam 

Merkez At 200 50 250 

Banaz At 72 18 90 

Eşme At 199 50 249 

Karahallı At 21 5 26 

Sivaslı At 56 14 70 

Ulubey At 32 8 40 

   Genel Toplam 725 

Tablo 1: Uşak İlinde Atların Yerleşmelere Dağılışı, TÜİK, 2010 

Uşak ilindeki at sahipleri atlarını satın alırken Arap atı olmasına, er-
kek olmasına, nişanlarına, uysallıklarına, sakatlık durumuna ve bazı dış 
görünüş özelliklerine bakarak seçim yapmaktadır. Yapılan görüşmelerde 
kulüp yöneticileri, Arap atlarının daha çevik ve fizyolojik yapıları itibariy-
le cirit oynamaya en uygun atlar oldukları için Arap atlarını tercih ettik-
lerini ifade etmişlerdir. Cirit oyununda atların çevik olması aranan bir 
özelliktir. Arap atlarının omurgalarının İngiliz atına göre kısa olması çe-
vikliğine etki etmekte, onu müsabakalarda İngiliz atına göre avantajlı 
duruma getirmektedir. Ayrıca Arap atları İngiliz atlarına göre daha uysal 
yaratılıştadırlar; bu da onları tercih sebebi yapmaktadır. Cinsiyet olarak 
sadece erkek atların tercih edilmesine gerekçe olarak da, dişi ve erkek 
atların cirit sahasında birlikte olmasının atların dikkatinin dağılmasına 
sebep olması gösterilmektedir. Diğer bir gerekçe ise erkek atların bu 
spor için daha uygun olmalarını göstermişlerdir. 

Alınacak atların seçiminde dikkate alınan diğer bir özellik atların dış 
görünüşleridir. Atlarda aranılan dış görünüş özellikleri içinde, döşünün 
geniş olması, başının küçük olması, tırnaklarının toplu ve siyah olması, 
kuyruk etinin kısalığı, bacaklarının kuvvetli, düzgün olması ve boynu-
nun ince olması tercih sebebi olarak gösterilmiştir. 

Alınacak atların seçiminde dikkate alınan bir diğer özellik ise atların 
nişaneleridir. Nişane, özellikle koyu donlu atlarda vücudun değişik böl-
gelerinde görülen beyaz kıllardan oluşan lekelere denir. Nişaneler atın 
eşkal tespitine yardımcı olur. Alında birkaç beyaz kıl, alında çok beyaz 
kıl, alında kartopu, alında yıldız, alında ay, alında akıtma (beyazlık aşağı 
kaymış) alında görülen nişanelerdir. Akıtma, burun üzerinde görülen ni-
şanedir. Seki, bacaklarda görülen nişanedir. Ester çizgisi, atın yelesin-
den kuyruğuna uzanan çizgidir.85 Tırnakta görülen nişanelerle, peygam-
ber parmağı ve selvi at seçerken dikkat edilen özelliklerdendir. Yapılan 
görüşmelerde kulüp yöneticileri ve at sahiplerinin bazılarına göre atın 
dört ayağında da seki olması, akıtmanın alt dudağa geçmesi cirit oyna-
mak ve binicilik için makbul sayılmamaktadır. Dört ayağında seki bulu-
                                                           
85 www2.ogu.edu.tr/~mmyo/atcilik.pdf, erişim tarihi: 10.09.2011. 
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nan atlar ‘papaz atı’ diye anılmaktadır. Fakat at seçiminde kullanılan ni-
şaneler bazı at sahipleri tarafından at seçim kriteri olarak kabul edilme-
mektedir. Uşak şeker spor yöneticisi “Alacağınız atlarda aradığınız bazı 
özellikler var mıdır? Varsa nelerdir?” sorusuna; “Atın uysal olması, sakat-
lık durumu, ön döşü geniş, kafasının küçük olması, kuyruk etinin kısalığı 
ayrıcalıktır. Nişanların olmasına inanmıyoruz, seki hurafedir” şeklinde ce-
vap vermiştir. 

At barınaklarına tavla denir. Tavlalar, çevrenin atlar üzerindeki olum-
suz etkilerini azaltmak amacı ile inşa edilen binalardır. Atların sağlıklı 
bir şekilde yetiştirilmesi ve optimal düzeyde verim alınması, atın yaşamı-
nın önemli bir bölümünü içinde geçirdiği tavlanın hijyenik şartları taşı-
yıp taşımadığına bağlıdır. Tavlalar, yaşanılan yerin iklim şartları, tavla-
nın yapımında kullanılan malzeme, yüzey şekilleri gibi bazı özellikler 
dikkate alınarak yapılmalıdır. Örneğin tavlanın yapılacağı yer çevreye gö-
re nispeten yüksek bir yer olmalı, bataklık ve su basma ihtimali olan de-
re ya da ırmak kenarlarında olmamalıdır, taban suyu temele yakın olma-
malı, yağmur yağdığında taban suları temellere kadar yükselmemelidir.86 

Araştırmaya katılan yöneticiler, kulüplerine kayıtlı atların barındığı 
yer olarak geleneksel ahırları kullandıklarını ifade etmişlerdir. Modern 
anlamda at barınağı olarak tanımlanan tavla kalfa korusunda bulun-
maktadır. Burada 4 m eni, boyu ve yüksekliği bulunan 20 tavladan 14 
tanesi kullanıma hazır vaziyettedir. Bunun dışında Uşak Belediyesi tara-
fından çoban çeşmesi parkı yanında yaptırılan At rehabilitasyon merke-
zinde modern anlamda tavlalar bulunmaktadır. Fakat bunlar şu anda 
kullanılır durumda değildir. 

 

Foto 5: Kalfa Koruluğundaki At Tavlaları 
                                                           
86 www2.ogu.edu.tr/~mmyo/atcilik.pdf, erişim tarihi: 01.09.2011. 
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Atın Kullanım Alanları 

Ankete katılan at sahiplerinin atlarının neredeyse tamamı cirit oyu-
nunda kullanılmaktadır. Bazı kulüpler gerekli şartları yerine getireme-
dikleri için il genelinde düzenlenen müsabakalara katılamamaktadır. İl 
genelinde gerekli şartları sağlayan kulüpler arasında spor il müdürlüğü 
denetiminde geleneksel atlı sporlar adı altında eleme usulü cirit müsa-
bakaları yapılmaktadır. Resmi müsabakaların dışında festivallerde, özel 
günlerde ve düğünlerde gösteri amaçlı yapılan cirit oyunları atların aktif 
olarak kullanıldığı alanlar içerisinde yer almaktadır. 

Atların diğer bir kullanım alanı ise film sektörüdür. Görüşme yapılan 
28 kulüpten 7’si atlarını cirit dışında film sektöründe de kullandıklarını 
söylemişlerdir. 

Atın Sahibine Maliyeti 

Atın sahibine maliyeti satın alım aşamasında 2.000 ile 10.000 TL ara-
sında değişmektedir. Kulüp yöneticilerine göre atın sahibine yıllık bakım 
maliyeti ise 1.500 ile 3.000 TL arasında değişmektedir. Bakım maliyetin-
deki farklılığın sebebi, ikamet edilen yere, atın bakımı için hizmet alım 
durumuna ve atın beslenmesinde kullanılan yem çeşitliliğine göre değiş-
mektedir. Örneğin Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü yöneticisi bir atın 
sahibine yıllık maliyetinin ne olduğuna ilişkin soruya verdiği cevap; 

“Bizde bir atın yıllık maliyeti 3.000 TL’dir. Bu rakam içinde en büyük 

pay yem gideridir. Bu rakam başka yerlerde daha düşük olabilir. Fa-

kat biz atların beslenmesinde kullandığımız yemlere özen gösteririz. 

Kullandığımız yemler arasında 3 ton arpa, soya fasulyesi, mercimek, 

havuç, kışları sıcak tutsun diye kuru üzüm ve nefesi açılsın diye may-

danoz kullanırız. Bu da haliyle maliyeti arttırmaktadır” olmuştur. 

