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TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI’NA
GÖNDERİLECEK YAZILARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. Türk Dünyası Araştırmaları iki ayda bir yayınlanır. Gönderilen yazılar yazı kurulundan ve hakem

heyetinden geçtikten sonra yayınlanmak üzere sıraya konulur. Prensip olarak, “Türk Dünyası Araştırma-

ları” ve  “Türk Dünyası Tarih Kültür” dergilerinde çıkan yazılar ve  Türk Dünyası Araştırmaları Vak-

fı’nca yayınlanan kitapları kaynak olarak gösteren yazılara öncelik verilmektedir.

2. Yayın Kurulumuzca, “Türk Dünyası Araştırmaları” ve “Türk Dünyası Tarih Kültür” dergilerinde

yayınlanacak araştırmalarda: Orta Asya: Türkistan; Maveraü’n-Nehir: Aşağı Türkistan; Amu-Derya: Seyhun;

Sir-Derya: Ceyhun;  Türki Cumhuriyetler;  Türk Cumhuriyetleri  gibi milli terimlerimizin kullanılması uygun

görülmüştür. Yazarlar, yayın kurulumuz tarafından yayınlanacak yazılarda, bu terimlerin otomatik olarak

değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırlar.

Yazarlar mektup ve elektronik posta adreslerini de bildirmelidir.

3. Makale Metni: A4 boyutunda (29.7x21 cm) kâğıtlara, MS Word programında, Times New Roman

veya benzeri bir yazı karakteri ile 10 punto, 1.5 pt satır aralığında yazılmalıdır. Dipnotlar 8 punto (normal)

Times New Roman Türk fontu ile dizilmelidir. Sayfa kenarlarında 3'er cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar nu-

maralandırılmalıdır. Paragraflar 1 cm (4 karakter) içeriden başlatılmalıdır. Makaleler PC uyumlu Microsoft

Word veya “.doc” uzantılı  belge oluşturmaya elverişli herhangi bir kelime işlem programında yazılarak

e-posta adresimize ve CD kaydı ve iki nüsha kâğıt çıktısıyla adresimize gönderilmelidir. Eski harfli metinler

Universal Word ve benzeri programda yazılmış olmalıdır. Yazarlar istedikleri transkripsiyon sistemini kul-

lanabilirler. Ancak dizgi imkânları da göz önünde bulundurularak, mümkün olduğunca Türkiye'de yaygın

olarak kullanılan transkripsiyon sisteminin kullanılması gerekir. Özel bir yazı karakteri kullanılmış ise, bel-

geyle birlikte söz konusu karakterlerin fontlarının da gönderilmesi gerekmektedir.

Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle yazılmalıdır. Alıntılar eğik harf-

lerle ve tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın

iki yanından 1 cm içeride, blok hâlinde, 1 satır aralığıyla ve 9 punto ile yazılmalıdır.

4. Makale içi başlıklar: Makalede, konunun işlenişine göre rakam-harf sistemi esas alınarak ana, ara

ve alt başlıklar kullanılabilir.
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5. Türk Dünyası Araştırmaları’nda yayımlanmayan yazılar, istek hâlinde iâde edilebilir.

6. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’nin dili Türkiye Türkçesi’dir. Gerek görüldüğü hallerde, Çağ-

daş Türk lehçelerinde yazılmış yazılara da yer verilir. Yazılarda kullanılacak şekil, resim vb. malzemenin

orijinallerinin yüksek yoğunlukta taranmış “jpeg” formlarının veya kaliteli  fotoğraflarının gönderilmesi

şarttır.

7. Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına âittir.

8. Kaynak gösterme: Dipnotlar, atıf ve açıklama için kullanılabilir. İki hâlde de sayfa altında göste-

rilir. Bir eserin ilk kullanımında kaynak ve yazar adının tam künyesi, aynı yazarın birden fazla eserinden

yararlanılması durumunda ve genel olarak herhangi bir kaynağın sonraki kullanımlarında kısaltma ve ba-

sım yılı tercih edilebilir.

Örnek: Prof. Dr. Turan YAZGAN, İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Ders Notları, Türk Dünyası Araştırmala-

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

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

esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır.

Örnek: TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan, “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.

6



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İ Ç İ N D E K İ L E R 
 
 
 
 
 
 

PROF. DR. TURAN YAZGAN’IN ÖZGEÇMİŞİ 

İbrahim AKIŞ …………………………………………………………… 11

KIRGIZİSTAN SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİNDE 
KOLEKTİFLEŞTİRME 

Doç. Dr. Füsun KARA ………………………………………………… 13

ÇARLIK VE BOLŞEVİK RUSLARINA KARŞI 
TÜRKMENİSTAN TÜRKLERİNİN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ 

Ekrem ÖZBAY …………………………………………………………. 25

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ’NDE 
DOKUMA FABRİKALARI VE ATÖLYELER İLE ALAKALI 
BELGELERE DAİR 

Ahmet AYTAÇ ………………………………………………………….. 61

1912 BALKAN SAVAŞI SONRASI RUMELİ’DEN YAPILAN 
GÖÇLER SEBEBİYLE İSTANBUL’DA GÖRÜLEN 
SALGIN HASTALIKLAR VE SU KAYNAKLARININ KORUNMASI 

Dr. Ahmet Zeki İZGÖER ……………………………………………… 71

İSTANBUL’UN İŞGALİ SONRASI 
ESKİŞEHİR’İN VE BİLECİK’İN İNGİLİZ İŞGALİNDEN 
KURTARILMASI 

Dr. Taner BİLGİN ……………………………………………………… 89

KIZILAY ARŞİV BELGELERİNE GÖRE 1940-1942 YILLARI 
ARASINDA TÜRKİYE’DEN YUNANİSTAN’A YARDIMLAR 

Araş. Gör. Tuğba Eray BİBER ……………………………………… 99

TÜRKÇEDE ARTZAMANLI SÖZVARLIĞI BOYUTUYLA: 
‘YAZUK / YAZIK’ KELİMESİ VE SOYDAŞLARI ÜZERİNE 

Adem AYDEMİR ……………………………………………………….. 129

7



EŞKIYALIKTAN VATANSEVERLİĞE: EFELER 

Doç. Dr. Nurettin GÜLMEZ …………………………………………... 155

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK TOPLUMUNUN YAŞAYAN 
MİMARLARI: AHİLER 

Yrd. Doç. Dr. Ersan ERSOY …………………………………………. 171

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KÜRT SORUNUNDAKİ KAMU 
DİPLOMASİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Emel POYRAZ ………………………………………… 185

TÜRK GELENEK VE GÖRENEKLERİNİN ARNAVUTLUK’TA 
BAZI YANSIMALARI 

Dr. Ali ÖZKAN …………………………………………………………. 213

 

8



Türk Dünyası 
Seni 

Unutmayacak… 
 
 
 

 
 

Prof. Dr. Turan YAZGAN 
1938 

9



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prof. Dr. Turan YAZGAN’ın Özgeçmişi 
 
 

22 Kasım Perşembe günü saat 07.55'te Hakk'a yürüyen Prof. Dr. Turan 
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KIRGIZİSTAN SOVYET SOSYALİST 
CUMHURİYETİNDE KOLEKTİFLEŞTİRME 

Doç. Dr. Füsun KARA* 

Öz 

Bu makalede, Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinde kolektif-

leştirme politikası anlatılmıştır. Sovyet Hükümeti, 20. yüzyılın başlarında, 

tarım sektöründe Kırgızistan ekonomisine hâkim olmak için binlerce yerli 

halkı kolektif çiftliklere (kolhoz) yerleştirmiştir. 1929 yılında Sovyet lider-

leri, Kırgız köylerini kolektifleştirme ve Sovyetleştirmeye başladılar. Kırgız 

köylüleri altı-yedi yıl içerisinde kolhozlarda toplandı. 1930 yılı Eylül ayı 

içerisine kolektifleştirmenin en şiddetli dönemi başladı, ülkenin genelinde 

mukavemet ve kayıplar yaşandı. 1937 yılına gelindiğinde Kırgız köyleri-

nin % 89.1’i kolektifleştirildi. 

Anahtar kelimeler: Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Kolek-

tifleştirme, Sovyetler Birliği, Kırgız Köylüleri, Kolhoz, Koloni Politikası. 

Abstract 

Collectivization in Kyrgyzstan Soviet Socialist Republic 

In this article, discussed collectivisation policy in the Kyrgyzstan Sovi-

et Socialist Republic has discussed. In the agricultural sector, which do-

minated the economy of Kyrgyzstan at the begining of te 20th century, 

the Soviet government aimed to bring together thousands of private hou-

seholds into large state-run collective farms (kolkhozy). In 1929 the Soviet 

authorities launched a campaign of collectivisation and Sovietisation of 

the Kyrgyz ail, and practically all Kyrgyz peasants were incorporated into 

kolkhozy within the next seven years. Collectivisation was started more 

vigorously in September 1930, even wide resistance and loses. By the ye-

ar of 1937, 89.1 % of all Kyrgyz households were collectivized. 
                                                           
* Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü, Elazığ. 
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Giriş 

Tarihleri M.Ö. 201 yılına kadar giden ve asırlarca varlıklarını devam 
ettiren Kırgızlar genellikle Orhun bölgesinde kurulan büyük Türk devlet-
lerine bağlanmışlardır. Kırgız kelimesi ilk olarak M.S. VIII. yüzyılda yazıl-
mış olan Orhun Yazıtlarında geçmektedir. Kırgızlarla ilgili ilk bilgilere 
Çin kaynaklarında rastlıyoruz. Bu kaynaklara göre; Kırgızların anavatanı 
Güney Sibirya’da Yukarı Yenisey Havzasıdır. M.Ö. II-I. yüzyıllarda Tanrı 
Dağları ile Tannu-Ola arasındaki bölgede Kien-Kun adında bağımsız bir 
devlet kuran Kırgızlar bu devletin yıkılmasıyla siyasi hâkimiyetlerini kay-
bedince, uzun yüzyıllar varlıklarını göçebe olarak sürdürmüşlerdir. 

Bugün1 Issık Göl havalisinde, Tekes, Talas ve Çu ırmaklarının yukarı 
taraflarında, Altay, Pamir ve Tanrı Dağları’nda yaşayan Kırgız Türkleri VI. 
yüzyılın ortalarından itibaren Çinliler tarafından Hakas ismi ile zikredilmiş-
tir. 1700’lü yıllarda Kalmuk, Cungar, Oyrat baskılarından dolayı Altay’la-
rın kuzeyindeki yerlerini terk ederek Tanrı Dağları’na göç etmişler, daha 
sonra da bu bölgede kurulacak olan Hokand Hanlığı’na bağlanmışlardır. 

Önceleri, Hokand Hanlığı’nın bir parçası olan Kırgızistan’ın bugünkü 
toprakları Rus işgalinden sonra2, Türkistan Genel Valiliği’nin idaresine 
verilmiştir. Çarlık Rusya’sı Türkistan’daki hâkimiyetini sağlamak için as-
keri baskının yanı sıra bölgede kolonizasyon politikası da takip etmiştir.3 
Türkistan’da uygulamış olduğu kolonizasyon siyaseti ile büyük bir bölü-
mü Ruslardan ve diğer Slav milletlerinden oluşan binlerce insanı Türkis-
tan’a yerleştirmiştir. Ruslar daha önceden Başkurdistan ve Kazakistan 
bölgesinde yapmış oldukları koloni siyasetini bu seferde Kırgız toprakla-
rında uygulamışlardır. Kolonizasyon siyasetinde takip edilen diğer bir 
adım ise Rus Kozaklarının kuzey Kırgızistan’daki en verimli Kırgız top-
                                                           
1 Kırgızların bugünkü yurtlarına ne zaman geldikleri hususunda Rus ve Batılı araştırmacı-
lar arasında tartışmalar vardır. Bunlardan bazıları Kırgızların Tanrı Dağlarına XVI.-XVII. 
yüzyıllarda gelmiş olduklarını iddia etmişlerdir. Yine Arap coğrafyacılarının eserlerinde Kır-
gızların bir kısmının Yenisey’de oldukları söylenirken, bir kısmının da X. yüzyılda Tanrı 
Dağları’nda oldukları zikredilmiştir. Buna karşılık Reşideddin, Sibir’den bahsederken bura-
nın Kırgız bölgesinin kuzeydoğusunda olduğunu söylemektedir. Reşideddin’in bu izahına da 
dayanarak Kırgızların Tanrı Dağları mıntıkasını yurt tutmalarının kesin tarihi olarak Moğol 
istilası sonrasını gösterebiliriz. Ayrıntılı bilgi için bkz. Saadettin Gömeç, Türk Cumhuriyetleri 
ve Toplulukları Tarihi, s. 102-103, Ankara, 1999. 
2 Mehmet Saray, Rusya’nın Türk İllerinde Yayılması, s. 200-202, İstanbul, 1975. 
3 Ayrıntılı bilgi için bkz. Saadettin Gömeç, Tarihte ve Günümüzde Kırgız Türkleri, Ankara, 
2002; Nadira Abdurakhimova, “The Colonial System of Power in Turkıstan”, Middle East 
Studies 34, 2002, United Studies of America, s. 231-248; Mehmet Saray, Kırgız Türkleri Tari-
hi, s. 30-48, İstanbul, 1993; Füsun Kara, “Rusya’nın Kırgızistan’daki Koloni Siyaseti (1852-
1917), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 329-341; İ. İlyasov vd., İstoriya 
Kirgizskoy SSR, II. Kitap, s. 100-118, Frunze, 1986; C.M. Malabaev, Kırgız Mamleketinin Ta-
rihi, s. 543-583, Bişkek, 1999. 
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raklarına yerleştirilmeleri olmuştur. Kırgız topraklarına yerleştirilen göç-
men sayısı her yıl artarak devam etmiştir. 

Batı Türkistan toprakları, Sovyet sonrası dönemde, önce yeni bir eko-
nomik düzene, ardından sosyal düzene, ardından uluslararası sistemin 
bir parçası olmaya doğru yol almaya başlamıştır. Bugün Kırgızistan Türk 
Cumhuriyeti, yolsuzluk ve sosyal problemlerden dolayı hedeflenen geliş-
meyi sağlayamamıştır. Tekrar bir Rus emperyalizm tehlikesi ile karşı 
karşıyadır. Tarih sadece geçmişten haber veren bir ilim değil, geleceği 
yönlendirmeye yarayan bir araçtır fikrine istinaden geçmişte yaşanan fa-
ciaların bir daha tekrarlanmaması için Kırgız Türklerinin geçmişten gü-
nümüze gelen süreçte yaşadığı badireleri bugün yeniden gözden geçir-
mek suretiyle reformlara gitmesi gereği elzemdir. Bu bağlamda, biz bu 
makalede Sovyet döneminde Kırgızistan coğrafyasında uygulanan kolek-
tifleştirme faaliyetleri ve bunların sonuçlarını irdelemeye çalıştık. 

1. Göçebe ve Yarı Göçebelerin Yerleşik Hayata Geçirilmesi 

Kırgızistan’da göçebe halkı yerleşik hayata geçirmenin ilk etabı 1917 
Ekim devriminden kolektifleştirmenin başlamasına kadarki dönemi kap-
sar. İkinci etap, kolektifleştirme dönemidir4. Göçebe Kırgız Türklerini 
yerleşik hayata geçirme ise 1931’de kitlesel kolektifleştirme ile birlikte 
1937 yılına kadar sürmüştür.5 1920-30’lu yıllarda gerçekleştirilen yapı-
lanmaların neticesinde Kırgızlar yerleşik hayata geçmeye başladılar. An-
cak 1920’li yıllarda kitlesel kolektifleştirme için şartlar uygun değildi. Bu 
yüzden 1921-1922 yıllarındaki reform zamanında, yerleşik hayata geçen 
Kırgızların sayısı çok az oldu. 

Türkistan Özerk Cumhuriyeti Hükümeti, göçebe halkı, yerleşik haya-
ta geçmeye sevk etmek için 19 Eylül 1923 yılında fakir aileleri vergiler-
den muaf tutma kararı aldı. Kırgız Özerk Bölgesi kurulduğu zaman Kır-
gızların halen % 62’si göçebe ve yarı göçebelerdi.6 Göçebeleri yerleşik ha-
yata geçirmek için sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel tedbirleri hayata 
geçirmek gerekiyordu. En önemlisi de bu zor ve geniş meselede planlama 
ve maddi kaynak eksikliği idi. Bu yüzden halkın büyük bir kısmının yer-
leşik hayata geçirilmesi genel olarak 1931 de başladı. 

Kırgız göçebeleri, yerleşik hayata geçirmek amacıyla, Kırgız Hüküme-
tinde; 3 Nisan 1931’de Komite, 18 Ekim 1931’de Halk Komiserliğinde 
Sektör ve 17 Aralık 1931’de Bölge Komiteleri kuruldu.7 Bütün bunların 
vazifeleri; göçebe halka yerleşik hayatı tanıtmak, yerleşim bölgelerini be-
                                                           
4 B. Baybulatov, Ot Koçevya k Sotsilaizmu, s. 31, Frunze,1958. 
5 T.A. Abdıkadırov vd., İstoria Kollektivizatsii Selskogo Hozyaystva v Kirgizii (1929-1934 gg), 
Dokumentii Materiali, s. 11, Frunze, 1989. 
6 U. Çotonov vd., İstoriya Kırgızstana, XX vek. s. 69, Bişkek, 1998. 
7 T.A. Abdıkadırov, a.g.e., s. 11; N. Abdurakhimova, “a.g.m.”, s. 131. 
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lirlemek ve gerçekleştirmek için plan hazırlamak, yerleşik hayata geçen-
lerin ekonomi ve kültürlerini yükseltmek için tedbirleri belirlemekti. 
1931 Şubat ayında Kırgız Bölge Komitesi toplantısında Kırgızların yerle-
şik hayata geçmesi için karar alındı. Aynı yılın Nisan ayında Kırgız Özerk 
Cumhuriyeti hükümetinin sekiz bin ailenin yerleşmesiyle ilgili planı şu 
doğrultuda yürütülecektir: 

a) Yerleşen halka köylerini kurmaları için toprak ve sularını tam sağ-
lama ve hayvanları için düzenli ve sürekli yem merkezi oluşturma, 

b) Göçebe ve yarı göçebe reyonların emekçilerini kolhoz, sovhoz, sa-
nayi ve yol çalışmalarına sürekli işçi olarak alma. 

Planlanan yerleşik hayata geçirme işini gerçekleştirmek için 1931 yılı 
Mayıs ayında 370 bin ruble tahsis edilmiştir.8 

II. Beş Yıllık Planlamada Kırgızistan’daki yerleşik hayata geçme süre-
cinin sona erdirilmesi hedeflendi.9 Ancak bunu gerçekleştirmek imkân-
sızdı. 1932 yılında 12 bölgede kitlesel yerleştirme işi yürütüldü. Bunun 
için de 1931’de başlayan ve sona ermeyen dört bölgede bulunuyordu. 
1932’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hükümeti,  Kazakistan’ın 
yerleşik hayata geçen göçebe ve yarı göçebe halkına ön gördüğü kolaylık-
ları içeren “Kazakistan’ın Hayvancılık ve Ziraatı” kararını aldı. Bu kara-
rın esasında eski göçebeler 1933 Ocaktan itibaren iki yıl hayvan ve buğ-
day vergisinden muaf tutuluyorlardı. Kazakistan’daki bu karar doğrultu-
sunda Kırgızistan’daki göçebeleri yerleşik hayata geçirmede çok ciddi ha-
talar yapılmıştır.10 

Kırgız Bölge Komitesinin Ocak 1932 tarihli kararına uygun olarak gö-
çebeleri yerleştirirken boy düzenine göre yerleşimden kaçınıyorlardı. Yer-
leşecek olan halkın yerleşim yerlerini seçmede fikir ve istekleri dikkate 
alınmamıştı.11 Bu yüzden göçebelerin yerleşecekleri yerlerin seçiminde 
ciddi yanlışlıklar yapıldı. Coğrafi, ekonomik ve kültürel şartlar hesaba 
katılmadı. Kırgız Bölge Komitesi yapılan ciddi hataları düzeltmek için ba-
zı tedbirler almaya başladı. 1932 Kasımında Kırgız Hükümeti Moskova 
için buğday ve hayvan hazırlamaktan muaf tutulan bölgeleri detaylaştır-
dı. Ayrıca kolaylık sağlanan bölgelerin devlete olan daha önceki borçları 
silindi. Buna benzer tedbirlerden sonra yerleşik hayata geçme işi daha 
iyi yürümeye başladı. 1932’de 105 yeni köy daha oluştu. 

Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyet’inde Kolektifleştirme 

Kolektifleştirme, özel mülkiyetteki işletmeleri birleştirerek toplumun 
ortak işletmeleri haline getirme, yani işletmelerden kooperatifler kurma 
                                                           
8 U. Çotonov, a.g.e., s. 71. 
9 B. Baybulatov, a.g.e., s. 121. 
10 T.A. Abdıkadırov, a.g.e., s. 11-12. 
11 U. Çotonov, a.g.e., s. 73. 
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anlamına gelmektedir. Kolektifleştirme, kapitalizmden sosyalizme geçilen 
geçici dönemde köy işletmelerinin sosyalist yol ile yeniden kurulmasının 
şeklidir.12 

1920’li yıllarda Yeni Ekonomik Politika uzun süreli sürecek olan siya-
si strateji olarak kabul edildi. Ülkenin endüstrileştirilmesi, köylüleri koo-
peratifleştirme ve halkın maddi durumu ile kültürel seviyesinin yüksel-
tilmesi gibi meseleler bu politikanın çerçevesinde çözümlenmesi ön gö-
rüldü. Köylü kooperatifleri, devletin zoruyla değil, ekonomik verimlilik 
esaslarının uygulanmasıyla gerçekleştirilen evrim süreci olarak görüldü. 
Kooperatifler diğer ekonomik teşkilatların alternatif politikalarıyla reka-
bet sürecinde dikkati çeken ekonomik imtiyazları teşvik eden role sahip-
tir. Yeni ekonomik siyasete yönelme, zengin köylülerden müsadere edi-
len mal mülkün doğrudan köylülere dağıtılması değil, bağımsız ailelerin 
varlıklarının müsaderesi manasına gelmekteydi. N. Buharin, N. Rıkov ve 
M. Tomskiy öncülüğündeki Yeni Ekonomik politikanın taraftarları, bu 
meseleyle ilgili olarak ekonomik ve hukuki düzenleme mekanizmasının 
bulunmasının daha etkili olacağını varsaydılar. Yeni Ekonomik politika-
nın ilk yıllarındaki tecrübeler bunun mümkün olduğunu ortaya koydu. 

1920’li yılların sonunda yeni ekonomik düşünce çerçevesinde oluşan 
gerçekçi politika köklü değişikliklere uğradı. Başlıca önceliğin, en önemli 
hedef olan endüstrileştirmeyi hızlı bir biçimde uygulamak olduğu ilan 
edildi. Endüstrileştirme faaliyetlerini finanse edecek kaynaklar köylüle-
rin doğrudan ve dolaylı olarak müsaderesinden sağlanması hedeflendi. 
Fakat bu, devlet üretim araçlarını tamamen ve zorla kontrol altına aldığı 
zaman gerçekleşebilirdi. Bu durumu, köylülerin çok güçlü direncini do-
ğuran tahılın zorla üretilmesi hadisesi gösterdi. Bu amaç ise devletleşti-
rilen kolhoz sistemini oluşturma, yani kitlelerin kooperatifleştirilmesi sa-
yesinde hayata geçirildi. Bu, aslında üretim yapanları üretim araçlarıyla 
birlikte, üretimin kendisi ve üretimi paylaşmaktan da tamamen uzaklaş-
tırmak demekti. 

Böylece sanayi üretimini yumuşak modernleştirme fikri, endüstrileş-
tirmeyi alabildiğince hızlı gerçekleştirme politikası ile değiştirildi. Kendi-
liğinden gelişen bir ekonomik süreç olarak yürütülmesi gereken koope-
ratifleştirme devlet tarafından yönlendirilen zorla kooperatifleştirmeye 
dönüştü. Bu uygulama köylü toplumunun yararı için değil, sadece en-
düstrileştirme sürecinin yürütülmesi için yapıldı. Böylece 1920-1930 yıl-
larında yeni ekonomik politikanın gelişim yolunun önü kesilmiş oldu. 
On yıllara varan uzun dönemde, ekonomi, toplum ve siyaset hakkında 
sadece baskı ruhu hâkim oldu. Bu durum, çiftçi ekonomisinde derin tra-
jik sonuçlar doğurdu. Köylerde despot yönetiminin terörüne dayalı ola-
                                                           
12 R.W. Davies, The Socialist Offensive: The Collectivization of Soviet Agriculture 1929-1930, 
s. 32, London, 1989. 
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rak verilen ekonomi dışı emirlerle öne sürülen başlıca politikalar, köylü-
lerde kooperatifleştirmenin itibarını düşürmekle kalmadı. Aynı zamanda 
onun faydalı potansiyelini de yok etti. Büyük değişim köylerin yapısını 
acımasız bir katılıkla bozdu ve toplumun gelecekte ortaya çıkacak sorun-
larına tedricen zemin hazırlamaya başladı.13 

1927 yılının Aralık ayında Komünist Partisi’nin 15. Kurultayında Köy-
leri Kolektifleştirme kararı alınmıştır. Bu kurultayda kolhozların kurul-
ması ve kulakların (zengin köylü çiftçiler) ortadan kaldırılması sürecinin 
zamana yayılması kararlaştırılmıştı, ancak uygulama böyle olmadı.14 
1928 yılının Ocak Şubat aylarında Sibirya’yı denetleyen Stalin, bölge yö-
neticilerini kulaklara karşı gerekli önlemi almamakla suçlayarak onları 
görevinden aldı ve partiden çıkardı. Bu süreç daha sonra diğer bölgeler-
de uygulamaya konuldu. 1928 Ocak Mart ayları arasında sadece Ural 
bölgesinde 1157 kişi görevinde alındı. Pazarlar kapatıldı, köylülerin evle-
rine, hayvan barınaklarına hatta tohumluk için ayırdıkları ekinlerine ka-
dar el konuldu. Sesini çıkarıp karşılık gösterenler ise RSFSR Ceza Yasa-
sı’nın 58. (10) maddesiyle (karşı devrimci propaganda) sorgulandı. Evle-
rinde ekin bulunan kulakların yanı sıra orta halli köylülerde mahkeme-
lerce cezalandırıldı.15 

Kolektifleştirme siyasetinin zararını en çok çekenler Kırgız Türkleri ol-
du. Merkezi komutada bir yıl içerisinde buğday bölgelerini kitle şeklinde 
kolektifleştirme kararı alındı. 1928-1932 yılları arasındaki birinci beş 
yıllık plan devresinde başlatılan ilk kolektivizasyon, dayanışma grupları-
nın kolhozlar çerçevesinde toprağa bağlanmasını sağladı.16 Kolektivizas-
yon politikası ile birlikte göçebe ve yarı göçebelik sona ermiş, göçebe 
halk yerleşik hale getirilmiştir. 

1929 yılında tüm Türkistan ve Kırgızistan’da “kim kolhoza gitmiyorsa 
o Sovyet iktidarının düşmanıdır” gibi ifadelerle afişler asıldı.17 Kırgızis-
tan’da kolektifleştirme 1932 baharında genel olarak tamamlanması plan-
lanan bölgesel gruba dâhil edildi. Yerel yönetim çiftçilere karşı tasfiyeler-
le onların kolhoza girmesini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda kolektif-
leştirme esasındaki bazı davranışları da milliyetçilik olarak niteledi. Kol-
hozlar genelde boy prensiplerine göre yapılıyordu. Sovyet yöneticileri ise, 
Kırgızların boy düzenine göre bölünerek kolhoz kurmaya yönelmesini 
                                                           
13 Eski Devirlerden Günümüze Kazakistan ve Kazaklar, Çev: Abdulvahap Kara, s. 422-423, 
İstanbul, 2007. 
14 Sefa Fuat Hekimoğlu, “Sovyetler Birliği Döneminde Kazakistan”, Bölgesel ve Küresel Poli-
tikalarda Orta Asya, s. 403, Ankara, 2012. 
15 Oleg Khlevniuk, “The History of the Gulag: From Collectivization to the Great Terror”, 
New Haven, s. 76, Yale, 2004. 
16 Ahmet Cihan, “Kolhoz Sisteminin Geleneksel Değerlerin Korunmasındaki Rolü: Güney 
Kırgızistan Örneği”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 163, s. 160, İstanbul, 2006. 
17 V.G. Afanasyev ve A.A. Smirnov, Urok Daet İstoria, s. 151, Moskva, 1989. 
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milliyetçilik olarak görüyorlardı. Kolektifleştirme köye yeni iktidarı getir-
mekle birlikte değişim ortada idi. Boy liderleri hemen yeni düzene adapte 
olarak kolhoz başkanları ve ekip başı olmuşlardı. Kolhoza aynı boydan 
olan manapların bile alındığı, fakat bölgede yaşayan diğer boyların fakir 
ve orta halli insanların alınmadığı boy düzeninde kurulan kolhozlarda 
kolhozun güçlenmesi için yapılan faaliyetleri yürütmenin çok zor olduğu, 
bu yüzden boydan oluşan kolhozların zengin ve manapların kolektifleş-
tirmeye karşı sınıf mücadelesinin aracı olarak görüldüğü iddiaları, orta-
ya konan kanıtlarla desteklenmeye başladı. 

Sovyet döneminde Kırgızistan’daki yer-su reformu, geniş çapta sula-
ma işleri sistemi, göçebelerin yerleşik hayata geçmesi ve diğer meseleler 
kolektifleştirme dönemine denk düştüğü için sanki bütün yapılan bu iş-
ler kolektifleştirmenin başarısı olarak gösterildi. Oysa Stalin’e göre, bü-
yük kolhoz ve sovhozlar büyümenin mucizesini gösterecekti ve kolhoz ve 
sovhozlar hızlı tempo ile üç yıl gibi sürede ülkeyi dünyadaki bol buğdaylı 
ülkeye dönüştürecekti. Ancak bu hayal hiçbir zaman gerçekleşmedi. Kol-
hozcuların ürettiği mal onlara değil, devlete aitti. Bu ise malın azalması-
na, verimliliğin düşmesine yol açtı. 

1933 yılından itibaren kolhozların devlete vergi verme şeklinde ürün 
verme dönemi başlatıldı. Bununla beraber kolhozların ne kadar ne eke-
ceği hakkında direktif planlama uygulanmaya başladı. Oluşmakta olan 
bu yeni sistemin maddi esası olan devletin makine teknik istasyonu üre-
timinin en önemli unsuru makinelerin toplanmasıydı. Bütün bunlar kol-
hozların bağımsızlığını yok ediyordu. 

Kolektifleştirmeyi yürütmek ve kulakların tasfiyesi için Rusya’dan bü-
tün Sovyet Cumhuriyetlerine 25 binler adı altında görevliler gönderildi. 
1930’da Stalin usulü kolektifleştirme döneminde Moskova, Leningrad, 
İvanova-Vazne, Senskiy, Donetsk, Yaroslavly ve Rusya’nın diğer sanayi 
merkezlerindeki işçi sınıfından 219 temsilcisi de Kırgızistan’a geldi. Sta-
lin’in temsilcileri geleneksel göçebe ve ziraatçıları asırlardır kalıplaşan 
hayat tarzlarını ve düşüncelerini yıkmaya geliyorlardı. Kırgızistan Sta-
lin’in temsilcilerini büyük bir şerefle karşıladı. Gazeteler onlar hakkında 
üretimin öncüleri, tecrübeli komünistler, ülkenin ilk barış kurucuları ta-
birini kullanıyorlardı. 25 bin değil 50 binden fazla kişi köy istikametine 
doğru ilerlediler. Ancak gelenler, mahvettikleri köylerden, kendi elleriyle 
akıttıkları kanlardan, açlık ve fakirlikten, karanlık hayattan her şeyden 
nefret ederek birer birer kaçtılar. 

1930 yılının sonlarına doğru Kemin bölgesi kolektifleştirmede birinci 
sıraya yükseldi ve çiftçilerin % 90’ı kolektifleştirildi. Sonra Çüy bölgesinin 
% 84.3’ü, Alamedin bölgesinin % 64.1’i kolektifleştirildi. Güney Kırgızis-
tan’da çiftçilerin daha yeni aldıkları topraklar kolektifleştirme bahanesiyle 
geri alınmaya başlandı. Kırgızistan’daki devlet çiftçileri % 282’e ulaştı. Oy-
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sa bir sene önce kolektifleştirilen çiftçilerin sayısı % 6.6, 1928’deki kitlesel 
kolektifleştirmede ise sadece % 2.8 idi. Çiftçilerin oranı 1934’de % 64, 
1937’de % 87’yi oluşturdu.18 Bir başka deyimle, Kırgızistan’da 1928’de 
287 kolhoz varken, bu sayı 1929’da 535, 1930’da 867’ye ulaşmıştır.19 

Kolektifleştirmenin Sonuçları 

Sovyetler Birliği Hükümetinin Türkistan’da uyguladığı ekonomik ted-
birler Tarım ve Endüstriyel Geliştirme şeklinde gösterilmiştir.20 Ancak 
Baymirza Hayıt, bu propagandanın gerçek eğilimleri perdelemek maksa-
dında hazırlandığını savunmaktadır. Hayıt’a göre bunlar klasik sömürge-
cilik politikasının tipik örneklerinden başka bir şey değildir ve bunlar 
şöyle nitelendirilebilir: 

1. Türkistan’ın ekonomik hayatı, Moskova’daki Sovyet liderlerinin 
kontrolü altındadır. 

2. Ekonomi planlarında tespit edilen hedefler her yıl daha yüksek tu-
tulmaktadır. Bu suretle Türkistan’ın tamamen sömürülmesi hedeflen-
mektedir. 

3. Türkistan kendi ekonomik hayatını, kendi bildiği şekilde düzenle-
me hakkına sahip değildir. Türkistanlılar, Türkistan’ın zenginlikleri üze-
rinde hemen hemen hiçbir yetkiye sahip olamamışlardır. Bunlar Sovyet-
ler birliğinin siyasi yararlarına hizmet etmektedir. 

4. Hammaddelerin geliştirilmesi, toprak ıslahı endüstrileşme gibi ha-
reketlerin hepsi, birçok Rus sömürgesinin buralara sokulması için baha-
ne olarak kullanılmıştır. 

5. Sovyet Devleti kapitalizmi çerçevesinde Türkistanlıları pek çok üc-
retli işçi haline getirilmiştir. 

6. Türkistan’ın millî ihtiyaçlarını hesaba katan ekonomi diye bir şey 
yoktur. Çünkü Sovyet liderleri Türkistan ekonomisine Sovyet Rusya eko-
nomisinin bir parçası gözüyle bakmıştır.21 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin diğer ülkelerinde ve bölgele-
rinde yaşandığı gibi, Kırgızistan’daki kitlesel ve hızlandırılmış kolektifleş-
tirmede halk, dayatma ve zorbalıkların ötesine geçemedi. Kırgızistan 
Merkezi İcra Komitesi 20 Mayıs 1930’daki kararında; kolektifleştirmeye 
gönüllü olarak girme prensibinin ihlal edilmesiyle birlikte, kanunsuz ola-
rak vergilerin ödetilmesi, zenginlere uygulanan metodların köylüye de 
uygulanması gibi tahrif etmelerin yaşandığı belirtilmiştir. 
                                                           
18 Yuri Boyanin, “The Kyrgyz of Naryn In the Early Soviet Period: A Study Examining Setle-
ment, Collectivisation and Dekulakisation on the Basis of Oral Evidence”, Inner Asia, Volu-
me: 13, s. 279, Number 2 2011; Z. Kurmanov, “Opriçniki”, Literaturnıy Kırgızstan Dergisi, 
No: 11, s. 114, Bişkek, 1991. 
19 T.A. Abdıkadırov, a.g.e., s. 7. 
20 R.W. Davies, a.g.e., s. 33. 
21 Baymirza Hayıt, Türk Dünyasında Rus Emperyalizminin İzleri, s. 228-229, İstanbul, 1978. 

20



FÜSUN KARA / KIRGIZİSTAN SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİNDE KOLEKTİFLEŞTİRME 9 

1930 baharında başlayan Kırgızistan’daki kitlesel kolektifleştirmede 
bilim adamları ve iktisatçıların daha ilk başta kolektifleştirmeyi yavaş 
yavaş yürütme ve özellikle geride kalan bölgeler hakkında yaptığı uyarı-
lara rağmen ciddi hatalar yapıldı. Çünkü üstten gelen güçlü baskı halkın 
hazır olup olmadığına bakmıyordu. Kolektifleştirmenin en son göçebe 
bölgelerde yapılabileceği bilinmesine rağmen, göçebe bölgesinde kolektif-
leştirme buğday bölgeleri ile aynı tempoda yürütüldü. Kolhoza girmek is-
temeyen orta halli çiftçileri bile kulak olarak tasfiye ettiler.22 Üretim 
araçlarını ortaklaştırmakla da büyük hatalar yapıldı. 

Kırgız Türkleri kolektifleştirme esnasında çektikleri eziyetten dolayı 
yer yer isyan ettiler.23 Diğer taraftan sayıları on binleri bulan şikâyet 
mektupları, köylerde yapılan çirkinlikleri protestoyla doluydu. Bunların 
içinden bir tanesini, o yıllardaki durumu yaşayanların bakış açılarını ve 
tepkilerini yansıtması açısından örnek vermek doğru olacaktı: Isık Gölde 
yaşayan sıradan bir propagandacı olan B. Turusbaev 1933 yılında Sta-
lin’e yazdığı mektubunda, yaşananları sorguluyor: 

“Sayın yoldaş Stalin! Mektubu doğudan, Kırgızistan’dan yazıyorum. 

İosif Vissarionoviç! Sizden devrim, devlet, sınıf, parti, sanayileşme ve 

kolektifleştirme dışında aşağıdaki bazı ufak konuları cevaplayarak 

bizleri aydınlatmanızı istiyorum. Siz galiba Türkistan’da bulundunuz, 

fakat Kırgızistan’a bir kere olsun gelmediniz. Ama sizin Kırgızistan’-
                                                           
22 T.A. Abdıkadırov, a.g.e., s. 8. 
23 Y. Boyanin, “a.g.m.”, s. 281. Nisan 1927’de Güney Kırgızistan’ın Özgön bölgesinde ünlü 
Canıbek Kazı Sagınbaev silahlı isyan için ilk hazırlığı yapanlardandır. İlk silahlı başkaldırı 
Kırgızistan’ın güneyinde yer-su reformu yapılırken çıktı. Hayvancılıkla geçinen ve aynı za-
manda toprakları olan Özgönlü Canıbek Kazı Sagınbaev, mollaların aracılığıyla Fergana hal-
kına ve Kaşgar’daki Afgan konsolosuna isyan çağrısında bulundu. İsyan başarılı olsaydı, 
Fergana ve Kaşgar’dan oluşan bir devlet kurmayı amaçlamakta idi. 14 Mayıs 1927’de Canı-
bek Kazı Arpa Vadisindeki Narın’da isyan çıkarmaya çalıştı. Narın’ın halkı 1916’da çarın as-
kerlerinden ve Fergana basmacılarından koruyan Canıbek Kazıya saygı ile davranıyordu. İyi 
organize olmayan, kötü silahlı ve kendi görüşlerini net bilmeyen isyancılar Kızılordu tarafın-
dan çabucak dağıtıldı. Geri kalanları sınırı geçtiler. İsyanın liderlerinden Alibay ve Salibay 
Taşkulov kardeşler 19 Haziran 1927’de yakalanarak kurşuna dizildiler. Yine iki kardeş olan 
Koşbay ve Satıbaldı Tınıbekovlar 60 yiğidi ile geldiler. Çin’e giden sınırın yolunda bulunan 
Eşik Art, Oy Tal, Kaşka Suu hudut karakollarına üç gruba bölünerek saldırıda bölündüler. 
Kaşka Suu hudut karakolu yok edilirken, komutanları ile birlikte yedi hudut muhafızı öldü-
rüldü. Alayku Vadisindeki basmacıların sayısı ise Korbaşı Bektaş Kadırbaev’in grubu ile ka-
tılmasıyla 120 oldu. Bunlar Oy Tal, Kara Taş, Sarı Biy ve Şaytan Köprö’yü kontrol altına al-
dılar. Basmacıları bastırmak için 30 Nisan 1927’de Kızılordu gönderildi. Canıbek Kazı Çin 
sınırından rahatça geçerek güney Kırgızistan’ın sınır taraflarında kolektifleştirme yıllarında 
saldırıları organize etti. 1929 yılında basmacı güçlerinin önde gelen liderlerinden Yarmat 
Maksut, kardeşi Hoca Pansat Hudaybergenov’la birlikte sürgünden dönerek tekrar Sovyet 
karşıtı eyleme geçtiler. 1930’un yaz aylarında Alay Gülçö bölgesinde basmacıların başkaldı-
rısı tekrar ortaya çıktı. Buralarda göçebe hayat tarzını sürdüren halk geçimini sadece hay-
vancılıkla sağlıyordu. Sovyet çalışanları buralarda çok katı uygulamalara geçtiler. Bunlar 
halkın ayaklanmasına neden oldu. Güney Kırgızistan’daki efsanevi basmacı lideri Canıbek 
Kazı 18 Mayıs 1930’da Çin’de Aytmerek, Kocoev Kurmanbay, tahtaman korbaşılar ile top-
lantı yaptı. Aytmerek ve Kocoev 300 kişilik grubuyla 19 Mayıs’ta Doğu Türkistan’dan Kırgı-
zistan’a geçerek Alay Gülçö’ye saldırıda bulundular. Parti ve Sovyet çalışanlarını öldürdüler. 
Z. Djusupova, Kırgızların Birinci ve İkinci Dünya Savaşları Arasında Sosyo-Kültürel Durumla-
rı, Basılmamış Doktora Tezi, s. 230-240, Ankara, 2008. 
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daki durumu herhangi bir yerliden daha iyi bildiğinizi biliyorum. Ge-

çen yıl yazın biz siz de Moskova, Leningrad, Harkov, Kafkas ve Kaf-

kas ötesinde ilmi iş görevinde bulunduk. Buralarda hayat, beş yıllık 

plan hareketi ahenkle yürüyor gibi geldi. Buralarda kapitalizmin kö-

kü sökülüyordu. Kırgızistan’a bu ilmi iş seyahatinden dönünce neler 

gördüm: Kazakistan’dan gelmiş açlıktan ölen, giysileri param parça 

olan Kazakları, ekmek fiyatının çok yüksek olduğu Kırgızistan’da, 

yerli halkın sefillere düşmanca bakmaktadırlar.” 

Mektup, Kırgız Bölge komitesine iade edildi. Parti konferansında mek-
tup okundu ve sahibi partiden atıldı.24 

Kırgız Türkleri ekonomik açıdan oldukça zayıfladı. 1936 yılında 1928 
yılına nazaran yılkıların sayısı % 50.3, büyük baş hayvan % 50. 6, ko-
yun ve keçi % 32.3 azaldı. 1940 yılında 1928 yılına nazaran yılkıların sa-
yısı % 61, büyük baş hayvan % 77.7, koyun ve keçi % 52.2 azaldı. Özel-
likle yılkı sayısı günümüzde dahi hiçbir zaman eski seviyesine ulaşama-
dı. Et üretimi % 8, yün üretimi % 48 düştü. Sulama sisteminin geliştiril-
mesine rağmen 1940 yılında 1928 yılına nazaran güz buğdayının mah-
sulü % 15.3, bahar buğdayı % 19.2, patates % 32 azaldı.25 

Çiftçilere yönelik organize edilen takip ve aşırılıklar, Kırgızistan’da ko-
lektifleştirmenin çabuk yürümesini sağladı. 1931’de çiftçilerin % 51.1 ve 
ekin ekilebilecek toprağın % 52.5 i, 1935’de çiftçilerin % 70.8’i ve topra-
ğın % 84.7’si kolektifleştirildi.26 

Sonuç 

Sonuç olarak, Stalin’in kolektifleştirme uygulamasında Kırgız Türkle-
ri, tarihinin en ağır felaketine uğramıştır. Uçsuz bucaksız bozkırlarda at 
üstünde Moskova’nın sosyalist ideolojilerini umursamaz bir biçimde gö-
çebe yaşam süren Kırgız Türklerini, Stalin kolektifleştirme yoluyla yerle-
şik hayata geçirmek ve böylece Moskova’nın üstünlüğüne boyun eğdir-
mek uğruna yarıya yakınını kırarak soykırım uygulamıştır. Tüm tepkile-
re rağmen, komünistler, zorla da olsa Kırgız Türklerini kitlesel şekilde 
yerleşik hayata geçirmeyi başarmıştır. Yapılan aşırılıkların ve hataların 
faturası ise, Komünist Parti tarafından Kırgız Türklerine çıkarılmıştır. 

Kolektifleştirmeyi kısa sürede tamamlamak amacıyla oluşturulan 
kolhozlar verimsiz, insanlar aç bırakılmıştır. Bu durum karşısında 
Kırgız Türklerinin tepkisi büyümüş ve basmacılık hareketi tekrar 
alevlenmiştir. Sovyet iktidarına karşı isyanlar bir kez daha Kırgızis-
tan’ın farklı bölgelerinde patlak vermiş, ancak kısa süre içerisinde kı-
zıl ordu ve milis güçleri tarafından bastırılmıştır. Tüm karşı koymala-
                                                           
24 V.G. Afanasyev - A.A. Smirnov, a.g.e., s. 151. 
25 B. Baybulatov, a.g.e., s. 126. 
26 U. Çotonov vd., a.g.e., s. 67-68. 
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ra rağmen Kırgızistan’da kolektifleştirme genel olarak 1934’de sona 
ermiştir. 
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ÇARLIK VE BOLŞEVİK RUSLARINA KARŞI 
TÜRKMENİSTAN TÜRKLERİNİN BAĞIMSIZLIK 

MÜCADELESİ 

Ekrem ÖZBAY* 

Öz 

Çarlık Rusya’sı “Medeniyet götürdüklerini” iddia ederek işgal ettikleri 

Türkistan topraklarında öncelikle yerleşik hayata geçmiş kendi sistemini 

kurmuş ve belli bir hayat düzeni oluşturmuş olan (Hive ve Buhara gibi) 

hanlıkları işgal etmişlerdir. Çoğunluğu Türkmenler gibi göçebe hayat ya-

şayan toplulukları en sona bırakmışlardır. Türkmen topraklarını işgale 

Hazar kıyılarından başlamışlar ve işgali, yirmi küsur yıl içinde en son 

Mari şehrinin teslim olmasıyla tamamlamışlardır (1860-1884). Bu işgal 

sırasında Türkmen topraklarında hiç beklemedikleri çok çetin savaşlar ol-

muştur. Özellikle Gök Tepe’de ölüm kalım mücadelesi verilmiştir. İşgal ta-

mamlandıktan sonra otuz yıl kadar Çarlık egemenliğinde kalan Türkmenler, 

her fırsatta bağımsızlık arayışına girmişlerse de başarılı olamamışlardır. 

Bolşevik Devrimi’nden (1917) sonra ilk yıllar hariç, artarak devam 

eden baskı ve eritme politikalarına Cüneyt Han ve Aziz Han gibi Türkmen 

liderler isyan etmiş ve çoğu zaman silahlı mücadeleye girişmişlerdir. Ba-

ğımsızlık mücadelesi veren bu gibi kimselere Ruslar, “Basmacı” adını ver-

mişlerdir. Ayrıca bu mücadele içinde olanlar, “Türk casusu”, “Pantürkist”, 

“Panislamist”, “İngiliz ajanı” gibi ithamlarla suçlanmışlar ve halk düşma-

nı ilan edilmişlerdir. 

Silahlı mücadele ile başarılı olmayacaklarını anlayan Türkmenler, Ko-

münist Partisine girerek mücadelelerine orada devam etmişlerdir. 

Sovyetler için bir dönüm noktası olan “Açıklık ve Yeniden Yapılanma” 

(1985) politikasıyla Türkmenler, uğradıkları haksızlıkları ve yaşadıkları 
                                                           
* Eğitimci-Yazar. 
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sıkıntıları daha sık dile getirmeye başlamışlardır. Güç kaybeden Sovyet-

lere karşı bağımsızlıklarını ilan eden diğer Türk cumhuriyetleri gibi Türk-

menistan da parti teşkilatından gelen Saparmurat Niyazov önderliğinde 

27 Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Anahtar kelimeler: Türkmenistan, Türkmen, Nurberdi Han, Gök Te-

pe, Cüneyt Han, Hive, Aziz Han, Halife Kızılayak, Basmacı, Türkmen Azat-

lığı, Türkmen İcra Komitesi, Atatürk’ü Destekleme Komitesi. 

Abstract 

The Independence Struggle of the Turks From Turkmenstan 

Against Czardom and Bolshevik Russia 
Czardom Russia first took over Khanates in Turkistan (such as Hive 

and Buhara), which had long been settled there and had established the-

ir own ways of life by claiming that they were “bringing civilization” to the 

region. Migrant societies such as Turkmen were left undisturbed at first. 

Russian invasion of Turkmen lands began from the shores of the Hazar 

Sea and completed with the taking of Mari more than twenty years later 

(1860-1884). During this invasion many tough and unexpected battles 

had begun. Especially in Göktepe harsh battles was fought. For thirty 

years under invasion, the Turkmen remained under Czardom control 

even though many rebellions against Czardom, failed to regain inde-

pendence. 

After the Bolshevik revolution (1917) except the early years after, 

Turkmen leaders such as Cüneyt Han and Aziz Han had armed and or-

ganized rebellions against increasing pressure and assimilation policies. 

Russians called “Basmacı” to the leaders who had struggled for indepen-

dence. In addition they had labeled as “Turkish spies”, “Panturkists”, 

“Panislamists” and “English agents”. The Turkmens had became a mem-

ber of the Communist Party and continued to struggle there after they ha-

ve realized that they cannot be succeed. 

Glasnost and Perestroika marked a turning point for the USSR, and 

the problems and injustices faced by Turkmen began to be more openly 

spoken of. By the time Soviet State lost its strength Turkic republics be-

gan to declare their independence and Turkmenistan declared its inde-

pendence during the leadership of Saparmurat Niyazov who was a party 

group member on 27th February 1991. 

Key words: Turkmenstan, Turkmen, Nurberdi Khan, Goktepe, Cuneyt 

Khan, Hive, Aziz Khan, Caliph Kizilayak, Basmaci, Turkmen Emancipation 

Committee, Turkmen Executive Committee, Support of Atatürk Committee. 

Giriş 

Bin yılı aşkın bir geçmişi olan Ruslar, ilk yıllarda göçebe bir hayat sü-
rerken 9. ve 10. yüzyılda Kiev Prensinin etrafında toplanarak bir birlik 
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oluşturmuşlardır.1 Orta Çağda Ruslar yaklaşık 250-300 yıl Moğol ege-
menliği altında, sonra da Altınordu Devleti yönetiminde ve “Tatar boyun-
duruğu” altında yaşamışlardır.2 Ruslar; İspanyol ve Balkan milletleri gibi 
Müslümanlara boyun eğmişlerdir. Yüzyıllar sonra İspanyollarda olduğu 
gibi Ruslar için de egemen olma fırsatı doğmuş ve 16. yüzyılın ortasında, 
İslam’ın Osmanlı ordularıyla Orta Avrupa’yı sarstığı, Afrika ve Asya’da 
zaferler kazandığı çağda, küçük Moskova Prensliği zayıflayan Altınordu’-
nun üzerine yürümüştür. Korkunç İvan’ın Kazan’ı ele geçirmesiyle başla-
yan Rusların doğu istilası, devlet sınırlarının Çin ve Hindistan’a dayan-
masıyla son bulmuştur. Bu çerçevede Türkistan’ın işgali, Türkmen top-
raklarından Merv bölgesinin 1884 yılında ele geçirilmesiyle tamamlan-
mıştır.3 

Rusya, Türkmenistan’ı neden ele geçirmek istemiştir? Bunun neden-
lerini şöyle özetlemek mümkündür: O dönemde Avrupa devletleri gelişen 
sanayilerine ham madde temin etmek için sömürülecek yerler arıyorlar-
dı. Rusya, sanayisinde kullandığı pamuğu Amerika’dan alıyordu. Ancak, 
1860’ların başında yer alan Amerikan İç Savaşı nedeniyle Amerika’dan 
pamuk getirmek zorlaşmıştır. Bunun üzerine Rusya da Avrupa devletleri 
gibi kendine sömürge bulmak için en yakın bölgede bulunan, aynı za-
manda pamuğu ve petrolü çok olan Türkmenistan’ı ele geçirmek istemiş-
tir. 
                                                           
1 O. Metin Öztürk, Rusya Federasyonu Askerî Doktrini, s. 5; Rusların tarihini dört dönem 
olarak özetlemek mümkündür. Birincisi, Ortodoksluğun kabulünden 19. yüzyıla kadar olan 
dönemdir. Bu döneme “Bizans’ın halefi olma” düşüncesi damgasını vurmuştur. Roma ve Bi-
zans topraklarına hakim olma hedeflenmiştir. İkincisi, 19. yüzyılın başından 20. yüzyılın 
başına (1917 yılına) kadar olan dönemdir. Bu döneme “Slavizim” damgasını vurmuştur ve 
sıcak denizlere inme hedeflenmiştir. Üçüncüsü, 1917-1985 yıllarını kapsayan dönemdir. Bu 
döneme “Marksizim ve Leninizim” damgasını vurmuştur. Komünizm hedeflenmiştir. Dördün-
cüsü, 1985’ten bugüne kadar olan dönemdir. Bu döneme de “Yeniden Yapılanma ve Açıklık” 
politikası damgasını vurmuştur. Yoksullukla mücadele gibi Rusya’nın amaçları ile tüm in-
sanlığın amaçlarının örtüştüğü tezinin işlenmesi hedeflenmiştir. Bkz. a.g.e., s. 16-17. 
2 O dönemde Rusya küçük derebeyliklere bölünmüş birbirleriyle savaş halinde yaşıyorlardı. 
Bkz. M. Baron C. D’ohsson, Moğol Tarihi, s. 144; Türk-Moğol egemenliğinin Rus tarih ve kül-
türü üzerinde birçok olumlu etkisi olmuştur. Rusya ele geçirilmiş, fakat ilhak edilmemiştir. 
Onların içişlerine karışılmamış ve idare sistemlerinde bir değişiklik yapılmamıştır. Mahallî 
idareler ve kiliseler aynen korunmuştur. Ruslar, “devletin birliği ve devamlılığı” fikrinin ne 
kadar önemli olduğunu Türk-Moğol egemenliği sayesinde anlamışlardır. Bu nedenle Mosko-
va etrafında toplanan merkeziyetçi ve kuvvetli bir devletin meydana gelmesini sağlamışlar-
dır. İstilacı olarak görülen Türk-Moğollar, tarihteki diğer istilacı güçlerin izledikleri siyaset-
lerden farklı olarak Rus halkının diline, dinine ve kanunlarına dokunmamışlar, hatta Rus 
Ortodoks kiliselerine verdikleri imtiyazlarla Rus kültürünün korunmasını ve devam etmesini 
sağlamışlardır. Türk-Moğol egemenliğinin Rusya tarihinin gelişmesine olan diğer olumlu bir 
katkısı da iktisadî ve malî (para ve vergi) alanda olmuştur. Posta ve ulak teşkilatı da Rusya’-
ya Moğollar tarafından getirilmiştir. Altın Ordu egemenliği süresince kendi topraklarını yine 
kendileri yöneten Rus Knezlikleri, bu dönemde Batı komşuları olan Alman ve Litvanyalı şö-
valyelerin saldırılarından kurtulmuşlardır. Rus Çarı’nın ve yüksek sınıfların giydikleri giysi-
lerde Türk-Moğol tesiri görülmüştür. Kaftan, kalpak, kuşak, başlık ve başmak gibi Rusçaya 
Türkçeden geçen sözcükler bu tesiri açıkça göstermektedir. Daha geniş bilgi için bkz. Akdes 
Nimet Kurat, Rusya Tarihi, s. 135-138; Ayrıca bkz. Yaşar Onay, Rusya ve Değişim, s. 18-19; 
Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, C. 1, s. 112. 
3 Alexandre Bennigsen, Chantal Lemercier-Quelquejay, Step’te Ezan Sesleri, s. 36-42. 
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Yine Rusya, Türkmenistan’ı işgal ederek güney sınırlarında bir tam-
pon bölge oluşturmak ve böylece güneyden gelebilecek tehlikelere karşı 
kendini güven altına almak istemiştir. O dönemde her Türkmen tayfası-
nın kendi hanı ve serdarı vardı. Kendi kardeşleri olan bazı Türkmen 
hanları ile İranlılar, Özbek ve Kazak Türkleri, Türkmen halkını ağır bas-
kı altına almışlardı. Bu baskı, bazı Türkmenlerin Rus himayesine yönel-
mesine sebep olmuştur. Ruslar bunu önemli bir fırsat olarak değerlen-
dirmişlerdir. 

Diğer taraftan Rusya, 1853-1856 yıllarında Avrupa devletleriyle yaptı-
ğı savaşlarda yenilgiler almıştır. Sarsılan itibarını ülke içinde ve dışında 
tekrar kazanmak için kolay yutulur diye düşündüğü Türkmenistan’ı ele 
geçirmek istemiştir. Ayrıca Rusya, ürettiği sanayi ürünlerine pazar olabi-
lecek kalabalık Çin ve Hindistan’a yakın olarak ticarî gelirlerini arttırma-
yı düşünmüştür.4 

Aslında Orta Asya üzerinde bir güç dengesi çatışması da vardı. Şöyle 
ki; İran-Rusya arasında 1813’te Gülistan, 1828’de Türkmençay Antlaş-
malarıyla ve 1829’da Osmanlı-Rusya arasında yapılan Edirne Antlaşma-
sıyla Rusya hep toprak kazanmıştır.5 Bu sonuçlar Rusların adım adım 
sıcak denizlere doğru inmekte olduğunu göstermiştir. Bu gelişme İngiliz-
lerin işine gelmemiştir. 