Atın sahibine yıllık maliyeti içinde yem, nalbant, saraç, veteriner, ba-
kıcı/seyis, barınak ve nakliye masrafları yer almaktadır. Bu masraf ka-
lemleri içerisinde birinci sırada yem gideri gelmektedir. Görüşme yapılan 
kulüp yöneticilerinin tamamı “atın bir yılda en az 80 ölçek arpa yediğini” 
belirtmişlerdir. 80 ölçek arpanın Uşak’ta yaklaşık 2650 kg. civarında ol-
duğu düşünülürse TL cinsinden karşılığı 1.400 TL civarındadır. Diğer 
masraflar içerisinde kentte yaşayanlar için ikinci sırada barınak ve seyis 
masrafı gelmektedir. Bunun at sahibine maliyeti aylık ortalama 100 TL’-
dir. Kırsal kesimde ise at sahipleri atlarını geleneksel ahırlarında barın-
dırarak bu masraftan kurtulmaktadırlar. Kırsal kesimde yaşayanlar için 
yem masrafından sonra ikinci sırada nalbant masrafı gelmektedir. 

Atın Sahibine Yıllık Getirisi 

Kulüp yöneticilerine “Atların sahibine yıllık getirisi var mıdır? Varsa 
nedir?” sorusu yöneltilmiştir. Genel olarak kulüp yöneticileri üyelerinin 
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atlarından gelir sağlamadıklarını belirtmişlerdir. Uşak Şeker Spor yöneti-
cisi Celal Metin ve Genç Osmanlılar Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Bay-
ram Aydemir, “Bu işin gelir getirme gayesinden çok bir tutku ve gönül işi 
olduğunu” söyleyerek, at bakımı için civarda “Maşallahı boldur parası 
yoktur” deyiminin kullanıldığını belirtmişlerdir. Onlara göre bu iş “Ova 
köylerinin genelinde bir hobi olarak yapılmakta, dağ köylerinde ise para ka-
zanma gayesi de güdülmektedir. Ama pek bir gelir elde edilememektedir.” 

Bu genel durumun dışında görüşmelerde elde edilen bilgilerde, at-
lardan elde edilen gelirin başında film ve dizi sektörü gelmektedir. Fa-
kat bütün kulüpler ya da at sahipleri bu sektörden gelir elde edeme-
mektedirler. Görüşülen kulüp yöneticilerinden sadece yedisi kulüpleri-
ne kayıtlı atların film sektöründe de kullanıldığını ifade etmişlerdir. Bu 
sektörde atın günlük getirisi 70-100 TL arasında değişmektedir. Kulüp-
ler birliği başkanı Ali Çavuşoğlu ile yapılan görüşmede Uşak’taki atla-
rın en son görev aldığı dizinin “Muhteşem Yüzyıl” olduğu bilgisine ula-
şılmıştır. 

Atlardan elde edilen bir diğer gelir, resmi müsabakalara katılan ku-
lüplerin yılda bir kez gençlik spor il müdürlüğünden alınan 2.000 TL 
ödenektir. Bunun yanında yine müsabakalara katılan kulüpler yılda bir 
kez Tarım İl Müdürlüğünden 222 TL destek almaktadırlar. Bazı kulüp 
yöneticileri özellikle seçim dönemlerinde belediyelerden ya da özel idare-
den yem desteği aldıklarını belirtmişlerdir. 

Başka bir gelir kalemi olarak festivallerde veya özel günlerde gösteriye 
çıkılır ise yapılan anlaşmaya göre bir gelir elde edilebilmektedir. Bundan 
da yine bütün kulüpler faydalanamamaktadır. 

Atların resmi cirit müsabakaları dışında en çok katıldıkları faaliyet, 
yerel düğünlerde gösteri amaçlı cirit oyunudur. Bir diğer oyun ise Balı-
kesir civarlarında “değnek aşırma”87 adıyla anılan “mısır odunu” oyunu-
dur. Bu tür faaliyetlere katılanlar düğün sahibinin ya da yakın akrabala-
rının vermiş olduğu bahşişler de bir gelir olarak değerlendirilebilir. Fakat 
burada elde edilen gelirin miktarı çok cüzidir. 

Farklı bir gelir kalemi olarak Kalfa Koruluğunda bulunan tavla ve ci-
rit sahasında verilen binicilik eğitimi sayılabilir. Burada at sahipleri atla-
rına aylık 150 TL karşılığında yemini kendileri karşılamak şartıyla baktı-
rabilmektedir. Aynı zamanda kişiler aylık belirli bir ücret karşılığında bi-
nicilik eğitimi alabilmektedir. 

At sahiplerinin elde ettiği gelirlerle ilgili olarak Uşak Şeker Spor yöne-
ticisinin vermiş olduğu cevap oldukça ilginçtir. “At binicilerinin kahveha-
ne ve birahane alışkanlıklarının zamanla yok olması” onları hem kötü 
alışkanlıklardan hem de buralarda harcanacak paralardan korumakta-
                                                           
87 Cemali Çankaya, “Kırsal Bölgelerde Spor Eğitimi ve Değnek Aşırma Oyunu”, Uludağ Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: XV, Sayı: 1, 2002. 
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dır. Bir gelir kaynağı olmasa da bu şekilde bir tasarruf sağlanmasının 
kendileri için önemli olduğunu belirmişlerdir. 

At Sahiplerinin At Bakımı ve Atın Kullanıldığı Kültürel ve Sportif 
Faaliyetlerle İlgili Yaşadığı Sorunlar 

Uşak ilinde sportif ve kültürel amaçlı yapılan atçılığın sorunlarının ne 
olduğunu ortaya koymak için görüşme yapılan katılımcıların “Size göre 
Uşak ilinde yapılan atçılığın sorunları nedir?” sorusuna verdiği cevaplar-
dan bazıları aşağıda aynen alınarak verilmiştir. 

“Cirit sporu için valilik ve belediye destek vermiyor. Müsabakalarda 

7-8 senedir birinci olmamıza rağmen yetkililerden ilgi görmüyoruz. 

Müsabakalara giderken her masrafı cebimizden karşılıyoruz. Uşak’ı 

cirit yönünden Türkiye’de söz sahibi yapmak istiyoruz, fakat ilgile-

nen yok. Diğer illerde federasyon yetkilileri sporculara destek verir-

ken Uşak’ta bu destek yok. Tokat’ta birinci olmamıza rağmen birinci-

liği Erzurum’dan gelen sporculara verdiler. Tanıtımı yapılmıyor. Kalfa 

korusu yerine huzur parkta oynasak 10-15 bin seyirci toplarız. Hem 

maddi gelir sağlarız hem de atların sahaya taşınması kolaylaşır. 

Merkezi yer yapılsa atlarımızı daha kaliteli ve daha sağlıklı yetiştire-

biliriz. Arpa desteği alamıyoruz. Yapılan yardımlar çok küçük ve ye-

terli değil. Sponsor yardımı yok. Kütahya’da cirit olmamasına rağ-

men belediye yâda GSİM cirit sporu için cirit kompleksi yapıyor. 

Uşak’ta bu yok. Uşak’ta ciritçiliği belediyeler bitirmeye çalışıyor. Biz 

ne kadar bu ata sporunu yaşatmaya çalışsak gücümüz yetmiyor. 

Filmlere giden atlardan kulübe destek sağlamaya çalışıyoruz.” 

“Evim şehir dışında olmasına rağmen şikâyet üzerine atlarımızı civar 

köylere götürmek zorunda kaldık. Şahsi çıkarlardan dolayı hiçbir şey 

yokken bizi şikâyet ediyorlar. Bize yardım etmeseler de önümüze taş 

koymasınlar. Devlet bana destek vermese de beslediğim atlara zarar 

vermesin. Atlarımız köy dışında olduğu için antrenman yaptıramıyo-

ruz bu da olumsuz etkiliyor. Selendi de atlara yardım yapılıyor, 

Uşak’ta yardım yapılmıyor. … Uşak’ta kulüpler birliği başkanlığı yok 

bazı kulüpler karşı çıkıyoruz, çünkü federasyona yakın kişiler rant 

sağlıyor. Dışarıda müsabakalara Uşak’ta birinci olan kulüpler yerine 

federasyona yakın olan kulüpler gönderiliyor. Federasyon başkanlı-

ğına anlamadığımız şekilde atamalar yapılıyor. Çalışma süresi ne 

zaman bırakırsa o zaman bitiyor. 

Cirit izlemeye 2 bin kişi geliyor. Bugün Uşak sporun bu kadar seyirci-

si yok. Cumartesi, Pazar sekiz takım cirit müsabakası yapıyor, en 

azında 1 TL para toplansa bizim ihtiyacımızın büyük bir kısmını kar-

şılar. Bu ilgisizlik böyle devam ederse Uşak elindeki bu büyük değeri 

çok yakında kaybedecek.” 
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“…Ahır sorunu çözülmüş olsa bu sporu seven yüzlerce kişiye sosyal 

ortam yönünden güzel etkinlikler sağlıyor. Belediye ve milletvekilleri 

çok söz verdiler ahır sorununu halen çözüme kavuşturmadılar. Sade-

ce seçim dönemlerinde bize bu sorunu hatırlatıyorlar. Ciritle uğraşan 

diğer illerdeki sporculara yer, bakım, maaş verilmelerine karşın; biz 

kendi imkanlarımızla bu ata sporunu yaşatmaya çalışıyoruz…” 

“…GSİM maça çıkan atlara 2.000 TL yardımda bulunuyor, bu yar-

dımda kulüp başına veriliyor. At başına verilmiyor. Genç nesillere yö-

nelik projeler oluşturulsa çok iyi olur. Çünkü gençlerden çok fazla ilgi 

var. İnsanların istedikleri zaman gelip ata binebilecekleri sahaların 

yapılması gerekiyor. Çoğu arkadaşımız bu işi yapmak istemesine 

rağmen maddi imkânsızlıktan dolayı bırakmak zorunda kalıyorlar. 

Düğünlere gösteriye gittiğimizde maddi bir beklentimiz yok, düğün 

sahibi ne kadar ücret verirse o kadar alıyoruz, bazen de hiç gelir 

sağlamıyoruz. Bugün kalfa korusundaki maçlara herkes gelemiyor. 

Hem uzak hem sosyal tesisler yok (wc, tribün vb.) hem de çevre dü-

zenlemesi çok kötü.” 

At sahiplerinin yaşadığı sorunlara ilişkin kulüp yöneticilerinin görüş-
leri ve arazi gözlemlerimiz doğrultusunda Uşak ilinde kültürel ve sportif 
amaçlı yapılan atçılığın sorunları aşağıda iki başlık altında verilmiştir. 

At Bakımı İle İlgili Yaşanan Sorunlar 

Yerel ve merkezi yöneticilerin ilgisizliği bu geleneksel kültürel faaliyete 
gönül verenlerin heyecanlarını azaltmakta ve gelecek için ümitsizliğe ka-
pılmalarına neden olmaktadır. 

Bu spora gönül verenler genellikle kırsal nüfus yâda dar gelirli nüfu-
sumuzdur. Oldukça masraflı olan bu faaliyet için önemli bir sorun gru-
bu da ekonomik sorunlardır. 

Özellikle şehir merkezinde at barınağının olmayışı kentlerde oturanlar 
için fazladan bir masraf ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca atına başka yerde 
baktıranlar için de yeterli sayıda ve donanımda at bakıcısının olmaması 
önemli bir sorundur. Zaten alt gelir grubunun çoğunlukta olduğu bu 
nüfus için saraç malzemesi temininde yaşanan sıkıntılar, sayı ve nitelik 
bakımından nalbant yetersizliği fazladan masraflar oluşturmaktadır. 

At üzerine uzmanlaşmış veterinerin olmayışı ve at sahiplerinin at ba-
kımı ile ilgili olarak sahip oldukları bilgilerin geleneksel bilginin üzerine 
çıkmıyor olması da bölgede yaşanan önemli sorunlardandır. 

Cirit Sporu İle İlgili Yaşanan Sorunlar 

Uşak ilinde at bakıcılığının temel nedeni olan cirit sporunun da ken-
dine özgü sorunları tarafımızdan şu şekilde tespit edilmiştir. Spor esna-
sında yaşanan kazalar neticesinde ortaya çıkan yaralanmalara karşı bir 
sosyal güvencenin olmayışı, tanıtımın az olması, sponsor yardımının alı-
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namıyor olması, müsabakaların eleme usulü yapılması, federasyonun 
yapısı, hakem sorunu, cirit, körüklü çizme bulunamayışı ve pahalı olu-
şu, cirit sahasının ulaşım sorunu, cirit oynamak için uygun sahanın ol-
mayışı, müsabakalara geliş gidişlerde yaşanan sıkıntılar ve cirit alanında 
nakliye vasıtalarından atların indirilmesi ve bindirilmesi için bir platfor-
mun olmayışı, kalfa koruluğundaki tek cirit sahasının çevre düzenleme-
sinin olmayışı ve gelenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapalı alanların 
yetersizliğidir. 

Sonuç ve Öneriler 

Uşak şehrinde at ve atçılık ile ilgili önemli bir potansiyel bulunmakta-
dır. Hem mevcut potansiyelin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak 
hem de bu potansiyelden daha üst düzeyde fayda sağlamak amacıyla 
Uşak Üniversitesi bünyesinde bulunan meslek yüksek okullarının birin-
de atçılık ile ilgili bir programın açılması Uşak’ta var olan atçılığın geliş-
mesine katkı sağlayacaktır. 

“Uşak Üniversitesi Atlı Spor Kulübü” adında kurulacak resmi bir ku-
lüp ile yerel sporcular istihdam edilebilir. Yapılabilecek at barınağından 
halk da faydalanabilir. 

Uşak ilindeki at sahipleri at bakımı ile ilgili geleneksel bilgiye sahip-
tirler. Bu konuda bilimsel bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Kulüp yönetici-
lerinden bazıları modern anlamda at bakımı ile ilgili verilecek bir semi-
ner programının kendileri için faydalı olacağını dile getirmişlerdir. Üni-
versitenin topluma yönelik sosyal sorumluğunun bir gereği olarak belirli 
aralıklarla bu tür seminer programları düzenlemesi Uşak ilindeki atçılığa 
fayda sağlayacaktır. 

At ve atçılık ile ilgili faaliyetler kültürümüzün önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. Kültürel faaliyetler genel anlamda ekonomik getiri bek-
lenmeden yapılan aktivitelerdir. Bu faaliyetlere katılanların ekonomik 
anlamda desteğe ihtiyaçları vardır. Araştırma sürecinde yapılan görüş-
melerde hem ekonomik hem de faaliyetlerin yürütülebilmesi için ihtiyaç 
duyulan ortamların hazırlanması konusunda yerel ve merkezi yönetimin 
desteğine ihtiyaç olduğu görülmüştür. 

Araştırma boyunca yapılan görüşmelerde at sahiplerinin atlarını gele-
neksel ahırlarda baktıkları görülmüştür. Bunun yanında özellikle şehir 
merkezinde bu imkânın çok sınırlı olması hatta olmayışı, bazen komşu-
larla sorun yaşanması bazen de atın satılmasına kadar varabilecek so-
runlara sebep olabilmektedir. Bu bağlamda şehir merkezindeki at sahip-
lerinin atlarını bakabileceği veya baktırabileceği bir ortamın hazırlanma-
sı gerekmektedir. 