O dönem Hindistan ve Afganistan İngilizlerin himayesindedir. İngiliz-
ler Rusların Akdeniz’e inmesini istememiştir. Çünkü sömürdüğü ülkele-
rin yol güzergâhının Rus kontrolüne girmesinden endişe duymuştur. Di-
ğer taraftan Ruslar da yıllardır işgal etmeyi planladıkları Türkistan’ı İngi-
lizlerin sömürüsüne bırakarak Hindistan ve Afganistan üzerinden kendi-
lerini sıkıştırmalarını istememiştir. Dolayısıyla bir an önce bölgeyi kont-
rol altına almak istemişlerdir. 

Türkmenlerin bağımsızlık mücadelesini genel olarak üç açıdan değer-
lendirmek mümkündür. Birincisi, Rusları, topraklarına sokmamak için 
Çarlık Rusya’sının işgaline canla başla karşı duran yiğitlerin mücadele-
sidir. İkincisi, Rus işgali tamamlandıktan sonra (1884-1917) her fırsatta 
Çarlık Ruslarına karşı verilen mücadeledir. Üçüncüsü ise Bolşevik Rus-
larına karşı, (1917-1985) gerektiğinde silahla, fikirle ve gerektiğinde de 
komünist görünerek verilen mücadeledir. 
                                                           
4 Daha geniş bilgi için bkz. Nurmuhammed Rahimov, Türkmenistan’ın Tarihi, s. 84-85. 
5 Bkz. “Basmacı ve 1916-1924 Türkistan Bağımsızlık Savaşı (1)”, Modern Encyclopedia of 
Religions in Russia and Soviet Union (FL: Academic International Press, 1991), C. 4, s. 5-20; 
“19. asrın başlarında İran, Rusya ile yapmış olduğu iki savaşı kaybedince 1813’te Gülistan, 
daha sonra 1828’de Türkmençay Antlaşmalarını imzalamak zorunda kalmış, bu sırada da 
Rusya’nın İran sefiri olan Kont Simoniç, İran’ı Herat ve Türkmenistan üzerine sefere çıkmaya 
teşvik etmişti. Böylece İran’ın Rusya’ya ödeyeceği harp tazminatından da vazgeçileceği söy-
lenmişti. İran’ın Türkmenlerin yaşadığı Horasan bölgesine düzenledikleri akınlar neticesinde, 
Türklerin kafalarından kuleler yapılmıştır.” Karşılaştırınız, Saadettin Gömeç, Türk Cumhuri-
yetleri ve Toplulukları Tarihi, s. 213. 
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Çarlık Rus İşgaline Karşı Bağımsızlık Mücadelesi (1860/63-1884) 

Türkmenlerle Rusların ilk ilişkileri Kiev Rusyası zamanına kadar uza-
nır. İlişkilerin gelişmesinde I. Petro’nun politikaları önemli rol oynamış-
tır. Ruslar, Türkmen topraklarını işgal ederken önce Hazar sahilleri, 
Mangışlak ve Balhan’dan başlamıştır. Mangışlak bölgesiyle ilgili 1715 yı-
lından itibaren bilgiler toplamaya başlayan Çarlık Rusya’sı, bu tarihten 
itibaren 1856 yılına kadar Hazar Denizi’nin Türkmen kıyılarına birçok 
kez bölgeyi inceleme gezisi düzenlemiştir. Bu bölge Türkmenleri kendi 
soydaşlarının, Özbek ve Kazak Türklerinin saldırı ve baskılarından öyle-
sine bıkmışlar ki Rusya’nın himayesine girmeyi daha ehven saymışlar-
dır. Örneğin, 1713 yılında Türkmen tüccarlarından küçük bir grubun 
reisi olan Hoca Nefes, Çar I. Petro’yu ziyaret ederek ticarî imkânları hak-
kında Rus Çarına bilgi vermiş ve kendileriyle ticaret yapma teklifinde 
bulunmuştur. Aslında bu girişimle, Hive Hanlığı’nın Türkmenlere uygu-
ladığı baskılardan kurtulmak amaçlanmıştır. Yine aynı şekilde Mangış-
lak bölgesinde oturan Türkmen beylerinden Nurmuhammed İşan ve Meh-
met Sapa da Hoca Nefes gibi aynı yolu izlemişlerdir. Ruslar Türkmen 
topraklarını işgal ederken bu gibi girişimlerin arkasına sığınarak işgal 
faaliyetlerine meşruiyet kazandırmaya çalışmışlardır.6 

Çarlık Rusya’sı Türkmenistan’ı işgal etmeden önce, bölgeyle ilgili bir 
dizi araştırma yaptırmıştır. Türkmenistan’ın ve Türkmenlerin ne durum-
da olduğu hakkında Rusların askerî çalışmaları 1820’li yıllarda başla-
mıştır. Bu amaçla Yüzbaşı Muravyev Türkmenistan’ı ziyaret etmiş, Türk-
menistan’ın ve Türkmenlerin durumu hakkında hükümetine bir asker 
bakışıyla bilgi toplamıştır. Hatta Muravyev’den önce Binbaşı Ponomarev, 
Yomut boyunun hanı Kiat Han ile irtibata geçerek birtakım antlaşmalar 
yapmıştır. Balhan Yomutlarının lideri olan Kiat Han, İran ve Hive saldırı-
ları karşısında Ruslarla iyi ilişkiler kurmuş, bunun karşılığı olarak da 
Ruslar Balhan ve çevresinde serbest dolaşma hakkı elde etmişlerdir. Ay-
rıca 1832 yılında Orenburg Askerî Valisi Graf Suhtelen’in emriyle G.S. 
Karelin emrinde bölge hakkında geniş bilgi edinmek için bir heyet gönde-
rilmiştir. 1834 yılında tüccar Aleksandr Gerasimov, Karelin’in bilgileri 
doğrultusunda bölgede araştırmalarda bulunmuş ve Kiat Han’la görüş-
müş, güven tazelemiştir. Yine 1858 yılında Kont İgnatiev, Orta Asya Han-
lıklarını ziyaret ederek, hanlıkların durumu ve bu coğrafyanın nasıl işgal 
edileceği hakkında hükümetine ayrıntılı bilgi vermiştir. Türkmenistan’ı 
ziyaret eden diğer bir Rus subayı Binbaşı Dandaville olmuştur. Bu şahıs 
da 1859’da Türkmenistan’ın Hazar sahilindeki Kızılsu’nun Rusya’nın 
Türkmenistan’a girişini sağlayacak hem askerî hem de ticarî stratejik bir 
kale olarak kullanılması gerektiğini hükümetine rapor etmiştir. Rapor o 
kadar detaylandırılmış ki bu bölgede yaşayan Türkmen çadırlarının sayı-
                                                           
6 Ekber N. Necef - Ahmet Anna Berdiyev, Hazar Ötesi Türkmenleri, s. 261-262. 
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sını dahi (23.000) raporuna eklemiştir. Kısaca 1820’lerden itibaren ciddî 
olarak işgali düşünülen Orta Asya konusuna 1850-1860 yıllarında Rus 
dış politikası tamamen odaklanmıştır.7 Çünkü bu yıllarda İngiliz hükü-
meti, Afganistan, İran, Hive ve Buhara ile bir dizi ticarî anlaşmalar yap-
ma girişiminde bulunmuştur. 

19. yüzyılda Türkistan coğrafyasında yaşayan Türk topluluklarının 
arasında maalesef birlik ve beraberlik yoktur. Çoğu zaman birbirleriyle 
sürtüşme halindedirler. Ruslar bu durumu da kendi lehlerine kullan-
mışlardır. Önce Hazar kıyılarında kaleler inşa etmişler sonra da Türk-
men topraklarının iç bölgelerine doğru adım adım ilerlemişlerdir.8 

1864 yılına gelindiğinde Gorçakov, Rusya’nın yegâne maksadının böl-
gedeki göçebe ve yabani halklara medeniyet götürme olduğunu ileri sür-
düğü halde, ilginçtir ki, Ruslar önce Türkistan’daki yerleşik hayata geç-
miş, devlet teşkilatı olan Buhara, Hokand ve Hive gibi hanlıkları işgal et-
miştir. Kabileler halinde yaşayan Türkmenlere dokunmamışlardır.9 On-
ları en sona bırakmışlardır. 

Ruslar bu ön araştırmalardan sonra Türkmenlere, ticarî bir üs kura-
caklarını söyleyerek Kızılsu’ya yerleşmeye başlamışlardır. Ancak Kızılsu 
kısa sürede Rusların askerî karargâhına dönüşmüştür. Ruslar buraya 
yerleştikten sonra keşif gezisi yapacağız diyerek askerî birliklerini üsse 
yavaş yavaş yerleştirmeye başlamışlardır. Hâlbuki Türkmenlere, buranın 
bir ticaret merkezi olarak kullanılacağını söylemişlerdi. Rusların bu tu-
tumu Türkmenleri çok rahatsız etmiştir. Bir araya gelerek olup bitenleri 
değerlendirmişler ve oluşturdukları bir heyeti Ruslara göndererek, “Siz 
bizim ülkemize ticaret yapmak için geleceğinizi söylemiştiniz. Ama siz tica-
ret değil, ülkemizi işgal için asker getirdiniz. Biz de ülkemizi sonuna kadar 
müdafaa edeceğiz.” demişlerdir. Türkmenlerin bu tepkilerine aldırmayan 
Ruslar Kızılsu’ya asker yığmaya devam etmişlerdir. Sonra Hazar sahille-
rini ele geçirmişler. Daha sonra da Kopet Dağı mevkiine doğru uzanan 
yol üzerindeki stratejik öneme sahip bölgenin giriş kapısı özelliği taşıyan 
Ter-Avrat ve Molla Kara’yı ele geçirmişlerdir. Yerleşim birimleri Albay Sto-
letov komutasındaki Rus kuvvetleri tarafından tek tek işgal edilmeye 
başlanmıştır. Bu işgaller karşısında Türkmenler, Nurberdi Han10 ile Dık-
                                                           
7 Saadettin Gömeç, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, s. 215; Mehmet Saray, Türk-
men Tarihi, s. 19; Ekber N. Necef - Ahmet Anna Berdiyev, Hazar Ötesi Türkmenleri, s. 257-
258; Mehmet Emin Efendi, İstanbul’dan Orta Asya’ya Seyahat, s. 5. 
8 Orazpolat Akayev, Türkmen Aydınlarının Bağımsızlık Uğurundaki Mücadelesi ve Atatürkçülük, s. 877. 
9 Alâeddin Yalçınkaya, Sömürgecilik ve Panislamizm Işığında Türkistan, s. 101. 
10 Türkmenlerde bazı hanların nüfuzu ve hakimiyeti kendi oba sınırlarını aşarak bir bölgeye 
yayılırdı. Nurberdi Han böyle bir etki ve güce sahiptir. 1877 yılında İstanbul’dan çıkan Meh-
met Emin Efendi, Nurberdi Han’ı askeri birliğinin başında ziyaret etmiş ve sohbet sırasında 
“Yomutlarla niçin birleşemediklerini ve niçin Asya’nın bunca Müslüman halkını Rus bayrağı 
altına soktuklarını” sormuş. Nurberdi Han uzun uzun izahta bulunmuş ve son cümle olarak 
şunu söylemiştir. “…Siz İstanbul’a döndüğünüz zaman bu halleri orada bulunan karındaşla-
rımıza duyurun.” Bkz. Mehmet Emin Efendi, a.g.e., s. 87-89. 
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ma Serdar11’ın komutasında 20 Ekim 1870’de Rus karargâhına bir bas-
kın düzenlemişler, fakat işgal kuvvetlerinin yoğun topçu ateşi karşısında 
geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Ruslar Kızıl Avrat’a kadar ilerlemiş-
lerdir. Rusların bu cüretkâr tavırları Türkmenler arasında ciddî endişe 
ve rahatsızlıklara neden olmuştur. Türkmenler Hazar Denizi’nin doğu-
sundaki yerleşim birimlerini boşaltmışlar, su kuyularını tahrip etmişler. 
Ayrıca Nurberdi Han, Hazar’ın kıyılarında yaşayan Yomut Türkmenlerini 
Ruslara karşı genel bir direnişe geçilmesi gerektiği hususunda uyarmış 
ve onlarla yeni bir güç birliği oluşturarak direnişi sürdürmüştür. Fakat 
buna rağmen Yomut Türkmenlerinin önemli yerleşim merkezlerinden bi-
ri olan Çekişler işgal edilmiştir. Yomutlar bu işgale şiddetle karşı koy-
muşlar, fakat çok büyük zayiat vermişlerdir. Albay Stoletov bir müddet 
sonra Kafkaslara çağrılmış ve yerine, daha sert mizaçlı olan Markozov ta-
yin edilmiştir. Markazov, Kafkasya’da Şeyh Şamil’e karşı hızlı manevra 
gösteren bazı Rus güçlerini de Türkmen bölgesine sevk etmiştir. Öncelik-
li olarak Türkmenistan’ın bütün kuzey bölgesini ele geçirmek amaçlan-
mıştır. Artık Kızılsu tam Rus askerî üssü haline getirilmiştir.12 

Rusların, Hazarın doğu kıyılarındaki bu ilerlemeleri Türkmenleri te-
laşlandırdığı gibi Hivelileri son derece telaşlandırmıştır. Tehlikenin bü-
yüklüğünü ve ciddiyetini gören bölgenin Türkmen lideri Nurberdi Han, 
Hive’ye giderek Hive Hanı Seyyid Muhammed Rahim’i yerinde ziyaret 
eder. Rus ilerleyişine karşı birlikte mücadele etmeyi teklif eder. Görüş-
meden sonra Hive hanı ancak Orenburg ve Tiflis’teki Rus karargâhlarına 
birer mektup yazarak iletmek üzere iki elçiyi görevlendirir. Özet olarak 
mektupta; 

“Kızılsu’ya ticaret yapmak için geliyoruz dediniz, askerî üst yaptınız. 

Askerleriniz ticaret yapmaya değil, oraları işgal etmeye gelmiş. İşgal 

edilen yerlerin bir kısmı benim ülkeme, bir kısmı da Türkmenlere ait-

tir. Acaba Grand Duke Michail’in bu gelişmelerden haberi yok mu-

dur? Bizim tarafımızdan dostluğu ve iyi ilişkilerimizi bozacak bir ha-

reket olmamıştır. Şayet bizim gibi sulh arzu ediyorsanız birbirimizin 

topraklarına saldırmayalım” 

ifadelerine yer verilmiştir. Rus yetkililer bu mektuba cevap verme tenez-
zülünde bile bulunmamışlar ve 1871 yılının ilkbaharına gelindiğinde 
Markozov bir seri sefer başlatarak Kızılsu’dan Hive’ye doğu giden yol 
                                                           
11 Bamı ve Börme’nin Hanı olan Dıkma Serdar, uzun boylu, kır sakallı, nuranî yüzlü, yakı-
şıklı ve bakışlarıyla insana güven veren biriymiş. Bu insanı herkesin imrendiği belirtilmekte-
dir. Dıkma Serdar başkanlığında Ruslara giden 8 kişilik elçi heyeti arasında Dıkma Serdar 
da Ruslar tarafından esir alınmış ve Gök Tepe Savaşı’nda top mermileriyle Türkmenleri nasıl 
öldürdükleri ona seyrettirilmiştir. Dıkma Serdar bu manzara karşısında saçını-başını yol-
muş, çırpınmış hiç olmazsa bir saat ateşin kesilmesi için yalvarmış, fakat Ruslar onu dinle-
meyerek ateşe devam etmişlerdir. Bkz. B.A. Tugan Baranovski, “Ruslar’ın Türkmenistan’ı İş-
gali -XII-”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 151, s. 24-25, Temmuz 1999. 
12 Mehmet Saray, a.g.e., s. 20; Ekber N. Necef - Ahmet Anna Berdiyev, a.g.e., s. 262-263. 
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üzerindeki bütün Türkmen kale ve köylerini yakıp yıkmıştır. Hive Seferi 
için bu bölgede engel olabilecek Gözlü-Ata, Çagil, Kam Sebşen, Uzun Ku-
yu ve Sarıkamış gibi bütün yerleşim birimleri Kasım sonuna kadar orta-
dan kaldırmış ve Hive sınırına dayanılmıştır.13 Bu harekâtla Hive saf dışı 
bırakılmış ve Türkmenler güneye doğru sıkıştırılmıştır. 

Bu gelişmelerden sonra Albay Markozov, Tiflis’e giderek Grand Duke 
Michail’le gelinen durumu görüşür ve yeni direktifler alarak 1872 Hazi-
ran’ında Çekişler’e döner. Aldığı emir gereği, 1872 sonbaharına kadar 
Hazar’ın doğusundaki Rus nüfuzunu ve yayılmasını tamamlayacak, ayrı-
ca Hive üzerine baskıyı artıracaktır. Albay Markazov bu işleri yapabil-
mek için Yomut Türkmenlerinden nakliye işlerinde kullanmak üzere 
3500 deve satın almak ister. Türkmenler develerini satmak istemeyince 
hayvanları zorla almak isterler. Yapılan “Deve Savaşı”nda pek çok Türk-
men şehit olmuştur. Rusların bu hazırlıklarını gören Nurberdi Han, Rus 
kuvvetlerine karşı Yomut Türkmenleriyle birlikte yeni bir saldırıda bulu-
nur ise de daha önce olduğu gibi Rusların topçu ateşi karşısında fazla 
direnemeyerek büyük zayiatla geri çekilmek zorunda kalırlar. Türkmen 
kuvvetlerinin geri çekilmesiyle Albay Markozov bölgedeki kontrolü artır-
mış ve Hive Seferi için her türlü hazırlığı tamamlamıştır. Böylece Ruslar 
1873’te Hive Hanlığı’nı da işgal etmişlerdir. Hive’nin işgali ve Hiveli Türk-
menlerin hunharca katledilmeleri, bütün Türkmenistan’da tam bir şok 
etkisi yapmıştır. Bu olaydan sonra diğer Türkmenler de sıranın yavaş 
yavaş kendilerine geldiğini düşünmeye başlamışlardır. Türkmenler Ahal-
Teke ve Mari bölgesine sıkışıp kalmışlardır. Ertesi yıl 1874’te Ruslar, 
Kafkas Askerî Valiliğine bağlı “Hazar Ötesi Bölge Valiliği”ni kurduklarını 
ilan etmişlerdir. Bu gelişmeyle Türkmenistan’ı tamamen işgal etmek ni-
yetinde olduklarını açıkça ortaya koymuşlardır. Hiçbir gerekçesi olma-
dan milletlerarası hukuka aykırı olarak kurdukları bu valilik, bir müd-
det sonra Türkmenlerin iç işlerine de karışmaya başlamıştır. Bu Türk-
menler arasında büyük tepkilere neden olmuştur. Rusların zulmünden 
korkan Hazar yakınlarında oturan bazı Türkmenler, Ruslarla anlaşma 
yoluna gidilmesi hususunu dile getirmişlerse de halkın çoğunluğu buna 
şiddetle karşı çıkmıştır. Hâkimiyetlerini zorla kabul ettirmeye çalışan 
Ruslarla savaş kaçınılmaz hale gelmiştir.14 

Bu gelişmeler karşısında 1874 Haziran’ı sonlarında lider Nurberdi 
Han başkanlığında “Ak Saçlılar” kurultayı toplanarak Türkmenler bir de-
ğerlendirme yaparlar. Ruslara karşı takip edilecek politikayı tartışırlar. 
Delegelerin çoğu düşüncesini şöyle ifade eder: “Rus hâkimiyetini asla ka-
bul edemeyiz. Dinî düşmanımız olan Ruslara karşı kanımızın son damlası-
                                                           
13 Bkz. Ekber N. Necef - Ahmet Anna Berdiyev, a.g.e., s. 264; Mehmet Saray, a.g.e., s. 21. 
14 Saadettin Gömeç, a.g.e., s. 216; Mehmet Saray, a.g.e., s. 22; Ekber N. Necef - Ahmet An-
na Berdiyev, a.g.e., s. 265. 
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na kadar savaşmalıyız. Her tarafımız düşmanlarla çevrildi. Bizim için gi-
decek hiçbir yer yok. Bu topraklar bizimdir. Ruslar bizden ne istiyor?” 