Günümüzde bütün alanlarda olduğu gibi veterinerlik hizmetleri de 
uzmanlık gerektirmektedir. Bu bağlamda at sahiplerine daha iyi hizmet 
verebilmek için at sağlığı üzerinde uzmanlaşmış bir ya da iki veteriner 
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hekimin tarım il müdürlüğü ve belediyeler bünyesinde görevlendirilerek 
Uşak ilindeki atların sağlık kontrollerinin düzenli ve ücretsiz olarak yap-
tırılması sağlanmalıdır. Önemli bir kırsal nüfusun yaşadığı Uşak ve çev-
resi için üniversitede açılabilecek bir veterinerlik fakültesi de bu soru-
nun aşılmasında etkili olabilir. Bu, bölgedeki hayvancılık faaliyetini de 
destekleyecektir. 

Uşak ilindeki tek standartlara uygun cirit sahası Kalfa Koruluğunda 
bulunmaktadır. Bu tesis sadece müsabakanın yapılabileceği alan ile sı-
nırlıdır. Buradan daha iyi faydalanılabilmesi için saha etrafındaki tri-
bünlerin yeniden düzenlenmesi, at sahiplerinin ve gelen izleyicilerin da-
ha rahat edebilmesi ve buraya gelmek için daha cazip bir ortam oluştu-
rulabilmesi için kapalı alanların ve diğer donanımların acilen yapılması 
gerekmektedir. Atlar için araçlara iniş ve biniş rampalarının yapılması, 
yolun asfaltlanması, sporcular için giyinme, dinlenme ve bekleme alanla-
rının yapılması ve diğer genel ihtiyaçların giderilmesi için binaların yapıl-
ması gerekmektedir. Ayrıca gelen seyircilerden ve o gün orada bulunan 
seyyar esnaftan sembolik bir ücretin alınması ve bunun cirit kulüplerine 
tahsis edilmesi kulüp yöneticileri tarafından dile getirilen isteklerden bi-
ridir. Bu sayede atların bakımına ayrılan bütçeleri artacaktır. 

Cirit sporu geleneksel sporlar federasyonu içerisinde yer almaktadır. 
Görüşülen kulüp yöneticileri cirit sporunun ayrı bir federasyon altında 
faaliyetlerini sürdürmesini istemektedir. Bu konuda Ulubey Atlı Cirit 
Spor Kulübü Başkanı Av. Ali Kurt böyle bir yapılanma için gerekli olan 
ön hazırlığı tamamlamıştır. Sadece kulüpler ve gençlik spor il müdürlü-
ğünün bu konuda desteğini ve inisiyatifini beklemektedir. 

Cirit sporu kuralları ve oynanış biçimi itibariyle bazen sakatlanmala-
ra hatta ölümlere sebep olabilmektedir. Örneğin Eşme Üç Eylül Atlı Cirit 
Kulübünün Özcan Kaya isimli sporcusu böyle bir kazada hayatını kay-
betmiştir. Bu tür istenmedik durumlar için sporcuların ve atların sigor-
talanması yönünde tedbirlerin alınması gerekmektedir. Aynı zamanda 
müsabakalarda ortaya çıkabilecek olumsuz durumları önlemek için 
sporcular ve atlar için koruyucu kıyafetlerin geliştirilmesi ve kullanılma-
sı için düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Cirit müsabakaları eleme usulü oynanmaktadır. Eğer kulüp ilk mü-
sabakada elenir ise bir yıl boyunca bakımı yapılan ve cirite hazırlanan 
atlar atıl duruma düşmektedir. Cirit kulüpleri bu durumdan şikâyetçi-
dir. Müsabakaların eleme usulü değil lig usulü yapılmasını istemektedir-
ler.  

Uşaklı kulüplerin çoğu cirit müsabakalarında hakemlerle ilgili sorun-
lar yaşadıklarını ve kendilerinin haklarının yendiğini söylemişlerdir. 
Uşak’taki kulüpler birliğinin bu konuda kendilerine sahip çıkması gerek-
tiği ve gençlik spor il müdürlüğünün de inisiyatif alarak yaşanan bu tür 
mağduriyetleri giderebileceği ortak kanaat olarak belirmiştir. 
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Cirit müsabakalarında atların barınaklardan müsabaka alanına ta-
şınması önemli bir sorundur. Aynı zamanda bu taşıma işlemi önemli bir 
maliyet getirmektedir. Eğer atlar uygun ortamlarda taşınmaz ise sakat-
lanmalar hatta ölümler yaşanabilmektedir. Örneğin Eşme Üç Eylül Atlı 
Spor kulübünün bir atı olumsuz taşıma şartları nedeniyle ölmüştür. Be-
lediyeler veya gençlik spor il müdürlüğü atların barınaklarından müsa-
baka alanına taşınması işini uygun araçlar ile yapma konusunda destek 
vermelidir. 

 

Foto 6: Atların Taşınma Koşulları 

Uşak ilinde atçılık ile ilgili en önemli sorunlardan biri de sportif ve 
kültürel amaçlı kullanılan atların tamamının yetiştirilmeyip il dışından 
satın alınıyor olmasıdır. Cins atların 2.000-10.000 TL arasında bir fiyata 
satın alınıyor olması normal şartlarda çok uygun gelebilir. Fakat at sa-
hiplerinin ekonomik durumları düşünüldüğünde aslında önemli bir eko-
nomik kayıptır. At ve atçılık ile ilgili önemli bir potansiyele sahip olan 
Uşak ilinde at yetiştiriciliğine ilişkin yatırımların yapılması gerekmekte-
dir. Böyle bir yatırım hem Uşak ilindeki kültürel ve sportif amaçlı yapı-
lan atçılığın gelişmesine hem de Uşak ili ekonomisine katkı yapacaktır. 

Uşak ilinin tanıtımlarında cirit ön plana çıkarılarak hem atçılığın hem 
de bu kültürel sporun buradaki önemi vurgulanabilir. Uşak belediyesi-
nin ambleminde yerel kültürü simgeleyen bağlama ve kilim bulunmakta-
dır. Bu ambleme ciriti anlatan bir imgenin konulması yöredeki atçılık 
faaliyetinin duyurulmasında etkili olacaktır. Bu konuyla ilgili olarak be-
lediye başkanı ile yaptığımız görüşmelerde olumlu tepkiler alınmıştır. Ay-
rıca ülkemizde yayınlanan ders kitapları ve bilimsel çalışmalardaki ek-
sikliklerde bu sporun Uşak’taki gelişimini etkilemektedir. Bugün İlköğre-
tim Sosyal Bilgiler dersi kitaplarının ciritle ilgili kısımda en fazla atlı cirit 
kulübüne sahip Uşak ve diğer bazı yerleşmelerin adı geçmemektedir.88 
Bu da bu sporun burada yapılmadığı gibi bir izlenim oluşturmaktadır. 
Bu eksiklik ve hataların giderilmesi gerekmektedir. 
                                                           
88 Sami Tüysüz, İlköğretim Sosyal Bilgiler 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı, Birinci Kitap, 
Tuna Matbaacılık, s. 51, Ankara, 2011. 
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Yapılan araştırmada Uşak ilindeki kaliteli atların çoğu cirit dışında 
genellikle atıl durumdadır. At ve insan arasındaki saygın birliktelik içeri-
sinde her ne kadar atın işlevselliği ön planda ise de aslında atın, insan 
ve toplum maneviyatı üzerinde pek çok yoğun etkileri olduğu antropolog-
lar ve sosyologlar tarafından dile getirilmiştir. At, insan için her zaman 
sadakat ve güvenin sembolü olmakla kalmamış aynı zamanda yaradılı-
şındaki ihtişamdan dolayı, zenginlik ve asaleti de temsil etmiştir. Sükû-
netli yapısı ve çevresiyle olan uyumundan dolayı insan üzerinde her za-
man güven oluşturan ve sakinleştiren bir etkiye sahip olmuştur.89 Hipo-
terapi bugün gelişmiş ülkelerde başvurulan bir atla tedavi yöntemidir. 
Felç, denge yeteneğini kazanma çalışmalarında, konsantrasyon eksikliği 
(dikkati toplayamamak), hiperaktivite, otizm, omurga rahatsızlıkları, 
mongolizm, zekâ geriliği, kas iskelet sistemi hastalıkları, beyin kanaması 
sonrası, beyin yorgunluğu, işitme ve görme bozukluklarında, ameliyat 
sonrası tedavi amaçlı, sosyalleşme amaçlı, kronik prostat, obezite (şiş-
manlık) ve selülit gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Hi-
poterapi ile spastic cerebral palsy hastalarının kaslarında tedavi öncesi-
ne göre olumlu gelişme gözlenmiş; eklem hareketlerinde ve ağrı şikâyet-
lerini azalttığı deneylerle gösterilmiş anormal duruş ve koordinasyon 
sağlamada, tekniğin olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür.90,91,92 Gele-
neksel tıp tedavilerine ek olarak bu yöntem alternatif tıp olarak öneril-
mektedir.93 Uysal atlar ve bunun için gerekli donanım binaların yanında 
hippoterapi eğitimi almış bir fizik tedavi uzmanı, mesleki terapist, ko-
nuşma-dil patolojisti ya da asistanının bulundurulması gerekmektedir. 
Yöntemin yaygınlaştırılması için ABD’de Amerikan Hipoterapi Kurumu 
(AHA) kurulmuştur.94 Asil ve uysal atlarla yapılabilen bu tedavi yöntemi 
için Uşak ilinde yeterli potansiyel bulunmaktadır. Cirit oyunu dışında 
atıl durumda kalan atların rekreasyon ve rehabilitasyon amaçlı kullanıl-
ması mümkündür. Fakat bunun için alt yapı ve sermaye gerekmektedir. 
Bugün itibari ile bizim yaptığımız çalışmada böyle bir rekreasyon alanı 
girişiminin Ulubey Atlı Cirit Spor Kulübü tarafından yapıldığı görülmüş-
                                                           
89 A. Fuat Ünver, a.g.e., s. 10. 
90 M. Rodríguez Elaime-Meir Lotan, “Therapeutic Horseback Riding (Hippotherapy) for Indi-
viduals With Rett Syndrome: A Review With a Case Study”, Child Health and Human Deve-
lopment Yearbook-2008, NY, s. 48, 2009. 
91 William Benda-H. Nancy Mcgibbon-Kathryn L. Grant, “Improvements in Muscle Sym-
metry in Children With Cerebral Palsy After Equine-Assisted Therapy (Hippotherapy)”, The 
Journal of Alternative and Complementary Medicine, 9 Issue 6: July 5, 2004. 
92 G. Exner-A. Engelmann-K. Lange-B. Wenck, “Basic Principles and Effects of Hippothe-
rapy Within the Comprehensive Treatment of Paraplegic Patients”, Rehabilitation, Feb: 33(1), 
s. 39-43, Stuttg, 1994. 
93 F. Miller, Physical Therapy of Cerebral Palsy, Springer Science Media, s. 108, Wilmington, 
2007. 
94 Naomi Scott, Special Needs, Special Horses A Guide to the Benefits of Therapeutic Riding,  
s. 5, Denton, Texas, 2005. 
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tür. Fakat sermaye ve yer tahsisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda 
sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin ve girişimcilerin desteği beklen-
mektedir. 
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Öz 

İnsanlık tarihi kadar eski ve köklü bir geçmişe sahip olan spor; yüz-

yıllardır insanların önemli uğraşıları içinde yer almıştır. Sporun tarihsel 

gelişimi içerisinde; toplumların kendine özgü gelenekleri ve alışkanlıkları 

ile o toplumun özelliklerini taşıyan ve milli kültürünü yansıtan farklı spor 

dalları ortaya çıkmış ve bu spor dalları zamanla içinde yaşadığı toplu-

mun geleneksel sporlarını oluşturmuştur. 

Çalışmanın genel amacı; toplumların milli kültürü ile özdeşleşmiş spor 

dallarının süreklilik arz etmesinin ve başarısının devamının o spor dalına ve-

rilen öneme ve tanıtıma bağlı olduğu yaklaşımından yola çıkarak geleneksel 

sporlarımızdan Aba Güreşi’nin tarihçesi, gelişimi, özellikleri, günümüze yansı-

yışı ile ilgili daha önce ortaya konulan görüşlerin bir analizini yapmak ve son 

gelişmeler ışığında Aba Güreşi’nin son durumunu irdelemektir. 

Çalışmada verilerin toplanması amacıyla; alan yazın taraması yapılmıştır. 

Çalışmanın; geleneksel sporlarımızdan Aba Güreşi’nin tarihsel geçmi-

şi ve bugünkü durumu ile tanıtılarak unutturulmaması, yaygınlaştırılması 

ve kültürel erozyona uğramadan devamını sağlamak açısından fikir sahi-

bi olmada yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Geleneksel Sporlar, Güreş, Aba, Aba Güreşi, 

Aşırtmalı Aba Güreşi, Günümüze Yansıma. 
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Abstract 

Aba Wrestling, Today and in the Past 

Sport, which is as old as human history, has been a common avocati-

on for centuries. In the historical development of the sport, various sport 

branches, which reflected a society’s typical traditions, habits and natio-

nal culture, has emerged and these sport branches has made up that so-

ciety’s traditional sports. 

Main purpose of this study is to analyze our traditional sport Aba 

Wrestling with its history, development, its reflection on modern sports by 

considering the fact that sport branches that identified with national cul-

ture have perpatuity and its perpatuity depends on the given importance 

to it and advertisement. Furthermore it is aimed to examine Aba Wrest-

ling in respect of latest developments. 

A comprehensive scan of literature has been carried out in order to collect data. 

This study will be helpful in order to have an idea about our traditio-

nal sport Aba Wrestling in respects of its history its situation today, its 

advertisement, its popularity and its continuation. 

Key words: Traditional Sports, Wrestling, Aba, Aba Wrestling, To Lift 

Over Aba Wrestling, Reflection on Today. 

Giriş 

Kültür, bir milletin kimliğini oluşturan, onu diğer milletlerden farklı 
kılan bir yaşam tarzı, o milletin tarihinden süzülüp gelen, o milleti millet 
yapan değerler bütünüdür. 

Spor da bir kültür ürünüdür. Sporun tarihsel gelişimi içerisinde, top-
lumların kendine özgü özelliklerini taşıyan ve milli kültürünü yansıtan 
farklı spor dalları ortaya çıkmış ve bu spor dalları zamanla içinde yaşa-
dığı toplumun geleneksel sporlarını oluşturmuştur. 

Bizim geleneksel sporlarımızdan biri de güreştir. Bir halk kültürü 
ürünümüz olan güreş; Türklerin en eski sporlarından olup Türklerin 
sosyal ve kültürel hayatının her evresinde yer almıştır. 

Güreş Türk’ün bayramıdır, şölenidir. Geçmişten günümüze kadar gü-
reş; Türk toplumlarında sevilmiş ve baş tacı edilmiştir.1 

Ancak, spora olan ilgi tüm dünyada 19. yüzyıldan itibaren çağın de-
ğişmesine ve gelişmesine paralel olarak artarken; bir zamanlar adeta 
günlük hayatın bir parçası olan Türk Güreşi, fonksiyonlarının birçoğu-
nu, belki de tamamına yakınını kaybetmiştir. Diğer uluslar bünyelerinde 
barındırdıkları spor dallarına yeni spor dalları ekleyerek yükselişe geçer-
ken; geleneksel sporlarımızdan olan Güreş sporunda birtakım gelenekler 
ortadan kalkmış ya da orijinalliğini yitirmiştir.2 
                                                           
1 Ahmet Tüzün, Türk Dünyasında Ortak Sporlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Ankara, 2010. 
2 Gökhan Bayraktar, Küreselleşme ve Güreş Sporuna Etkileri, Uluslararası Spor Ekonomisi 
ve Yönetimi Kongresi, 12-15 Ekim, İzmir, Poster Bildiri. (2011). 
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Oysaki güreş; Türk coğrafyasının, Türk karakterinin ortaya çıkardığı 
önemli bir spor olarak her zaman Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası 
olmuştur. Türk halkı güreşe olan sevgisinden dolayı sporu eğlenceye dö-
nüştürerek gelenekleri içine katmış; bayramlarda, düğünlerde, hasat za-
manlarında güreşler tertiplemiş ve güreş sevgisini genç nesillere aşılamıştır. 