Bazı delegeler de görüşlerini şöyle dile getirmişlerdir: 

“Büyük bir kale yaparak kendimizi ve ailemizi orada korumalıyız. 

Rusların bizi köle yapmalarına izin vermemek için son nefesimize ka-

dar kendimizi savunmalıyız. Vatanımızı müdafaa etmek bizim hakkı-

mızdır. Onun için fedakârlık yapmak zorundayız. Bu toprakları mü-

dafaadan kaçanlar ve onun için fedakârlık yapmayanlar mutlaka bu 

milletin ve İslam’ın düşmanıdırlar. Şayet biz kararlı olursak Ruslar 

çekip giderler. Aksi halde onlar burada ebediyen kalırlar, sonra da 

kendi halkını getirirler ve topraklarımıza yerleşirler. Sonra biz onlarla 

ne yaparız.?”15 

Bu görüşmelerden sonra Türkmenler bir taraftan savaş hazırlıklarına 
başlarlar, bir taraftan da komşu ülkelerden yardım arayışına girerler. O 
dönem İngiliz himayesinde bulunan Afganistan Emirliği’ne bir heyet gön-
dererek Afgan hâkimiyetine girmeye hazır olduklarını ve kendilerine yar-
dım etmelerini isterler. Fakat bu teşebbüsten eli boş dönerler. Bu olum-
suz gelişme üzerine İngilizlere müracaat ederler ve Rus işgaline mani ol-
malarını talep ederler. İngilizler de bu isteği geri çevirirler. Çünkü Türk-
menler yüzünden Ruslarla karşı karşıya gelmek menfaatlerine uygun 
düşmez. Çaresizlik içinde kalan Türkmenler eski düşmanlığı bir tarafa 
bırakarak Rus tehlikesine karşı İran’la ittifak kurma yolunu denerler. 
Fakat Türkmen heyeti Tahran’a ulaşır ulaşmaz Rus elçisi İran hüküme-
tine bir nota vererek böyle bir anlaşmayı hükümetinin asla kabul edeme-
yeceğini bildirir. Bununla da kalmazlar bir hafta sonra Rus konsolosu 
Bakulin, Horasan’ın Bujnurd valisini bazı vaatler karşılığında Türkmen 
obalarına baskın yapmaya ikna eder. Bu baskın sırasında pek çok Türk-
men suçsuz yere öldürülür. Böylece İran’la ittifak arayışı başlamadan 
bitmiş olur.16 Bu gelişmeler sonunda Türkmenler yapayalnız olduklarını 
bir kez daha anlarlar. 

Ruslar, Türkmenleri zorla Rus idaresine sokmak için 1877’de General 
Lomakin komutasında büyük bir askerî harekâta girişirler. Fakat Rusla-
rın bu girişiminden haberdar olan Türkmenler yol güzergâhındaki Bami, 
Burma ve Kızıl Avrat gibi yerleşim birimlerini boşaltarak Gök Tepe Kale-
si’ne çekilirler. Rus kuvvetleri 7 Mayıs 1877’de Nurberdi Han kumanda-
sındaki Türkmen kuvvetleri ile Kızıl Avrat’ta karşılaşırlar. Ne yazık ki bu 
savaş da Türkmenlerin aleyhine sonuçlanmıştır. Fakat Türkmenler bu 
yenilgilerle morallerini bozmazlar ve azimle hazırlanarak Haziran başın-
da tekrar Kızıl Avrat üzerine yürümüşlerdir. Ancak düşmanın çoktan çe-
                                                           
15 Ekber N. Necef - Ahmet Anna Berdiyev, a.g.e., s. 266; Mehmet Saray, a.g.e., s. 23. 
16 Fuat Uçar, Dış Türkler, s. 197; Mehmet Saray, a.g.e., s. 24; Ekber N. Necef - Ahmet Anna 
Berdiyev, a.g.e., s. 267. 
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kilmiş olduğunu görmüşlerdir. Çünkü bu sırada Türkiye ile Rusya ara-
sında 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı çıkmış, Türkmen topraklarındaki 
Rus kuvvetlerinin önemli bir kısmı ve General Lomakin Osmanlı kuvvet-
lerine karşı savaşmak üzere Kafkaslara geri çağrılmıştır. Türkmenlerin 
bu savaştan haberleri yoktur. Ancak İstanbul üzerinden hacdan dönen 
Türkmen hacıları, Türkmenistan’a ulaştıkları zaman haberleri olmuştur. 
Rusların geri çekilmesi Türkmenlere bir nevi nefes alma fırsatı vermiştir. 
Diğer taraftan Osmanlı-Rus Savaşı’nı Türkmenler heyecanla ve dikkatle 
takip etmişlerdir. Çünkü Osmanlıdan kesin zafer haberi bekliyorlar. An-
cak bir yıl sonra Osmanlı devletinin mağlubiyet haberi kendilerine ulaş-
tığı zaman çok üzülmüşler, adeta şok olmuşlardır. Hatta ileri gelen bazı 
kimseler “İslambol’daki Halifemiz ve karındaşlarımız Çar’ın ordularına 
dayanamaz iken biz nasıl olur da onlarla başa çıkabiliriz?” diyerek gü-
vensizlik içine düşmüşlerdir.17 Fakat Ruslara teslim olmaktansa ölmeyi 
göze alarak savaşa devam kararı alırlar. Türkmenlerin işgalcilere karşı 
mücadele tarihinin zirvesini Gök Tepe müdafaaları oluşturur. Çünkü 1. 
ve 2. Gök Tepe savaşında Türkmenler vatanları, dinleri ve namusları için 
ölüme meydan okumuşlardır. Diğer bir ifadeyle ölümsüz bir destan yaz-
mışlardır. 

Osmanlı-Rus Savaşı’nın çıkmasıyla Kafkaslara çekilen Rus birlikleri 
savaştan sonra kademeli olarak Hazar’ın doğu sahillerine tekrar dönme-
ye başlarlar. Rus hükümeti 2 Şubat 1879’da Türkmenistan’ın işgaliyle il-
gili yeni kararını açıklar. Buna göre 1880’in ilkbaharında yapılacak sefe-
rin komutanlığına General Lazaryev getirilir. Bu kişi Osmanlıya karşı ya-
pılan savaşta ve Şeyh Şamil’in harekâtını bastırmada gösterdiği sert ve 
merhametsiz tutumu ile tanınan biridir. Lazaryev’in emrine 12.500 tam 
teçhizatlı seçme asker verilir. Bunun yanında yine bu sefer için maiyeti-
ne subaylar tahsis edilir. Onlardan General Kont Borch’u piyade, General 
Witgenstein’i süvari, Albay Dolgorukov’u öncü birliklerin komutanlığına 
getirir ve General Lomakin’i de Türkmenler hakkında geniş bilgiye sahip 
olduğu için kendine müşavir olarak seçer. Bu arada Türkistan Genel Va-
lisi General Kaufman’a bir telgraf çekerek Amu-Derya tarafından Merv 
üzerine hücum ediyormuş süsü vermesini ve Türkmenlerin dikkatini o 
tarafa çekmesini ister.18 Böylece Türkmen gücünü ikiye bölerek işi ko-
laylaştırmayı düşünür. Ruslar, böl parçala ve yönet politikalarını bir kez 
daha sahneye koyarlar. 

Rusların hem Hazar hem de Merv istikametinden saldıracağını öğre-
nen Türkmenler Merv’de hemen bir Harp Meclisi toplayarak durum de-
ğerlendirmesi yaparlar. Alınan karara göre; Nurberdi Han 6.000 kişilik 
bir kuvvetle Merv’de, Batı cephesini de Nurberdi Han’ın oğlu Berdi Murat 
                                                           
17 Mehmet Saray, a.g.e., s. 25-26. 
18 Ekber N. Necef - Ahmet Anna Berdiyev, a.g.e., s. 269-270; Mehmet Saray, a.g.e., s. 26; 
Saadettin Gömeç, a.g.e., s. 216. 
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Han 15.000 kişilik kuvvetle savunacaktır. Oraz Muhammed Han ve Kur-
ban Murat İşan da Berdi Murat Han’a danışmanlık ve yardımcılık yapa-
caklardır.19 

Nurberdi Han ve kuvveti Merv’de, Merv kalesine sığınırlar. Batı cephe-
sinde de Gök Tepe’ye kadar bütün köyler boşaltılır ve Gök Tepe Kalesi’ne 
çekilirler. Batı cephesinde düşman Bendesen Geçidi’nde karşılanması 
kararlaştırılır. Bu olmazsa Gök Tepe Kalesi’nde karşılanacaktır. Merv’de 
de düşmanın Merv Kalesi’nde karşılanması kararlaştırılmıştır. Planlandı-
ğı gibi batı cephesinde Ruslar önce Bendesen Geçidi’nde durdurulmaya 
çalışılır. Fakat üstün ateş gücüne sahip olan Ruslar karşısında Türk-
menler büyük zayiat vererek Gök Tepe Kalesi’ne çekilmek zorunda kalır-
lar. Böylece Ruslar için Gök Tepe’ye kadar yollar açılmış olur. Bu arada 
General Lazaryev 26 Ağustos 1879 günü kan zehirlenmesi sonucu ölür.20 
Yerine müşaviri General Lomakin geçer. Lomakin 31 Ağustos’ta Harp 
Meclis’ini toplayarak subaylarına gerekli emirleri verir ve Gök Tepe’ye 
doğru ilerlemeye başlarlar. Giderken geçtikleri yol üzerinde ne kadar yer-
leşim merkezi varsa yerle bir edilir. Ruslar 8 Eylül’de Gök Tepe’ye 20 km 
mesafedeki Yaracı’ya gelirler.21 Türkmenler kadın ve çocukları Kopet Da-
ğı eteklerinde Yengi-Şehir adını verdikleri yeni yerleşim merkezine yerleş-
tirmişlerdir. Rusların buraya ulaşması ancak Gök Tepe’nin düşmesiyle 
mümkündür. Türkmen kuvvetleri ise Gök Tepe Kalesi içinde yerlerini al-
mışlardır. Gök Tepe Kalesi topraktan iç içe üç daire şeklinde yükselen 
surlarla çevrilmiş ve her surun önüne de derin hendekler kazılmıştır. Ya-
racı’da toplanan Rus birlikleri 9 Eylül sabahında kaleye saldırma kararı 
alırlar ve o gün üç koldan kaleye saldırırlar. Düşmanın harekâtını Berdi 
Murat dikkatle takip eder.22 

Berdi Murat, Kara Batır komutasındaki süvari kuvvetlerine Rusların 
mühimmat ve ulaşım vasıtalarını koruyan üçüncü kol üzerine taarruz 
emri verir. Amaç Rusların cephaneliğini yok etmektir. Kara Batır, birliği 
ile korkusuzca saldırır. Rus komutanı tehlikeyi erken fark eder ve yar-
dım ister. İki saat kadar süren bu savaş ikinci ve üçüncü kol birlikleri-
nin yardıma gelmesi ve silah üstünlüğü sayesinde Rusların galebesiyle 
                                                           
19 Mehmet Saray, a.g.e., s. 27; Ekber N. Necef - Ahmet Anna Berdiyev, a.g.e., s. 270. 
20 Bazı kaynaklara göre, Lazerev, 13 Ağustos’u 14 Ağustos’a bağlayan gece, şafakla ölmüş-
tür. Bkz. B.A. Tugan Mürze Baranovski, “Rusların Türkmenistan’ı İşgali (V)”, Türk Dünyası 
Tarih Kültür Dergisi, Aktaran: Yusuf Akgül-Cebbar Göklenov, Sayı: 144, s. 26, Aralık 1998. 
21 Rus askerleri, “Dur bakalım lanetli Türkmen, yarın sana göstereceğiz” diye kendi araların-
da konuşuyorlardı. İhtiyar bir topçu, “Beni dinliyor musunuz yiğitler! Hiç kimseye acımayın. 
Bizi hiç unutamasınlar” diyerek çevresinde toplanan askerlere, yarın kale alındığında kimse-
ye acınmaması gerektiğini öğütlüyordu. Genç askerlerden biri “Çocukları da öldürelim mi?” 
diye soruverince yaşlı topçu şöyle cevap verdi: “Uçtan uca hepsini. Çocukları da. Büyüdükle-
rinde öç almaya kalkarlar.” B.A. Tugan Mürze Baranovski, “Ruslar’ın Türkmenistan’ı İşgali   
-X-”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Akt: Yusuf Akgül-Cebbar Göklenov, Sayı: 149, s. 29, 
Mayıs 1999. 
22 Ekber N. Necef - Ahmet Anna Berdiyev, a.g.e., s. 271; Mehmet Saray, a.g.e., s. 28. 
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neticelenir. Süvarilerinin önemli bir kısmını kaybeden Kara Batır, kalan 
adamlarıyla tekrar saldırır ve bu sefer kendisi de şehit düşer. Geri kalan 
adamları ise dağılarak Gök Tepe Kalesi’ne çekilirler. Öğleye doğru Loma-
kin ordusu Gök Tepe önlerine mevzilenerek kaleyi bombalamaya başlar-
lar. Bombalama devam ederken Lomakin yüksek rütbeli subaylarıyla bir 
araya gelerek durum değerlendirmesi yapar ve Albay Dolgurukov kalenin 
batısından, General Borch kuzeyden ve General Witgenstein ise doğu cep-
hesinden akşamüstü saat 5’te kaleye hücum kararı alırlar. Lomokin’in 
emriyle bombardımanın şiddeti arttırılır.23 Bu arada bombalanan yer sa-
dece Gök Tepe değildir. Kadın ve çocukların sığındığı Yengi Şehir de 
bombardıman altındadır. Bu facia karşısında kalabalık bir kadın grubu 
çocukları alarak Aşkabat yönüne doğru kaçmaya çalışırlarsa da önleri 
kesilir ve ateş yağmuruna tutularak geri kaleye sokulurlar. Nihayet saat 
beşte Lomakin birliklere genel taarruz emrini verir. Birinci surları geçen 
Ruslar karşılarında Türkmenleri bulurlar göğüs göğüse ve gırtlak gırtla-
ğa korkunç bir savaş başlar. Kısa zamanda Türkmenler Rus birliklerini 
yenerek büyük kayıplar verdirirler.24 

Rus askerleri perişan bir şekilde geri kaçmaya başlarlar. Türkmenler 
kaçan düşmanı takip etmeye başlarlar, tam yetişmek üzereyken Polonya 
asıllı Topçu Yüzbaşı Makhuki dört topu birden Türkmenlerin üzerine çe-
virerek ateşler. Komutan Berdi Murat ve birçok Türkmen yiğidi oracıkta 
parçalanarak şehit olurlar.25 Türkmenleri şok eden bu ani gelişme Rus-
lara tekrar bir cesaret verir. Türkmenleri tekrar ateş yağmuruna tutma-
ya başlarlar. Kılıç ve dolma tüfekten başka silahı olmayan Türkmenler, 
                                                           
23 Rus ordusunda bulunan, B.A. Tugan Baranovski: “…topluluk halindeki insanların arası-
na düşen her gülleden sonra, bunların yerinde toplu cesetler görülüyordu. Fakat ne kadar in-
san ölürse kaleden de o kadar yeni takviye geliyordu. Bu durumda biz, toplardan aynı anda 
ateş açmakla istediğimiz tesir ve maksadın elde edilemeyeceğini görerek onların canlarını or-
taya koyarak savaşmaya kararlı olduklarını anladık” diyor. Bkz. B.A. Tugan Baranovski, 
“Ruslar’ın Türkmenistan’ı İşgali -IX-”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Akt: Yusuf Akgül-
Cebbar Göklenov, Sayı: 148, s. 18, Nisan 1999. 
24 Mehmet Saray, a.g.e., s. 29; Olayı B.A. Tugan Baranovski şöyle anlatır: “Düşmanlarla ka-
rışıverdiğimiz anda tüfek kullanmamız imkânsızdı. Elinde sadece süngü bulunan uzun yol 
yorgunu olan ve şimdi de beklenmedik bir saldırı yüzünden şaşıran her bir askerimize karşı 
4-5 kılıç birden yöneliyordu. Askerlerimiz Türkmenler arasında girdaba girmiş gibi olmuşlardı. 
Bu yetmiyormuş gibi, bu hengâme arasında kalenin duvarında yaşlı bir Türkmen mollası orta-
ya çıkarak, kuvvetli kalın ve etkili sesiyle Kuran-ı Kerim’den ayetler okumaya başlamıştı. İşte 
o anda nerden ve kimden geldiği belli olmayan askerlerimizin arasında ‘Geri çekilin’ şeklinde 
bir ses duyuldu. Bu çağrı askerler arasında hızla yayıldı. Askerlerimiz geri çekilmeye başladı. 
Çabuk geri çekilmemiz gerekiyordu. Yoksa daha çok kayıp verecektik. Topların bulunduğu ye-
re çekilerek topları birlikte aniden ateşlediler. Arkasından kurşun yağmuru başladı. Türkmen-
ler kalelerine geri çekilmek zorunda kaldılar. Bkz. B.A. Tugan Baranovski, “Ruslar’ın Türk-
menistan’ı İşgali -IX-”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 148, s. 21, Nisan 1999. 
25 Savaş anında orada bulunan B.A. Tugan Baranovski, o manzarayı şöyle anlatmaktadır. 
“Bedri Murat Han kendi askerleri ile birlikte Ruslarla dövüştüğü zaman, Rus toplarının güllele-
ri onun evine çarpmış, karısını ve iki çocuğunu öldürmüştü. Yanlarında bulunan ağabeyi Gur-
ban Han’ın başı kopmuş, evlerin çevresi insan cesetlerinin parçalarıyla dolmuştu.” Karşılaştı-
rınız, B.A. Tugan Mürze Baranovski, “Ruslar’ın Türkmenistan’ı İşgali -X-”, Türk Dünyası Ta-
rih Kültür Dergisi, Akt: Yusuf Akgül-Cebbar Göklenov, Sayı: 149, s. 29, Mayıs 1999. 
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zayiat vere vere tekrar Gök Tepe’ye çekilirler. Artık akşam olmuş ve ka-
ranlık çökmüştür. Hala panik içinde olan Ruslar karanlıktan istifade 
ederek kamp yerlerine çekilirler. Uğradıkları mağlubiyetle oluşan korku 
onları kamp yerinde de rahat bırakmaz. Ani bir Türkmen baskını olur 
endişesiyle sabaha kadar uyuyamazlar. Sabahın ışıklarıyla hızlı bir şe-
kilde Hazar kıyısına doğru geri çekilirler.26 Acılarını sarmaya çalışan 
Türkmenler Rusların çekildiğini ancak sabahleyin öğrenirler. Sonuç; 
Ruslar 185 ölü, 268 yaralı bırakırken27 Türkmenler, çoğunluğu kadın ve 
çocuk, 4.000 şehit bir o kadar da yaralı bırakmışlardır.28 