Kurallarını ve kıyafetlerini inanç ve törelerden alan geleneksel güreş-
lerimiz; Türk milletinin gelenek ve göreneklerini ortaya koyan canlı ör-
neklerden olup kuşaktan kuşağa aktarılarak tüm Türk diyarlarında bu-
günlere kadar çeşitli şekillerde yapılagelmiştir. Yöresel özellikler taşıyan 
ve kendi kültürümüzden olan ve de olumsuz şartlara rağmen bugünlere 
kadar gelebilen geleneksel güreşlerimiz: Yağlı Güreş, Karakucak Güreşi, 
Şalvar Güreşi, Sin-sin Güreşi ve Aba Güreşidir. 

Birçok geleneksel güreş şekli; kuralları belirlenerek uluslararası alan-
lara taşınmıştır. Birçoğu ise geleneksel özelliklerini koruyarak yöresel 
olarak kalmıştır. Bunlardan birisi de Aba güreşidir.3 Ancak Aba güreşi; 
küreselleşme, modern sporun gelişimi, basın ve medyanın tutumu, spo-
run endüstrileşmesi gibi birtakım sebeplerin etkisiyle kendi vatanında 
modern sporların gölgesinde kalıp unutulmaya yüz tutmuştur. 

Türk kültür varlığının bir parçası olan aba güreşi, günümüze kadar 
otantikliğini hiç bozmadan, endüstriden, modern hayatın getirdiklerin-
den etkilenmeden, revizyona uğramadan gelmiş olsa da; bugün güney il-
lerinde gün geçtikçe eski önemini kaybetmektedir.4 

Aba Güreşi  

1. Tarihi Gelişim: Güreşçilerin sırtlarına aba giyerek, bellerine kuşak 
bağlayarak yaptıkları güreştir. İsmini; güreşçilerin üzerine giydikleri 
abadan almıştır. 

Aba güreşi; tüm güreşlerin atası olup Türklerin 5000 yıldan daha eski 
geleneksel ortak güreş sporudur. Milli güreş olarak da bilinmekte ve bu-
günkü Orta Asya Türk devletlerinin yapmış olduğu kuraş, kuşak güreşi 
veya belbağlı güreşten çok az farklılıklar göstermektedir. Dünyada elbi-
seli güreşin ilk şekli olup Çin mücadele sporları ile Japon judosunun da 
atası Aba güreşidir.3 

Orta Asya’da mücadele ve askeri eğitim aracı olarak yapılan güreş 
sporu M.Ö. 4. yüzyılda Türkler tarafından Çinlilere öğretildikten sonra 
Çinliler Aba güreşindeki bireysel savunma biçimlerini geliştirmişlerdir. 

Anadolu’nun Selçuklularca fethiyle; Gaziantep’e yerleşen Türk boyla-
rıyla aba güreşi Gaziantep yöresine gelmiştir. Gaziantep’in Mihmatlı ve 
Bozatlı obalarındaki Kızık Türklerinin Hatay’ın Altınözü bölgesine yerleş-
mesiyle de buralarda da aba güreşi geleneği sürdürülmüştür.5 
                                                           
3 İbrahim Öztek, Bilimsel Kuraş, Antakya Belediyesi Kültür Yayınları, Antakya, 2011. 
4 Özbay Güven, Türklerde Spor Kültürü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, 1999. 
5 Hacı Murat Şahin, Aba Güreşi, Nobel Basımevi, Ankara, 2003. 
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Türk kültürünün bir ürünü olan Aba güreşi günümüzde; yaygın ola-
rak Türkmenlerde Yaka Güreşi ve Kurşak Güreşi, Özbeklerde Özbek Kü-
raş ya da Milli Küraş, Kazaklarda Balaban Küreş, Şapan Küreş veya Ult-
tık (Milli) Küreş, Kuzey Asya Türklerinde Ulttık Horeş, Kırım ve Tatarlar-
da Kurşaklı Güreş ve bugünkü sınırlar içerisinde de Gaziantep’de Aşırt-
malı Aba Güreşi ve Hatay’da Aba Güreşi ya da Kapışmalı Aba Güreşi 
adıyla yapılmaktadır.6 

Önceleri; tüm bayramlarda, şenliklerde, düğünlerde geleneksel olarak 
yapılan Aba güreşleri artık unutulmaya yüz tutmuş olup günümüzde 
1996 yılı itibariyle Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’na bağlı 
olarak varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. 

2. Aba Güreşi Öğeleri: 

Aba: Koyun yününden ve keçi kılından el tezgâhlarında dokunan, 
kolsuz, boyu güreşçinin dizlerine kadar gelen bir giysidir. 

Kuşak: Bele sarılan uzun ve enli kumaş. 
Köynek: İçten giyilen uzunca gömlektir. Güreş esnasında kolun ser-

bestçe hareket edebilmesi, kolun hareketini engellememesi için omuzdan 
koltuk altına kadar yırtılmaktadır. 

Don (Şort): Yünden ya da kıldan dokunan ve diz üzerinden bele va-
ran bir giysidir. Aba güreşinde 1985’li yıllara kadar giyilen bu giysinin 
yerini daha sonra şort almıştır. 

Çukur, Mersah: Aba güreşinin yapıldığı alana; Gaziantep’te Çukur, 
Hatay’da Mersah denir. 

Davul ve Zurna: Davul zurna bu güreşin de vazgeçilmez unsurlarıdır. 
Güreş esnasında çalınan ezgilere ve kendine has üsluba Harbileme de-
nir. Harbileme; cenk havası, harp havası anlamına gelir. 

Rey verme: Güreşçinin rakibine gücü yetmezse ya da rakibine karşı 
hafif gelirse; güreş başlamadan önce rakibinin kolunu kaldırıp güreşten 
çekilmesi. 

Mersah aldı: Hatay’da müsabakadan galip ayrılan güreşçi, abasını gi-
yerek mersahın kenarına çömelir ve rakip beklemeye başlar. Rakip çık-
mazsa; o günün galibi olur ve bu duruma mersah aldı denir. 

Makaban (Kaldırmaç): Pehlivanların güreşlerden önce birbirlerini sı-
namalarına denir. 

El aşırma: Aşırtmalı aba güreşinde rakip güreşçinin omzundan arka-
sına doğru eli uzatarak kuşağı tutma. 

Çarkçı (Çarkacı): Hatay Aba güreşlerini yöneten hakem. 
Aralama: Çarkçının çeşitli nedenlerle güreşi durdurması. 
Dolanma: Güreş yapılan sahada gezinmeye Dolanma adı verilir. 

                                                           
6 Mehmet Akkurt, Kahramanmaraş’ta Yapılan Geleneksel Güreşlerin Tarihsel Gelişimi ve 
Toplum Tarafından Algılanış Biçimleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sütçü İmam Üni-
versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor ABD, Kahramanmaraş, 2008. 
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Top (Ödül): Diğer güreşlerde Yol (Yolluk) adını alan ödül; aba güre-
şinde Top adını alır. Güreşte düğün sahibi tarafından ortaya konan 
ödüldür.3,7,8 

3. Aba Güreşinin Yapılışı: 

Minder güreşinde uygulanmakta olan tüm oyunlar; aba güreşinde 
de geçerlidir. Fakat teknik olarak aba güreşi; bugün Özbeklerin dünya-
ya tanıttıkları ve uluslararası organizasyonların giderek tüm dünya 
devletlerini kapsar hale geldiği Kuraş sporuna çok daha yakındır. Baş-
ka bir açıklama ile kuraş; Özbeklerin modernize ettiği bir Aba güreşi-
dir.7,8 

Gaziantep ve Hatay yöresinde yaygın olan aba güreşi; Gaziantep’de 
Aşırtmalı Aba Güreşi adını alır. Abalı güreşçilerin birbirini aşırarak güre-
şi kazanmalarından dolayı bu adı almıştır (Resim 1, 2). 