Savaşın sonuç haberini alarak Merv’den Gök Tepe’ye oğlunun naşını 
almaya gelen Nurberdi Han bir durum değerlendirmesi yaparak derhal 
kalenin her tarafının tamir ve takviye edilmesini ister. Çünkü Rusların 
tekrar geleceğini kuvvetle tahmin etmektedir. Rusların Gök Tepe yenilgi-
si birçok ülkede yankı bulmuş, Rusya’da ise büyük tepki ve öfkeye ne-
den olmuştur. Bir yıl sonra Türkmenistan’ın daha ciddî bir hazırlıkla 
tekrar istilasına karar verilmiştir. Yenilgiye sebep olarak gösterilen Gene-
ral Lomakin görevden alınmıştır. Onun yerine General Tergukasov getiril-
miş; fakat kısa bir süre sonra o da azledilerek yerine Osmanlı-Rus Har-
bi’nde Plevne’de görev alan General M.D. Skobelev tayin edilmiştir. Sko-
belev’in ilk işi, maneviyatı bozulan eski birlikleri Kafkasya’dan yenileriyle 
değiştirmek olmuştur. Nisan 1880’de bütün hazırlıklarını tamamlayan 
Skobelev, Hazar’ı geçerek Türkmen topraklarına girer.29 

Rus ordusundan 38 piyade, 100 atlı, 11 süvari birliği, 72 top, 11 gül-
le tezgâhı, 500 mızraklı, 200 kılıçlı birlik, Gök Tepe Kalesi’nden 12 mil 
uzaktaki Yagenbatır Kalesi’ne toplanmıştır. Toplam 30 bine yakın gülle, 
150 ton kurşun, 1 milyar 190 bin mermi ve çok miktarda gıda bu bölge-
ye depolanmıştır. Bütün bu ihtiyaçların taşınması için birçok deve, çok 
                                                           
26 “Nurberdi Han’ın Merv’den altı bin asker ve altı top ile Gök Tepe’ye yardıma geleceği habe-
ri” Rusların cesaretini iyice kırmıştır. Fakat bir katliam yapmışlardır. “Top ve tüfek atışları-
mız sonucunda bir katliam yaşanmıştı. Türkmenlerden vefat edenin sayısı iki binden az değil-
di. Kadın ve çocuklardan da çok kayıp vardı. Esirlerden aldığımız bilgilere göre o müthiş sa-
vaş sırasında üç bin civarında kadın, çocuk ve ihtiyar suçsuz yere öldürülmüştü.” Bkz. B.A. 
Tugan Mürze Baranovski, “Ruslar’ın Türkmenistan’ı İşgali -X-”, Türk Dünyası Tarih Kültür 
Dergisi, Akt: Yusuf Akgül-Cebbar Göklenov, Sayı: 149, s. 29, Mayıs 1999. 
27 B.A. Tugan Mürze Baranovski, “Ruslar’ın Türkmenistan’ı İşgali -X-”, Türk Dünyası Tarih 
Kültür Dergisi, Akt: Yusuf Akgül-Cebbar Göklenov, Sayı: 149, s. 30, Mayıs 1999. 
28 Mehmet Saray, a.g.e., s. 30; Ekber N. Necef - Ahmet Anna Berdiyev, a.g.e., s. 272-273; 
Türkmenler, kalelerin yanında ölen Rus asker ve subaylarını da gömmüşlerdir. Ayrıca yerde 
yatan şehitlerini toplarken aralarında yaralı buldukları Rus subay ve askerlerini öldürme-
mişler evlerine almışlardır. Barnovoski kanaatini şöyle ifade eder: “Türkmenlerin eline düşen 
esire iyi bakıldığı, insanca muamele edildiği ve yaralarının sarıldığına hiç şüphe yoktur.” B.A. 
Tugan Mürze Baranovski, “Ruslar’ın Türkmenistan’ı İşgali -X-”, Türk Dünyası Tarih Kültür 
Dergisi, Sayı: 149, s. 33, Mayıs 1999; Bu, Türkmen tarihine 1. Gök Tepe Savaşı olarak geç-
miştir. Bu savaş Avrupa başkentlerinde tam bir Rus yenilgisi olarak kabul edilirken İslam 
ülkelerinde de bir zafer sevinci yaratmış, İstanbul’daki Tercüman-ı Hakikat gazetesi “Asya’-
da Ruslar ve Türkmenler” başlığı ile Türkmen zaferini kutlayan yazılar yazmıştır. 
29 Mehmet Saray, a.g.e., s. 31. 
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miktarda yük taşıyıcı atlar, 159 at arabası kullanılmıştır. Gök Tepe Kale-
si’nin içinde Türkmenlerden oluşan askeri güç; kaynaklara göre değiş-
mekle birlikte 38-40 bin kadar kale muhafızı, 7 ile 10 bin arasında atlı 
askerden ibarettir. Kale muhafızlarının silahları, genellikle kılıç, bıçak 
türünden basit aletler. Bu savaşa katılan Kurapatkin’in el yazılarında 
‘askerî yönden iyi donanmış ordunun karşısında her bir erkeğin kendini 
savaşçı, esas silahlarını kılıç, savaşın asıl tarzını da yumruklaşma olarak 
düşünen insanlarla çarpışıldığı’ belirtilmektedir. Gök Tepe Kalesi’nin mu-
hafızlarında toplam 4-5 bin tüfek vardır. Onların da 600’ü 1879 yılında 
birinci Gök Tepe Seferi’nin yenilgisinde ele geçirilen Rus “bardavo” silah-
larıydı. Rus ordusunun yüzlerce topu karşısında kale muhafızlarının bir 
tane 6 tonluk topu vardır. O, 1858 yılında İran’la yapılan savaşta ele ge-
çirilmiş ve günde bir kere ateş edilebilmektedir. Onun da gerçek mermisi 
olmadığı için dışına yağ sindirilmiş keçeye sarılan taş parçalarından olu-
şan gülleyle ateş edilebilmektedir.30 

Bu arada Rus istilasına karşı vatanı korumak için memleketin bir ucun-
dan diğer ucuna durmadan koşan Nurberdi Han’ın yorgun bedeni daha faz-
la dayanamaz ve 5 Mayıs 1880’de hastalanarak vefat eder. Bu büyük ko-
mutanın vefatı Türkmenler üzerinde derin bir üzüntü yaratır. Nurberdi 
Han’ın birlik olma çabalarının yeterli sonuç vermeyişi, O. Roy’un “Bir Türk-
men her şeyden önce bir Teke veya Yomud’tur. Hiçbir zaman bir Türkmen 
devleti kurma hevesi olmamıştır”31 yorumunu maalesef haklı çıkartmaktadır. 

Türkmenler kendilerini çabucak toparlarlar ve Nurberdi Han’ın küçük 
oğlu Mahtum Kulu’yu başlarına han seçip bir de danışma heyeti oluştu-
rarak savunma hazırlıklarına hızla devam ederler. Skobelev de Haziran 
başlarında Türkmen topraklarında emin bir şekilde ilerlemeye başlar. 
Rusların bu ilerleyişini Dıkma Serdar kumandasındaki Türkmen süvari 
kuvvetleri durdurmaya çalışırlarsa da düşmanın üstün silah gücü iste-
nilen neticeyi almaya mani olur. Dıkma Serdar’ın süvarisi Gök Tepe Ka-
lesi’ne geri çekilir. Skobelev intikam duygularıyla önüne çıkan her şeyi 
yakıp yıkarak Ekim başlarında Bami’ye gelir. Son hazırlıklarını burada 
tamamladıktan sonra 1 Ocak 1881’de Yengi Kale/Yankale’ye iki koldan 
hücum ederek burayı zapt ederler. Buranın düşmesinden sonra Türk-
menler her an Rus hücumunu beklerlerse de hücum bir türlü gerçekleş-
mez. Çünkü Ruslar 4 Ocak’tan itibaren kaleye doğru tünel kazmaya baş-
lamışlardır. Tünel kazma işinden Türkmenlerin haberi olmaması için on-
ların dikkatini başka yöne çekmek üzere tek çıkış yolu olan Aşkabat ta-
rafına bir Rus birliği gönderirler. Bu birlik ateş mevziine yaklaşır yaklaş-
maz Türkmenler ateşle karşı koyarlar. Rusların yoğun topçu ateşiyle 
karşılık vermelerine rağmen Türkmenler Rusları püskürtürler.32 
                                                           
30 Altın Asyra Gadam Basyan Türkmenistan, s. 64. 
31 Olıvıer Roy, Yeni Orta Asya Ya da Ulusların İmal Edilişi, s. 114. 
32 Mehmet Saray, a.g.e., s. 32. 
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Skobelev bu taktikle Türkmenlerin dikkatini tünel çalışmalarından 
uzaklaştırmak istemiştir. Bu çalışma 5-6 Ocak’a kadar devam etmiştir. 
Aşkabat yönünden yeni bir saldırı taktiği yaparak Türkmenleri oyalama-
ya devam eden Skobelev, tünel kazma işini tamamlatır. Tünel kazdıkları-
nı öğrendikleri halde patlayıcılardan habersiz olan Dıkma Serdar ve Mah-
tum Kulu Han yine 1879’daki gibi Rusların kaleye girecekleri anı bekler-
ler. Çünkü yakın savaşta Türkmenler kendilerine son derece güvenmek-
tedirler. Ancak Ruslar ne surlardan ne de kazılan tünelden bir türlü ka-
leye girme teşebbüsünde bulunmazlar. Durumdan şüphelenen Türk-
menler 9 Ocak tarihinde, Rusların patlayıcı yerleştirmeye devam ettikleri 
bir sırada Dıkma Serdar’ın komutasındaki birlikler bir Rus birliğine sal-
dırarak onları perişan ederler. Hatta bir alay sancağı Türkmenlerin eline 
geçer. Büyük zayiat veren Rus askerlerinin ciddî derecede moralleri bo-
zulur. Bunun üzerine Skobelev kalenin güney doğu kısmına hücum emri 
verir. Ruslar bu hücumda Türkmenlere ağır kayıplar verdirmişlerdir. 
Türkmenler de 11 Ocak gecesi düşmanın sol cephesine ani bir baskın 
yaparak Ruslardan bir top, yüzlerce tüfek ve birçok cephanesini ele ge-
çirmişlerdir.33 Beklemediği bu gelişmeler üzerine Skobelev çok öfkelenir. 

Türkmenler 16 Ocak’ta yeni bir baskın düzenlemişlerse de açılan top-
çu ateşiyle büyük kayıp vererek geri çekilmek zorunda kalmışlardır. 
Ruslar, 18-23 Ocak 1881 tarihinde kale surlarının altına patlayıcı yer-
leştirmeyi tamamlarlar ve 24 Ocak’ta genel taarruza geçerler. Aynı za-
manda Aşkabat tarafındaki Türkmenlerin geri çekilme yollarını da bir 
Rus birliği ile kapatırlar. Taarruza topçu ateşiyle başlarlar, ateş öğleye 
kadar yoğun bir şekilde devam eder. Öğle civarı hücum yavaşlatılır ve 
Rus birlikleri geri çekilir. Birliklerin geri çekilmesi tamamlanır tamam-
lanmaz patlayıcılar ateşlenerek kale surları havaya uçurulur. Bu patla-
malarla Türkmenler büyük kayıplar verirler. Halk can havliyle Aşkabat 
istikametine doğru kaçmaya başlar. Bu arada Ruslar hem kaçanları hem 
de kaleyi savunanları acımasız bir top ateşine tutarlar. Bu saldırıda ka-
dın, çocuk ve yaşlılar insafsızca katledilir. Kaleyi savunan Türkmen yi-
ğitleri de şehit düşerler.34 Ertesi gün 25 Ocak35 1881 sabahı savaş Türk-
                                                           
33 Ekber N. Necef - Ahmet Anna Berdiyev, a.g.e., s. 275-276; Mehmet Saray, a.g.e., s. 33. 
34 Bu savaşta eli silah tutabilen herkes savaşmıştır. Rus ordusunda bulunan ve sonra hatı-
rasını yazan, B.A. Tugan Baranvoski’nin belirttiğine göre, “…Yakındaki bir siperden üç el 
ateş açıldı. Askerlerin birkaçı burayı bastı. Ancak teke askerleri değil, tabanca kullanan genç 
kız ve kadınlarla karşılaştılar. Kadınlardan birini tutarak yakındaki kalede bulunan subayın 
yanına götürdüler.” Kadını sakinleştirmek için tercüman yoluyla şöyle demişler: “Korkma sa-
na kötülük edilmez.” Esir kadın bir adım geriye çekilmiş sonra da, “Men hiç zaddan gork-
mam! Elinizden gelenini ayaman. Emma siz kâfirler bizden gorkun ve eymenin. Sebebi, sizin 
hiç biriniz yurdumuzdan aman gitmez” diye konuşmuştur. Konuşması herkesi hayran bıra-
kan kadını salıverdiler. Askerlerimize ateş açan eli silahlı başka bir kadın daha buldular. 
Yaşlı olmasına rağmen askerlerimiz onu bulunduğu yerde öldürdüler. Gruzin taburunun 
komutanlarından Yüzbaşı M.G., sırtına sert bir cisimle vurulduğunu duyarak arkasına dön-
düğünde, bir teke askeri yerine, elindeki küreği ikinci defa vurmak için kaldıran yaşlı bir ka-
dın görmüş. Başka bir yerde de 9 yaşlarındaki erkek çocuğu, eline büyük bir bıçak alarak 
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menlerin aleyhine sonuçlanmıştır. Dıkma Serdar ve Mahtum Kulu Han 
sağ kalanlarla Aşkabat tarafına çekilmek zorunda kalmışlardır. 

Sonuç; Ruslar, 1 general, 20 subay, 268 asker kaybetmişlerdir. Türk-
menler ise, 6.500 kişi savunma sırasında, kadın, çocuk ve yaşlı olmak 
üzere 28 bin şehit vermişlerdir. Türkmenler bu savaşta çok sayıda âlimi-
ni de kaybetmiştir. 

Skobelev, harekâtına devam ederek Aşkabat’a kadar (30 Ocak 1881) 
olan Türkmen topraklarını işgal etmiştir. Çaresiz kalan Türkmenlere bo-
yun eğmekten başka çıkar yol kalmamıştır. Nisan 1881’de Dıkma Serdar, 
birkaç ay sonra da Mahtum Kulu Ruslara teslim olmuşlardır.36 Böylece 
Aşkabat’a kadar Türkmen toprakları Rus kontrolüne girmiştir. Bu savaş 
Türkmen tarihine 2. Gök Tepe Savaşı olarak geçmiştir.37 

Aşkabat’tan sonra Rus birlikleri ilerlemelerini İngiliz baskısı yüzün-
den durdurmak zorunda kalırlar. Bu durumdan ümitlenen Merv bölgesi 
Türkmenleri İngilizlere bir heyet göndererek kendilerini Rus istilasına 
karşı korunmalarını isterler. Fakat olumlu bir cevap alamazlar. Tahran-
daki İngiliz büyükelçisi Türkmenlere bu isteklerinin yerine getirilemeye-
ceğini bildirir. Topraklarını Ruslara karşı savunmaya hazırlanırken Rus-
lar tarafından yapılan birtakım propagandalar neticesinde Ruslara karşı 
koyma eğilimi gittikçe zayıflamaya başlar. Propaganda için bir Türk’ü se-
çerler. Rusların hizmetine girmiş olan bir Avar Türk’ü olan Yüzbaşı Ali 
Han, Türkmenlerin ileri gelenlerini ve Nurberdi Han’ın dul kalan eşini, 
daha kötü sonuçlarla karşılaşmadan Rus hakimiyetini kabul etmelerinin 
daha doğru olacağı noktasında ikna eder. Gülcemal Hanım başkanlığın-
da son defa toplanan Türkmen Meclisi, istemeyerek de olsa Rus hâkimi-
yetini kabul etmek mecburiyetinde kalırlar (Ocak 1884). Ruslar Ali Han’ı 
Merv’e vali tayin ederek ödüllendirirler. Bu sırada Rus hâkimiyetini red-
dederek komşu ülkelerin idaresine giren Türkmenler de olmuştur. Örne-
ğin, Hazar’ın güney batısında Horasan’a doğru uzanan bölgede yaşayan 
Yomud Türkmenleri ve Horasan’ın kuzey doğusunda yaşayan Göklen 
Türkmenleri İran idaresinde kalmayı tercih etmişlerdir. 

Rus idaresini şiddetle reddeden Sarık, Ersarı ve Alili Türkmenlerin-
den bazı gruplar ise Afganistan’a sığınmışlardır. Rus hâkimiyetini redde-
den bu Türkmen grupları gittikleri yerlerde de rahat yüzü görememişler-
                                                                                                                                        
tabur subaylardan birine saldırmıştır. Bkz. B.A. Tugan Baranovski, “Ruslar’ın Türkmenis-
tan’ı İşgali -IX-”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Akt: Yusuf Akgül-Cebbar Göklenov, Sayı: 
148, s. 19 ve 23, Nisan 1999. 
35 Yeni takvime göre bu tarih, 12 Ocak 1881 yılına denk gelmektedir. Gök Tepe Savaşı’na 
kadınlar, yaşlılar ve 14-16 yaş arasındaki çocuklar da katılmıştır. Bkz. Altın Asyra Gadam 
Basyan Türkmenistan, s. 65. 
36 Mehmet Saray, a.g.e., s. 34-35; Ekber N. Necef - Ahmet Anna Berdiyev, a.g.e., s. 276-277. 
37 Türkmenistan 27 Ekim 1991 tarihinde bağımsız olduktan sonra, Türkmenistan’ın 1. 
Cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov, 12 Ocak tarihini Gök Tepe şehitlerini anma günü 
“Hatıra Günü” olarak ilan etmiştir. Türkmenistan’da bu tarih resmi tatildir. O gün şehitliğe 
gidilerek, kurbanlar kesilir, sadakalar (Hüda Yolu) verilir ve şehitlere dualar edilir. 
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dir. İran ve Afgan hükümetleri bu muhacirlerle ilgilenme bir yana onları 
dışlamışlardır.38 

Çarlık Hâkimiyetinden Bolşevik İhtilaline Kadar Olan Mücadele 
(1884-1917) 

Türkmenler 33 yıl (1884-1917) Çarlık Rusya’nın hâkimiyeti altında 
yaşamışlardır. Bu zaman dilimi içinde Türkistan’daki diğer Türkler gibi 
Türkmenler de bağımsızlık davasından vazgeçmemiş ve her fırsatta mü-
cadele etmişlerdir. 

Rus Çarı II. Nikola, ordusunun birinci Dünya Savaşı’nda Avrupa sı-
nırlarında yenilmeye başlamasıyla 25 Haziran 1916’da “Türkistan ahali-
sinden 19-43 yaş arasındakiler, cephelerde geri hizmet görmek, siper kaz-
mak için kullanılmak üzere” askere alınacağı buyruğunu yayınlar. Bu 
emir gereği diğer Türk topluluklarında olduğu gibi Türkmenlerden de 
cepheye gidecek “işçi taburu” oluşturulur. İnsanlar yatak-yorgan ve eş-
yalarıyla cephe gerisine sevk edilmeye başlayınca halkın büyük bir kesi-
mi Ruslara karşı isyan ederek ayaklanır. 1917 yılındaki ihtilale kadar 
devam eden bu isyanı başlatan kimselerin birçoğu yakalanarak idam 
edilmiş, diğerleri de sürgüne gönderilmiştir.39 Bu gelişmelerden sonra 
Türkistanlıların “Milli Kıyam” adını verdiği Türkistan Bağımsızlık Savaş-
ları başlamıştır. Onların ilk saldırdıkları yer, silah alabilmek için çarlık 
polis karakolları olmuştur. Çarlık yöneticileri bu savaşın bir bağımsızlık 
savaşı olduğunu örtbas etmek için adını, “baskın yapan eşkıya” manası-
na gelen (Basmacılar) koymuşlardır.40 

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Türkmenlerin durumu önce-
kinden daha da kötüye gitmiştir. Çünkü Çarlık Rusyası, savaşı bahane 
ederek Türkmenlere yeni vergiler yüklemişler, köylülerin elindeki ekmek-
lerini, küçük ve büyük baş hayvanlarını, kalpaklarını, ak ve kara ev de-
nen çadırlarını almışlardır. Örneğin, Zakaspi vilayetinden 6.872 at, 
12.805 deve, 299 araba, 32.528 telpek, 1.659 ak ve kara ev, birçok halı, 
2 milyonun üzerinde ruble ve savaş için Türkmen atlı alayını vergi ola-
rak almışlardır. Ayrıca Rusya’da ağır işlerde çalıştırılmak üzere birçok 
insanı da vergi olarak almışlardır. Bu maksatla Zakaspi vilayetinden 15 
bin, Mari’den 5.000, Tecen’den 2.300, Aşkabat’tan 2.500, Türkmenba-
şı’ndan 1.960, Mangışlak’tan 3.240 kişiyi zorunlu olarak askere çağır-
mışlar.41 Yine Mari’den 3.073 beygir, 500 deve, 200 eşek, 210 araba, 
10.765 telpek, 1.413 çadır, 600 keçe cüzî bir bedelle alınırken 130 bey-
                                                           
38 Mehmet Saray, a.g.e., s. 35-36. 
39 Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, s. 427-428; Bkz. Ercan Çelebi, “8 Temmuz 1916 Tarihli 
Çar II. Nikola Fermanı ve Türkistan’da 1916 Yılı Genel Ayaklanması”, Türk Dünyası Araştır-
maları Dergisi, Sayı: 144, s. 184-185, Haziran 2003. 
40 Basmacı ve 1916-1924 Türkistan Bağımsızlık Savaşı (1), s. 5-20. 
41 Orazpolat Akayev, İlk Türkmen Devletleri ve Türkmenistan’da İstiklal Mücadeleleri, s. 41. 
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gir, 12.206 telpek, 130 keçeye ise hiçbir bedel ödenmeden alınmıştır.42 
Bütün bu olumsuz olaylar Türkmenleri sömürge olmaktan kurtulmak 
için bağımsızlık mücadelesine sarılmaya sevk etmiştir. 

Bu gelişmelerin yanında 1914 yılında Türkmenbaşı’ndaki tuz fabrika-
sı işçileri ile Ufra şehrinin işçileri rejime karşı greve başlamışlardır. 1915 
yılında Çeleken Adası’nın işçileri, 1916 yılında Kızıl Avrat şehrinin de-
miryolu işçileri harekete geçmişlerdir. Çekişliyar ve Mari’de de köylü 
ayaklanmaları olmuştur. 1915-1916 yıllarında ise Cüneyt Han’ın baş-
kanlığında Dışoğuz Türkmenleri başkaldırmışlardır. Böylece Türkmenle-
rin bulunduğu tüm topraklarda Ruslar aleyhine başkaldırılar başlamış-
tır. 1916 yılının Eylül’ünde Batı Türkmenleri, Yomut ve Göklenler, Baba-
kılıç Arçın’ın (obanın yöneticisi) başkanlığında Ruslara karşı isyan etmiş-
lerdir. Ruslar bu bağımsızlık mücadelesi verenlerin çoğunu katletmiştir. 
Sağ kalanları da başka ülkelere sürgüne göndermişlerdir. Geride kalan 
hayvan ve eşyaları ise Rus ordusu tarafından paylaşılmıştır. Birinci 
Dünya Savaşı’nda Osmanlı Almanya ile Rusların karşısında yer aldığı 
için Rus tarihçileri ve maalesef bazı Türkmen tarihçiler de başkaldıran 
Türkmen liderlerine “Türk casusu” yakıştırması yapmışlardır.43 

Yaklaşık 200.000 Türkistanlı cepheye gönderilmiş ve 1917-1918 ara-
sında cepheye giden Türkistanlılardan sadece az bir kısmı geri dönebil-
miştir. Pek çoğu cephede ölmüştür. Geri dönenler ise zorla cepheye gön-
derildikleri ve insanlık dışı muamele gördükleri için Rus düşmanı olmuş-
lardır. Ayrıca Kızıl Ordu’nun şehir ve köyleri ateşe verme, suçsuz insan-
ları katletme, kadın ve genç kızlara tecavüz etme, cami ve tarihî yapıları 
harap etme, halktan zorla erzak toplama gibi zalimane yöntemleri, hal-
kın Sovyet Rusya’ya karşı mücadele azmini iyice körüklemiştir.44 

Türkmenistan’ın 1. Cumhurbaşkanı Saparmurat, Ruhname adlı kita-
bında 1. Dünya Savaşı sırasında (1914-1918) şehit olan Türkmenlerin 
80.000’in üzerinde, sürgüne gönderilenlerin 900.000’den fazla ve söz ko-
nusu yıllarda ülkeden çıkmak zorunda kalanların ise 4.000.000 olduğu-
nu ifade etmektedir. Ayrıca 1930-1937 yıllarında milliyetçi, halk düşma-
nı, eşkıya diye adlandırılarak kurşuna dizilen, sürgüne gönderilenlerin 
sayısını tespit etmenin çok zor olduğunu; çünkü insanların köy ve şehir-
lerde her gece sessiz sedasız kaybolduğunu ve onları arayıp sormaktan 
korkulduğunu belirtmektedir.45 

Çarlık Rusya’sına karşı Türkmenlerin mücadelesini şu üç alanda de-
ğerlendirmek mümkündür: 
                                                           
42 Orazpolat Akayev, Türkmen Aydınlarının Bağımsızlık Uğrundaki Mücadelesi ve Atatürkçü-
lük, s. 879. 
43 Orazpolat Ekayev, İlk Türkmen Devletleri ve Türkmenistan’da İstiklal Mücadeleleri, s. 
41. 
44 Baymirza Hayit, Ruslara Karşı Basmacılar Harekatı, s. 23, 24, 97. 
45 Saparmurat Türkmenbaşı, Ruhnama, s. 296. 
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1. Fabrikalarda çalışan Türkmen ve Rus işçilerin birlikte grev yapa-
rak başlattıkları mücadeleler. Bunlar Rus işçileri ve aydınları ile birlikte 
Rusya’daki Çarlık rejimini yıkıp yerine Bolşevik rejimi kurmak için çalı-
şıyorlardı. Aslında bu gruptaki Türkmenler, Rusların yaptığı propagan-
danın etkisi altında kalarak hareket etmişlerdir denilebilir. 

2. İkinci grup Türkmenler Çarlık rejimine karşı mücadele eden Türk-
men aydınlarıdır. Bunlar, Rus okullarında okuyarak iyi bir eğitim almış-
lardır. Bu aydınlar Türkmen halkını içinde bulundukları ağır şartlardan 
ve sömürge konumundan kurtarmak için çalışmışlardır. Bunlar ülkede 
milli denilebilecek yeni okullar açarak eğitim alanında çalışmışlar ve 
Rusları istilacı olarak kabul etmişlerdir. 

3. Üçüncü gruptakiler ise Ruslarla hiçbir ilişkisi olmayan Türkmen 
mollaları ve köylüleridir. Bunlar bağımsızlık için İslam bayrağı altında 
toplanarak savaşan kimselerdir. Cüneyt Han, Aziz Han ve Halife Kızıla-
yak gibi Türkmenlerin mücadeleleri bu grupta değerlendirilebilir. Bu dü-
şünceye sahip olan Türkmenler, Rusların sömürgesi olmayı, vergi verme-
yi ve onlara asker olmayı asla kabul etmemişlerdir. Bağımsızlığı için sa-
vaşan bu yiğitlere yukarıda da işaret edildiği gibi Ruslar “Basmacı”46 de-
mişlerdir. 

Bağımsızlık mücadelesine baş koyanların ortaya çıkış nedenini yetkili 
bir komünist yöneticisi olan G. Safarov şöyle açıklamıştır. Bağımsızlık 
hareketi (Basmacı), hürriyetin ortadan kaldırılışı ve sömürgeciliğin geti-
rilmiş olması sonucu ortaya çıkan, asayişsizliğe karşı kendi millî kader-
lerini tayin etmek için ölüm kalım mücadelesi veren kimseler tarafından 
ortaya konmuştur. Bunun yanında sadece pamuğa dayalı, tahıl tarımını 
mahveden ve açlığa yol açan ekonomik kriz de bu hareketin başka bir 
nedeni olmuştur. Bölgenin politik komiseri olan Skalov da bu hareketi 
Türkistan halkının yabancı egemenliğine karşı bir milli ayaklanma ola-
rak ortaya çıktığını belirtmiştir.47 Sovyetler bağımsızlık mücadelesi ve-
renlere haydut gözüyle bakmışlardır. Rusların propagandası sonucu ta-
rih biliminde “Basmacı Hareketi” tabiri yerleşmiş ve bu isim dünya tari-
hine geçmiştir.48 
                                                           
46 Orazpolat Ekayev, İlk Türkmen Devletleri ve Türkmenistan’da İstiklal Mücadeleleri, s. 42. 
Basmacı: “Baskın yapan, hücum eden, eşkıya, haydutlar isyanı” gibi manalara gelen bu ta-
bir, Çarlık döneminde Ruslar tarafından Türkmenistan, Başkurdistan, Özbekistan ve Kırım’-
da (kısaca Türkistan’da) Rus işgaline karşı hürriyet mücadelesi veren yiğitler için kullanıl-
mıştır. Daha geniş bilgi için bkz. Baymirza Hayit, Ruslara Karşı Basmacılar Hareketi, s. 15-
20; TDV İslam Ansiklopedisi, C. 5, s. 107-108; Olıvıer Roy, Yeni Orta Asya ya da Ulusların 
İmal Edilişi, s. 82; İrfan Ülkü, KGB Arşivlerinde Enver Paşa Türklüğün Son Cephesi, s. 91-92; 
A.Ahat Andican, Cedidizm’den Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi, s. 149-157; Türk-
menistan’ın 1. Cumhurbaşkanı Saparmurat da konuyla ilgili olarak “Son iki yüzyıldır Türk-
menlere soyguncu ve işgalci diye iftiralar atılmış, bu iftiralar 1930’lu yıllarda Basmacı olarak 
değiştirilmiştir. Bunlar Türkmen topraklarını işgal etmek isteyen ve baskın yapmak için başka 
bir mazeret bulamayan düşmanların iftiralarıdır.” Saparmurat Türkmenbaşı, Ruhnama, s. 145. 
47 İsmail Kayabalı-Cemender Arslanoğlu, a.g.e., s. 57-59. 
48 Baymirza Hayit, Türkistan Rusya İle Çin Arasında, s. 275, 276. 
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Çarlık Rusya’sı, bir türlü teslim olmayan Türkmenleri sıkı kontrol al-
tında tutabilmek için özel kanun hazırlamıştır. Ayrıca ağır vergilere bağ-
lanan Türkmenlerin verimli toprakları ellerinden alınarak sadece pamuk 
ekimine tahsis edilmiştir. Türkmenler çok sıkıyönetim ve denetim altına 
alındıkları için uzun bir zaman seslerini çıkaramamışlardır. Ancak 1905 
yılındaki Rus-Japon Harbi’nden sonra Rusya’da Türkistan idaresi ile il-
gili çıkan yolsuzluklardan en büyüğü Türkmenistan’da yapıldığı ortaya 
çıkmıştır. Bunun üzerine Alman asıllı Kont K. Palen başkanlığında so-
ruşturma yapmak üzere bir heyet Türkistan’a gönderilmiştir. Bu soruş-
turmalar esnasında Türkmenistan’da görev yapan Rus subay ve sivil 
idarecilerinin yarıdan fazlası hırsızlık, rüşvet ve öldürme fiillerinden suç-
lu bulunarak mahkeme önüne çıkartılmış ve bir kısmı mahkûm edilmiş-
tir.49 Bu tür yolsuzluklar daha sonraki dönemlerde de devam etmiştir. 
Örneğin, Bolşevik İhtilali’nden sonra yayınlanan bir Rus açıklamasına 
göre, “General Madridov, yalnız Türkmen kadınlarından 280 kg’dan fazla 
gümüş takı çalmıştır.”50 

20. yüzyılın başlarında Türkmenlerde fikrî ve siyasî bir uyanış başla-
mış, bu uyanış onları, siyasî haklarını almak ve Rus idaresinden kurtul-
mak için mücadeleye sevk etmiştir. Giriştikleri bu mücadele ne yazık ba-
şarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bununla da kalmamış Ruslar bu hareketin 
ileri gelenlerinin bütün mal ve arazilerini ellerinden almış ve halkı yeni 
vergilerle cezalandırmışlardır. Bu ağır baskı karşısında Türkmenler tep-
kisiz kalmamışlardır. Rus mezalimine karşı ilk başkaldırma Hive yakın-
larındaki Yomut Türkmenlerinden gelmiştir. Ruslar Hive Hanını kullana-
rak Türkmenleri ezdirmek istemiştir. Bu durum karşısında Türkmenler 
hem Ruslara hem de Hive Hanına karşı mücadele etmişlerdir. Hive Hanı-
nın Ruslardan yardım istemesi üzerine Cüneyt Han idaresindeki Türk-
men ayaklanması başarılı olamamıştır. Ancak Türkistan’daki 1916 Milli 
Ayaklanması Türkmenleri de etkilemiş ve Cüneyt Han’a büyük bir sem-
pati ve taraftar kazandırmıştır.51 

Bağımsızlık mücadelesi verenler organizeli düzenli bir birlik yerine 
bölgesel olarak mücadele vermişlerdir. Bu bölünmüşlük başarıya ulaş-
mayı engellemiştir. Örneğin, Kazancık-Türkmenbaşı çevresinde İlli Ahun, 
Baharden-Gök Tepe çevresinde Murat Ali, Tecen-Mari çevresinde Oraz-
geldi, Darganata çevresinde Karaca Aksakal, Aşkabat çevresinde Kaka-
bay ile Akdır Han52 ve Dışoğuz-Köhne Ürgenç çevresinde ise Cüneyt Han 
liderlik yapmışlardır. Ayrıca Çarcov’da kurulan “Milli Türkmen Komitesi” 
de bölgedeki küçük grupları birleştirmeye çalışmıştır.53 Ancak istenen 
                                                           
49 Mehmet Saray, a.g.e., s. 37. 
50 Basmacı ve 1916-1924 Türkistan Bağımsızlık Savaşı (1), s. 5-20. 
51 Mehmet Saray, a.g.e., s. 38. 
52 Nurmuhammed Rahimov, a.g.e., s. 136. 
53 A. Ahat Andican, a.g.e., s. 153. 
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başarı sağlanamamıştır. Tek yürek olamayış Türkmenlerin bağımsızlığa 
giden yolunu çok uzatmıştır. 

Bolşeviklere Karşı Yürütülen Bağımsızlık Mücadelesi (1917-1985) 

Çarlık döneminin sonlarına doğru artan baskı ve ezme politikası Bol-
şevikler Dönemi’nde asimilasyonlarla çok daha şiddetlenerek devam et-
miştir. Çarlık hükümetleri kültürel değişikliğe teşebbüste ihtiyatlı davra-
nırken Bolşevik hükümetleri böyle bir ihtiyatı gözetmemişlerdir. Kontro-
lü ele geçirir geçirmez hızla değişiklikler için baskı yapmaya başlamışlar-
dır. Göçebelerin daha zor kontrol edilebileceğinin farkında oldukları için 
en kısa zamanda onları toprağa bağlayıp kabileler arası bağları kopar-
mak istemişlerdir.54 Bu yüzden de isyanların ardı arkası kesilmemiştir. 
Bağımsızlık başkaldırıları Türkmenistan’ın her yanına yayılmış olmakla 
beraber Hive-Dışoğuz-Karakum ve Tecen bölgelerinde Cüneyt Han ve 
Aziz Han gibi Türkmenlerin liderliğinde yoğunluk kazanmıştır. Türkme-
nistan’da bağımsızlık savaşı verenler içinde Sovyetleri uzun süre uğraştı-
ran ise Cüneyt Han olmuştur. 

Cüneyt Han, haksızlıklara boyun eğmeyen, yanlış uygulamaları çe-
kinmeden dile getiren, eleştiren ve adalet uğruna en ağır cezayı kardeşi-
ne bile verebilen gözü pek bir kimsedir. Zaten bu özelliği onu Han yap-
mıştır. Hive Han’ının Türkmenlere yüklediği ağır vergi nedeniyle, bölgede 
yaşayan Yomut Türkmenleri isyan etmişlerdir. İsyanı başlatan Kurban-
mamed Serdar, mensubu olduğu Yomut kabilesi tarafından han ilan 
edilmiş ve tiresinin55 adı (Cüneyt) kendisine verilerek Cüneyt Han denil-
miştir.56 İşte efsanevî lider Cüneyt Han böylece doğmuştur. Halkın des-
teğini arkasına alan Cüneyt Han, 1916 yılı başlarında Hive’yi ele geçir-
miş ve Hive Hanı İsfendiyar’ı kendine bağlamıştır. Hive yönetiminin Cü-
neyt Han gibi haksızlığa boyun eğmeyen kararlı ve güçlü birinin eline 
geçmesi Rusya’nın işine gelmemiştir. Bu sebeple Ruslar, Cüneyt Han’a 
yoğun bir siyasî baskı uygulamaya başlamışlardır. Artan baskıya daha 
fazla direnemeyen Cüneyt Han, bir müddet sonra İran’a geçmek zorunda 
kalmıştır. Bu durum, reformcu Genç Hiveliler hareketini güçlendirmiş ve 
iktidara gelmelerine neden olmuştur. Bu sırada Cüneyt Han da İran’dan 
geri dönmüş ve bu iktidarın lağvedilmesi için İsfendiyar Han’a baskı yap-
maya başlamıştır. Bunun üzerine İsfendiyar Han, Genç Hivelilerin kur-
duğu hükümeti dağıtmış, üyelerini de hapsettirmiştir. Kurtulanlar ise 
faaliyetlerine gizlice devam etmişlerdir. 