  
Resim 1. Gaziantep Aşırtmalı Aba Güreşi. Resim 2. Hatay Aba Güreşi. 

Aba güreşi; eskiden genellikle bayramlarda, hasattan sonra ve dü-
ğünlerde mutlaka yapılırdı. Bu anlamlı ve özel geleneğe göre; 

Düğün sahibi, düğünden önce köylere okuntu (davetiye) gönderir. 
Okuntuyu alan davetliler kendi köylerinin güreşçileri ile düğünün yapı-
lacağı köye giderler. Düğün sahipleri ve köy halkı davul-zurna ile gelen-
leri karşılayıp Cezayir Havası eşliğinde konuk edilecekleri evlere yemeğe 
götürürler. Konukları ağırlayacak kişilere Hatay’da Ağa denir. Tüm ha-
zırlıklardan sonra davul-zurna eşliğinde güreş yerine gidilerek güreşlere 
geçilir. 

Köylerde geleneksel olarak yapılan aba güreşlerinde çarkacı; eşleme 
ile denk gelen güreşçileri seçerek onları mersaha davet eder. Önce genç 
ve tecrübesiz olanlar güreştirilir. Güreşçiler; güreşe çıkarken üzerinde 
sadece şortu kalmak üzere soyunur ve abayı giyer. Kuşak hakeminin 
gözetiminde beline kuşağını bağlayıp meydana çıkar. Güreşçiler gelir-
ken beraberinde getirdikleri köyün ortak malı olan kıldan veya yünden 
                                                           
7 İbrahim Öztek, Aba Güreşi Tanıtım, Yaygınlaştırma, Geliştirme ve Aba Güreşi Enerjisinin 
Yönlendirilmesi Proje Taslağı, İstanbul, 2010. 
8 Nizamettin Duran, Hatay Aba Güreşi, Antakya Belediyesi Kültür Yayınları, Antakya, 2010. 
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yapılmış abaları giyerler. Güreşler çoğu kez bir günde sonuçlanmaz, 
birkaç gün sürer ve düğünlerde yapılan güreşlerde güreşler sonuçlan-
madan gelin alınmaz. Müsabaka sona erdiğinde galip gelen güreşçi; 
top’u kazanır. 

Gaziantep’te ise Aşırtmalı aba güreşi hem geleneksel usullerle 
köylerde, hem de yeni hazırlanmış tasarılar doğrultusunda festival-
lerde yapılmaktadır.8 Köylerdeki güreş genellikle Dereciler ile Pek-
mezciler arasında geçer. Nizip-Kilis karayolunun kuzeyinde kalan 60 
civarında köye Pekmezciler (Tahçiler), Nizip-Kilis karayolunun doğu-
sunda ve güneyinde kalan 50 civarında köye ise Dereciler (Fıstıkçılar) 
denir.5,7,8,9 

Gaziantep festivallerinde yapılan Aşırtmalı aba güreşinde; ilk önce gü-
reşçilerin tartıları yapılarak kategorileri belirlenir. Müsabakalara yıldızlar 
kategorisi ile başlanır ve eleme usulü yapılır. 

Festivalde; güreşçiler çukura çıktıktan sonra kuşak hakemleri bu gü-
reşçilerin kuşaklarını bağlar. Daha sonra meydan hakemi açıklamaları 
ve uyarıları yaparak el-aşıranı belirlemek için yazı-tura atar. Kaybeden 
güreşçi el-aşıran, diğer güreşçi ise el aşırılan olur.  

El-aşıran avantajsızdır. Fakat güreş iki devre üzerinden yapıldığın-
dan; el-aşıran ilk devrede yense de yenilse de ikinci devrede diğer gü-
reşçi el-aşıran olur. Ancak; her güreşçi bir devreyi galip bitirirse 
üçüncü devreye gidilir. Yalnız; bu devrede el-aşıranı belirlemek için 
yine yazı-tura atılır. Eğer üçüncü devrenin sonunda da güreşçiler bir-
birlerine üstünlük sağlayamazlarsa; her ikisi de güreşten diskalifiye 
edilir. 

Eleme güreşlerinde puanlama sistemi olmadığından; puanlama siste-
mi sadece final maçlarında beraberlik bozulmazsa uygulanır ve ilk tek-
nik puanı alan güreşçi müsabakayı kazanır. Eğer bunda da beraberlik 
bozulmazsa; iki güreşçi de müsabakanın galibi ilan edilir. 

Aba güreşinde; yenilen güreşçi yenen güreşçinin elini öperek onu sır-
tında taşır. Yenen güreşçi de yenilen güreşçinin alnından öper. 

Aşırtmalı aba güreşinde; kuşaktan elini bırakan el-aşıran güreşçi, sır-
tı yere gelen, açık düşen (yüzükoyun yere düşen), yere yanlamasına yere 
düşüp kalçası ve yan omuzu yere değen, sakatlanan, oyunu bırakan ve 
birbirine üstünlük sağlayamayan güreşçi yenik sayılır. 

Hatay aba güreşinde ise iki omuzu yere gelen, üç ihtar alan, köprüye 
düşen ya da köprü pozisyonuna gelen güreşçi yenik sayılır.7 

Aşırtmalı aba güreşinde; kuşaktan elini bırakan el-aşıran güreşçi, sır-
tı yere gelen, açık düşen (yüzükoyun yere düşen), yere yanlamasına yere 
                                                           
9 Hasan İmamoğlu, Türklerde Geleneksel Aba Güreşleri Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanma-
mış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eği-
timi ve Spor Anabilim Dalı, Samsun, 1998. 
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düşüp kalçası ve yan omuzu yere değen, sakatlanan, oyunu bırakan ve 
birbirine üstünlük sağlayamayan güreşçi yenik sayılır. 

Hatay aba güreşinde ise iki omuzu yere gelen, üç ihtar alan, köprüye 
düşen ya da köprü pozisyonuna gelen güreşçi yenik sayılır.7 

Aba güreşinde daha önceleri tartı ve kilo göz önünde bulundurulma-
dığından güreşler; ayak, orta, başaltı ve baş olarak yapılırdı. Son yıllarda 
ise aba güreşi Geleneksel Türk Sporları Federasyonu’nun yönetmelikleri 
esas alınarak yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere farklı kategorile-
re ayrılmıştır. 

4. Gaziantep Aşırtmalı Aba Güreşi ve Hatay Aba Güreşinin  
    Karşılaştırılması 

A. Farklılıklar B. Benzerlikler 

5. Aba Güreşinin Günümüzdeki Durumu: 

Daha önceleri köylerde ve festivallerde geleneksel olarak yapılan Aba 
güreşinin günümüzdeki durumu pek de iç açıcı olmayıp bu durum aba 
güreşlerinin unutulup kaybolmasına zemin hazırlamaktadır. Bunun en 
büyük nedeni de; tanıtım eksikliğidir. 

Bu nedenle 2009 yılında Hatay’da Aba güreşini önce Türkiye’ye tanıt-
mak, yaygınlaştırmak; sonra uluslararası kurallarını belirleyerek ulus-
lararası alana taşıyıp yüceltmek amacıyla Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK ön-
cülüğünde Aba Güreşi Tanıtım, Yaygınlaştırma, Geliştirme ve Aba Güreşi 
Enerjisinin Yönlendirilmesi Projesi başlatılmıştır. 

Ve projeyi başlatan kurul tarafından alınan karar gereği; ülkemizde 
Temmuz 2010’da bir ilk gerçekleştirilerek 5 ülkenin (Türkiye, Azerbay-
can, Özbekistan, Türkmenistan, Suriye) katılımıyla 1. Uluslararası Gele-
neksel Aba Güreşi Turnuvası, Temmuz 2011’de de aynı turnuvanın ikin-
cisi bu defa 8 ülkenin (Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, 
Rusya Dağıstan Cumhuriyeti, Almanya, Türkmenistan ve Gürcistan) katı-
lımıyla düzenlenmiştir.7,10 (Resim 3-4) 
                                                           
10 İbrahim Öztek, Uluslararası Geleneksel Aba Güreşi Turnuvası Notları ve Görüşmeler, 
2011. 
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Resim 3.  
II. Uluslar arası Geleneksel Aba Güreşi Turnuvası (24 Temmuz 2011, Hatay) 

Resim 4.  
Turnuvada bir gösteri. 

Sonuç 

Güreş minderlerinde Türklerin; zamanında büyük başarılar elde et-
mesinin en büyük sebebi; Anadolu’da yapılan geleneksel güreşlerin Türk 
güreşinin alt yapısını oluşturmasıdır. 

Ayrıca; özellikle Hatay aba güreşleri minder güreşiyle teknik ve fizyo-
lojik açıdan benzerlik taşıdığından; hem alt yapı ve potansiyel açısından 
hem de güreşi kalkındırmak bakımından önem arz etmektedir. 

Bu sebeplerden dolayı; diğer geleneksel güreşlerimiz gibi aba güreşi-
nin de desteklenmesi Türk güreşinin dünya çapında başarılı olmasını 
sağlayacaktır. Müziğiyle, giysisiyle, sergilenişiyle, tarzı ve karakteri ile kı-
sacası her yönü ile Türk kültürünün ürünü olan aba güreşini; tanıma-
nın değeri ve lüzumu kadar tanıtmanın fayda ve önemi de ortadadır. 

Kültür mirasımızın insanlığın yeri doldurulamaz bir yaşam kaynağı 
olduğunu asla unutmayarak; bize ait olan bu köklü ve özel geleneği dün-
yaya anlatmalı, gelecek nesillere aktarmalıyız. Unutmamalıyız ki, aba 
güreşine sahip çıkılmazsa, hem geleneksel değerlerimiz yok olacak hem 
de Aba Güreşi başkalarına ait olacak. Aba güreşini; bu durumdan kur-
tarmak için gerekli tedbirler acilen alınmalıdır. Bu konumda; Geleneksel 
Türk Sporları Federasyonu’na ve aba güreşinin yapıldığı Gaziantep ve 
Hatay’da bulunan Gaziantep ve Mustafa Kemal Üniversitelerine büyük 
görev düşmektedir.3,7,8,9,10 

Nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiş olan bu kültür bi-
rikimimizin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması milli görevimiz-
dir. Unutulmaması gerekir ki; gelenek o mirasa sahip çıkan, o mirası de-
ğerli gören, ona mensubiyet duyan insanların varlığıyla yaşar.11,12 Am-
                                                           
11 Tayfun Amman, Bir Modernite Projesi Olarak Spor, Osmanlıda Spor Sempozyumu, Selçuk 
Üniversitesi, s. 123-128, 1999. 
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man’ın (1999) dediği gibi; “Arzumuz odur ki; minder güreşçileri her geçen 
gün artarken, er meydanı pehlivansız kalmasın.”  

Aba Güreşinin Geliştirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler ve 
Öneriler: 

Aba güreşin geliştirilmesi için alınacak tedbirler uygulanırken önce-
likle; otantik hali korunmalı ve günümüzdeki gelişmelere de adaptasyo-
nu sağlanmalıdır. 

Aba güreşlerinin ne olduğu tam anlamıyla öğrenilmeli, sonrasında ta-
nıtım ve organizasyonları yapılmalıdır.6 

Gaziantep’te yapılan Aşırtmalı aba güreşi ile Hatay’da yapılan aba gü-
reşi arasındaki farklılıkları giderecek ve ortak kurallar çerçevesinde oluş-
turulacak bir sistem belirlenmelidir.7 

Büyük organizasyonlar düzenlenip hem bu özel geleneğimizin hem de 
bu spora gönül vermiş sporcularımızın ülke genelinde ve uluslararası 
alanda tanıtılması sağlanmalıdır. 

Türkiye ile diğer Türk Cumhuriyetlerinde yapılan aba güreşleri için 
ortak bir tasarı oluşturulmalı ve bu tasarı çerçevesinde her yıl şampiyo-
nalar düzenlenmelidir.8,9,10 

Kitle iletişim araçlarında aba güreşlerine yer verilerek; medyanın etki-
li tanıtım etkinliğinden yararlanılmalıdır. 

Aba güreşlerini; yöresel çerçeveden uluslararası alana taşıyacak çalış-
malar planlanıp uygulanmalıdır. 

Aba güreşi alt yapısı için sahalar yapılmalı ve sporcu, hakem ve ant-
renörlere bilimsel eğitimler verilmelidir. 

Gerekli bütçe; kurum ya da kişilerce sağlanmalı ve kulüpleşmeye gi-
dilmelidir.5 

Tanıtım için gerekli olan kaynak, literatür ve arşiv çalışmaları yapıl-
malıdır. 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının müfredatlarında Geleneksel 
Türk sporlarına da yer verilmelidir. 

Aba güreşinde yapılacak faaliyetler konusunda Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlükleri ile Geleneksel Türk Spor Dalları Federasyonu koordinasyon 
sağlamalıdır. 

Bu güreşin bilimsel anlamda tanıtılması için üniversitelerden ve bilim 
adamlarından faydalanılmalıdır.5 

Kaynaklar 

Akkurt, Mehmet, Kahramanmaraş’ta Yapılan Geleneksel Güreşlerin 
Tarihsel Gelişimi ve Toplum Tarafından Algılanış Biçimleri, Yayımlanma-
                                                                                                                                        
12 İbrahim Öztek, “Türklerde Beden Eğitimi Kültürü ve Tarihimizde İnanılmaz Rekorlar”, 
Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 297, s. 55-57, Eylül 2011. 

239



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 10 

mış Yüksek Lisans Tezi, Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, Beden Eğitimi ve Spor ABD, Kahramanmaraş, 2008. 

Amman, Tayfun, Bir Modernite Projesi Olarak Spor, Osmanlıda Spor 
Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, s. 123-128. 

Bayraktar, Gökhan, Küreselleşme ve Güreş Sporuna Etkileri, Uluslar-
arası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi, 12-15 Ekim, İzmir, Poster 
Bildiri, 2011. 

Duran, Nizamettin, Hatay Aba Güreşi, Antakya Belediyesi Kültür Ya-
yınları, Antakya, 2010. 

Güven, Özbay, Türklerde Spor Kültürü, Atatürk Kültür Merkezi Baş-
kanlığı, Ankara, 1999. 

Hacı Murat, Şahin, Aba Güreşi, Nobel Basımevi, Ankara, 2003. 
İmamoğlu, Hasan, Türklerde Geleneksel Aba Güreşleri Üzerine Bir 

Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 
Samsun, 1998. 

Öztek, İbrahim, Bilimsel Kuraş, Antakya Belediyesi Kültür Yayınları, 
Antakya, 2011. 

Öztek, İbrahim, Aba Güreşi Tanıtım, Yaygınlaştırma, Geliştirme ve Aba 
Güreşi Enerjisinin Yönlendirilmesi Proje Taslağı, İstanbul, 2010. 

Öztek, İbrahim, Uluslararası Geleneksel Aba Güreşi Turnuvası Notları 
ve Görüşmeler, 2011. 

Öztek, İbrahim, “Türklerde Beden Eğitimi Kültürü ve Tarihimizde İna-
nılmaz Rekorlar”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 297, s. 55-57, 
Eylül 2011. 

Tüzün, Ahmet, Türk Dünyasında Ortak Sporlar, Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü, Ankara, 2010. 

 
 
 

240