Bu gelişmeler Bolşevik İhtilali’nin arifesinde meydana gelmiştir. Mey-
dana gelen 1917 Bolşevik İhtilali, hanlıktaki bu karışıklıkları içinden çı-
                                                           
54 Elizabeth E. Bacon, Esir Orta Asya, s. 130-131. 
55 Tire: Boy, kabile, aşiret. Bkz. Türkmence-Türkçe Sözlük, s. 629. 
56 Mehmet Kılıç, Tarihin Yapraklarında Türkmenler, s. 81. 
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kılmaz hale getirmiştir. Hive’de bulunan Rus askerleri, Bolşevik tarafına 
geçmişler, Genç Hiveliler ise han yönetimine karşı Ruslarla işbirliğine 
girmişlerdir. Hive Hanı İsfendiyar, 1918 Eylül’ünde Cüneyt Han’ın oğlu 
İşşi’m tarafından öldürülmüş, yerine kardeşi Said Abdullah han ilan 
edilmiştir. Böylece hanlığın yönetimi fiilen Cüneyt Han’ın eline geçmiştir. 
Bu arada Genç Hiveliler boş durmamış ve 1918 Haziran’ında Hive İhtilal 
Komitesi’ni kurmuşlardır. 1919 Aralık’ına gelindiğinde Sovyetler Hive 
Hanlığı’na, “Cüneyt Han’ın ve taraftarlarının diktatoryasından Hive emek-
çilerini kurtarma”yı gerekçe göstererek savaş açmışlardır. Savaş bir ay 
kadar devam etmiş ve 25 Ocak 1920’de Hive Sovyetlerin eline geçmiştir. 
Sovyetlerle birlikte şehre giren Genç Hivelilerin İhtilal Komitesi, 1 Şubat 
1920’de bir halk kurultayı düzenleyerek hanlık sistemini kaldırmışlar, 
yerine Harezm Halk Cumhuriyeti’ni ilan etmişlerdir. Böylece Genç Hiveli-
ler bir kez daha iktidara gelmişlerdir. Fakat iktidarda bulunan Genç Hi-
veliler Bolşevikler tarafından 1921’de iktidardan uzaklaştırılmış ve ikti-
darı Sovyetler ele geçirmişlerdir. Bu arada bir kısım Genç Hiveli, Cüneyt 
Han’a katılmışlardır. Cüneyt Han, Bolşeviklere karşı mücadelesini sür-
dürmek amacıyla çöle çekilmiştir. Said Abdullah ise Ruslar tarafından 
Moskova’ya götürülmüş ve orada sefalet içinde vefat etmiştir.57 Cüneyt 
Han mücadelesini bazen Türkmenistan dışına çıkarak diğer zamanlarda 
da Karakum, Hive ve Dışoğuz bölgelerinde aralıksız sürdürmüştür. 

Sovyetler, piyon gibi oynadıkları Hive Hanını zaman zaman Türkmen-
ler üzerine saldırtmışlardır. Cüneyt Han bu durum karşısında hem Bol-
şeviklere hem de Hivelilere karşı mücadele etmek zorunda kalmıştır. Cü-
neyt Han 1918 yılı sonbaharında Hive’ye hâkim olmuş ancak bu iki yıl 
kadar sürebilmiştir. Özbek Türkleriyle Cüneyt Han arasındaki sürtüş-
meden (su kullanımı sebebiyle) dolayı Genç Hiveliler Cüneyt Han’ın kar-
şısında yer almışlardır. Hatta bazı Türkmen kabile reisleri de Cüneyt 
Han’a karşı Genç Hivelilerin yanında yer almışlardır. Bu Özbek-Türkmen 
sürtüşmesi, Rusların tekrar Hive Hanlığı’nın içişlerine karışmasına fırsat 
vermiştir. Hive’deki Sovyet askerleri, Cüneyt Han karşıtlarından bir “Hi-
ve İhtilal Taburu” kurarak 1919 yılının Kasım’ında Hive’de bir Sovyet hü-
kümetinin kurulmasını istemişlerdir. Bu tabur Bolşeviklerden yardım is-
temiş ve Sovyet orduları Hive’ye yürümüştür. Kızıl Ordu harekâta başla-
dıktan sonra Hive halkı Kızıl Ordu tarafından Cüneyt Han aleyhine kış-
kırtılmıştır. Bunun üzerine yer yer ayaklanmalar olmuştur. 1920’de Hive 
işgal edildikten sonra, geçici bir ihtilal hükümeti kurulmuştur. 

Çöl kralı olarak anılan Cüneyt Han, Hive ve çevresinde Ruslara karşı 
bağımsızlık isyanını yönetirken Rusya, General Galtin’in komutasında en 
modern silahlarla donatılmış bir birlikle saldırmasına rağmen Cüneyt 
Han’ı mağlup edememiştir. Hive ve civarını Rus istilasından kurtarmak 
                                                           
57 A. Ahat Andican, a.g.e., s. 70-71; Olıvıer Roy, a.g.e., s. 98. 
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isteyen Cüneyt Han, bu maksatla Akmamış, Şurakan Şabbaz ve Biyna-
zar bölgelerine yiğitleriyle saldırmış ve Sovyet askerlerini buralardan 
kovmuştur. Rusların silah deposu olarak kullandıkları Tortkol şehrini de 
kuşatmış, burayı almak için on bir gün mücadele etmiştir. Ancak 1.600-
1.700 civarında şehit vererek savaştan çekilmek zorunda kalmıştır. Çün-
kü Kızıl Ordu Tortkol’u savunmak üzere Macar, Avusturyalı, Alman ve 
Çekoslovak savaş esirlerinin hepsini Cüneyt Han’ın üzerine göndermiş-
tir. Dolayısıyla Cüneyt Han sadece Sovyet askerlerine karşı savaşmamış-
tır. O yine bir gün Nukus şehrine 1.500 yiğidiyle hücum etmiş 15 gün 
kadar devam eden çarpışma, yine Cüneyt Han’ın aleyhine son bulmuş-
tur. Cüneyt Han’ın yiğitleri ile Sovyet askerleri arasında Pitnak’ta bir ça-
tışma daha meydana gelmiş, iki tarafında saldırıları devam ederken Rus-
lar, Cüneyt Han ile barış yapmak istemişler ve Tahta’da Cüneyt Han ile 
Türkistan Sovyet Sosyalist Muhtar Cumhuriyeti temsilcisi arasında bir 
barış anlaşması imzalanmıştır (1919). Ancak Türkmen tireleri arasında 
uydurma bilgi ve haberlerle anlaşmazlık ve kışkırtmalar çıkartılmıştır. 
Örneğin; Karaoğuz boyunun reisi, Şammikel, Salak boyunun reisi Koç-
memed Han ve Karasalak boyunun reisi Gulam Ali ile Cüneyt Han ara-
sında silahlı çatışmalar çıkartmışlardır. Yapılan anlaşmaya rağmen Sov-
yetlerin bu provagatif tutumları karşısında Cüneyt Han’ın savaşa devam 
etmekten başka seçeneği kalmamıştır.58 

Rus idaresi, Cüneyt Han komutasındaki bağımsızlık mücadelesini 
kırmak ve Ceyhun (Amu Derya) bölgesinde Rus hâkimiyetini tam sağla-
mak amacıyla Türkistan cephesi komutanı askeri birliklerine, saldırı em-
ri vermiştir. Cüneyt Han, bu saldırıya komutasındaki yaklaşık 5.000 yi-
ğidiyle, eski model silahlarla Ceyhun Nehri’nin sol şeridindeki Kocaylı 
şehrinde altı gün boyunca direnmiş; fakat saldırıyı önleyememiş ve Rus 
ordusu buraları işgal etmiştir. Sonra Rus ordusu Köhne-Ürgenç, Parsa 
İliyali, Gazavat, Dışoğuz ve Tahta’yı da işgal etmiştir. Kanlı çatışmaların 
ardından Cüneyt Han’ın doğum yeri olan ve ana karargâhının bulundu-
ğu Bedirkent şehrini de işgal etmişlerdir. Daha sonra Hive’nin bütün 
toprakları işgal edilmiştir. Bu çatışmalarda Cüneyt Han çok sayıda kayıp 
vermiş; fakat bağımsızlık mücadelesinden yine de vazgeçmemiştir.59 

Cüneyt Han, fırsatını bulduğu her yer ve zamanda Karakum Çölün-
den çıkarak Ürgenç bölgesinde saldırılarına devam etmiştir. O, bu amaç-
la 1921 yılında Ruslara karşı en az 23 taarruz yapmıştır. Harezm’deki 
bu direnişler, siyasî zeminlere de sıçramıştır. 1921’de Sovyet istihbaratı, 
Harezm Halk Cumhuriyeti Başkanı Hacı Yusuf Pehlivan Niyaz’ı Sovyet 
aleyhtarlığı yaptığı iddiasıyla tutuklamıştır.60 Cüneyt Han ve yiğitleri, 
                                                           
58 Baymirza Hayit, Ruslara Karşı Basmacılar Harekatı, s. 107, 108, 109. 
59 A.g.e., s. 149, 150. 
60 A.g.e., s. 251, 252. 
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1922-1923 yıllarında Harezm’de mücadelesine devam ederken Rus bir-
likleri zaman zaman bu liderin karşısında çaresiz kalmıştır. Cüneyt Han 
1923 yılının ortalarında Kongrat, Hocaklı, İliyali şehirlerini ve Kara-
kum’u kontrol altına almıştır. 1923’te Cüneyt Han’ın komutanlarından 
Ağacan’ın Madrahimbey’in ve Allanazarın birlikleri Dışoğuz, İlyalı, Köh-
ne-Ürgenç, Yeni-Ürgenç ve Gazavat şerhlerini aldıktan sonra Hive şehri-
ne yürümüşlerdir.61 Ancak bunlar kalıcı olmamıştır. 

Bazı zamanlar Rusların haksız uygulamalarına bir tepki olarak kitle-
ler halinde Cüneyt Han’a katılımlar da olmuştur. Örneğin, Harezm böl-
gesi Rus birlikleri komutanı ve Sovyetlerin temsilcisi Dubjanski, Hive’de 
ayaklanan Türkmenleri silahsızlandırmak istediğinde yaklaşık 3.000 aile, 
bağımsızlık mücadelesi veren Cüneyt Hanı desteklemek üzere Karakum’-
da bulunan Cüneyt Han’ın saflarına geçmişlerdir.62 1924 yılında Türk-
menler, Özbeklerle birlikte hareket ederek bazı başarılar elde etmişlerse 
de Rusların üstün kuvvetleri karşısında fazla direnememişlerdir.63 

Aralıksız devam eden bağımsızlık mücadelesi, 1932-1933 yıllarına ge-
lindiğinde Merv, Kuşka ve Gök Tepe bölgelerinde Ahmet Bey, Durdu Mu-
rat, Cüneyt Han, Anna Kuli, Atam Kılıç Mamed, İbrahim Kadlı, Ali Abay 
ve Beppa-Ças adlı komutanlar tarafından koordineli olarak Rus birlikle-
rine karşı sürdürülmüştür. Kakabay, Karakum çölünde 1931 yılında 
başlattığı mücadelesini 1934 yılının ortalarına kadar sürdürmüştür. Ah-
met Bey ve Durdu Murat mücadelelerini Karakum, Tecen ve Merv vaha-
larında devam ettirmişlerdir. Mayıs 1933 tarihinde Karakum Çölü’nde 
savaşırken Durdu Murat, Ahmet Bey ve Bazi Duz şehit olmuşlardır.64 Kı-
zıl Ordu birliklerinin sürekli takip ettiği Cüneyt Han65, 1927 yılında Bol-
şeviklere karşı yaptığı son saldırıyı da kaybedince Türkmenistan’ı terk 
etmek zorunda kalmıştır. Önce İran’a sonra da Afganistan’a geçen Cü-
neyt Han, Ruslara karşı yaptığı akınlarla mücadelesini 1938 yılına kadar 
devam ettirmiştir.66 1938 yılında Afganistan’da vefat etmiştir. 

Bağımsızlık mücadelesi verilen yerlerden biri de Türkmenistan’ın gü-
ney doğusunda yer alan Lebap vilayeti ve Afganistan’ın sınır bölgesinde 
bulunan Kerki ilçesidir. Bu bölgede Halife Kızılayak67 Bolşeviklere karşı 
                                                           
61 A.g.e., s. 314. 
62 A.g.e., s. 188. 
63 Saadettin Gömeç, a.g.e., s. 219-220; Mehmet Saray, a.g.e., s. 38. 
64 Baymirza Hayit, a.g.e., s. 355; İrfan Ülkü, KGB Arşivlerinde Enver Paşa Türklüğün Son 
Cephesi, s. 104. 
65 Baymirza Hayit, Ruslara Karşı Basmacılar Harekatı, s. 349. 
66 Mehmet Saray, a.g.e., s. 39. 
67 Gerçek adı Âbit Nazar Mahdum olan Halife Kızılayak, bu unvanı daha sonra kazanmıştır. 
Türkmenistan’ın Lebap vilayetine bağlı, Kerki ilçesinin Kızılayak kasabasında, 1869 yılında 
dünyaya gelmiş ve 1955 yılında vefat etmiştir. Halife Kızılayak, 1919 yılından 1941 yılına 
kadar 22 yıl boyunca Bolşeviklere karşı direnmiştir. Bkz. Serajettin Mahdym, Türkmenıstan-
daky Öwlüyaler, s. 155-164. Ayrıca bkz. Abdurrahim Oraz, “Hazreti Halife Kızılayak”, Mecel-
le Güneş, Sayı: 31, s. 18-21, Afganistan, May-September 2007. 
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mücadele etmiştir. Kuzeyde (Dışoğuz bölgesinde) Cüneyt Han mücadele 
ederken güney bölgelerinde de Halife Kızılayak mücadeleye devam etmiş-
tir. Buhara’yı işgal eden Sovyet ordusu, 1919 yılında, Kerki ve Lebap 
bölgesini almak için, bu bölgedeki askerlerine, Ceyhun Nehri üzerinden 
iki gemi dolusu mühimmat gönderir. Bu mühimmatların gemilerle geldi-
ğini haber alan Halife Kızılayak emrindeki güçleriyle saldırarak her iki 
gemiyi de ele geçirir. İçindeki tüm mühimmata el koyduktan sonra gemi-
leri batırmışlardır. Ele geçirilen mühimmat bitene kadar savaşan Kızıla-
yak ve kuvvetleri sonunda Afganistan topraklarına geçmişler ve mücade-
leyi oradan sürdürmüşlerdir. Afgan topraklarına geçtikten sonra da Bol-
şevikleri rahat bırakmayan Kızılayak, Rusların ele geçirdiği Annagul Te-
pe’yi (1920-1921) ve Kerki’yi geri almıştır. Ancak uzun süre elinde tuta-
mamış ve tekrar çekilmek zorunda kalmıştır. Fakat 20 yıl boyunca Bol-
şeviklere karşı mücadelesini sürdürmüştür.68 

Bağımsızlık mücadelesi verilen diğer bir yer de Tecen’dir. Bu bölgede 
Aziz Han’a bağlı yiğitler, mücadele vermişlerdir. 1916’da Garrı Kale’ye69, 
9-14 Ekim 1918 tarihleri arasında ise bütün Tecen vahasına girmişler-
dir. Aziz Han 14 Ekim 1918 gecesi 9.000 yiğidi ile Tecen’e hücum etmiş-
tir. Çarpışma çok çetin geçmiş ve beş gün kadar sürmüştür. Bu süre 
içinde 5.600 civarında Türkmen yiğidi şehit düşmüş, 1.700 yiğit ise ya-
ralanmıştır. Aziz Han yaralı yiğitleri yanına alamadan geri çekilmek zo-
runda kalmıştır. Bu esnada Ruslar geride kalan çaresiz bütün yaralı yi-
ğitleri de acımasızca şehit etmiştir. Aziz Han elinde kalan yiğitleriyle yaz 
mevsimine kadar Sovyet ordusuna karşı mücadelelerini devam ettirmiştir. 

Bu arada Hazar bölgesindeki İngiliz General Malleson Aziz Han’ı bir 
yandan Çar taraftarlarının emrine girmesi için zorlarken bir yandan da 
kendi safına çekmeye çalışmıştır. Bununla Çarlık taraftarlarına güç kat-
mayı düşünmüştür. Fakat Aziz Han bu oyuna yanaşmamıştır. Çünkü 
Türkmenlerin büyük bir kısmı Çarlık taraftarlarının kuracağı bir hükü-
meti de reddediyordu. Bunun sebebi Çarlık taraflarının, yerel millî güçle-
rin bağımsızlık veya otonomi taleplerine kesinlikle karşı olmasıydı. Mal-
leson, Çarlık taraftarlarından her açıdan güçlü olan Türkmenlerin bu-
lunduğu bir bölgede sadece Çarlık taraftarlarıyla irtibata geçmiştir. Çün-
kü kendisi Bolşeviklerin Hindistan’da halkı İngiliz aleyhine kışkırtmala-
rına karşı Bolşeviklerin karşısında olan Çarlığı açıktan destekliyordu. 

Aziz Han 1919 ortalarından itibaren yiğitleriyle Bayramali tarafına çe-
kilmişti. Fakat Sovyet Savaş İdaresi çok sayıda ajanı Aziz Han’ın peşine 
taktı ve onu takibe aldı. Bolşevikler sonunda Aziz Han’ı Mart ayında ya-
kaladılar ve yiğitlerin bir kısmının silah bırakmasını sağladılar. 1919 
sonlarında ise Aziz Han Sovyet Askerî Mahkemesi tarafından yargılana-
                                                           
68 Bu bilgiler Halife Kızılayak’ın torunu, Osman Mahdum’un özel arşivinden alınmıştır. 
69 Orazpolat Akayev, Atatürkçülük ve Türkmenistan’da İstiklal Mücadeleleri, s. 99. 
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rak idam cezasına çarptırılmıştır.70 Bunun üzerine Aziz Han, alnından 
kurşunlanarak mertçe öldürülmesini ve İslam inanç esaslarına göre def-
nedilmesini istemiştir.71 

Bağımsızlık mücadelesi verenlerle, Türkistan’daki Kızıl Ordu birlikleri 
başa çıkamayınca Sovyet idaresi, 8 Ağustos 1919 tarihinde bir “Türkis-
tan Cephesi” kurmuş ve başına General M.B. Frunze’yi getirmiştir.72 Bu 
yöntemle de başarılı olamayınca, 1 Nisan 1922’de bağımsızlık mücadele-
si veren yiğitlerle savaşmak üzere Türkistan cephesi içinde özel bir birim 
oluşturulmuştur. 7 Nisan 1922 tarihinde “Basmacı Cephesi” adıyla oluş-
turulan bu birim, Türkistan cephesinden ayrılmış ve bütün planlarını 
bağımsızlık savaşçılarını yok etmek üzere yaparak uygulamaya koymuş-
tur. Bu cephenin komutanı bir ordu komutanı ile aynı hak ve yetkilere 
sahip kılınmıştır.73 Ancak onları da çöl, susuzluk ve iklim şartları olum-
suz etkilemiş, kesin başarıya ulaşmalarını engellemiştir. Bağımsızlık 
mücadelesi veren yiğitler, çöldeki kuyuların üzerini deve yününden do-
kunmuş sergilerle örtmüşler ve üstünü de kumlarla kapatmışlardır. 
Böylece Rusların çölde su ihtiyaçlarını karşılamalarını engellemişleredir. 
Bir de Türkmenler bölgeyi çok iyi bildikleri için kolayca yer değiştirerek 
izlerini kaybettirebilmişlerdir. Çöle önceden yiyecek stoku yapmışlar74 ve 
onlarla idare etmişlerdir. İzlendiklerini hissettiklerinde kum tepelerinin 
arkasına gizlenerek yollarını kaybettirmişlerdir. Bütün bunlar Basmacı 
Cephesi adıyla kurulan birimin de başarıya ulaşmasını engellemiştir. 

Sovyetlere karşı siyasî kanalla da mücadele edilmiştir. Örneğin, Milli-
yetçi Türkmenler tarafından, 20 Nisan 1917’de Türkmenleri temsil eden 
ve onların çıkarlarını gözeten bir “Türkmen İcra Komitesi” kurulmuştur. 
Bu komite, 16 Kasım 1917’de Taşkent’teki Sovyet Komiserliği’ne başvu-
rarak Teke Türkmen Süvari Alayı’nı derhal cepheden geri çekmeleri ve 
                                                           
70 Karşılaştırınız, Baymirza Hayit, a.g.e., s. 106-107-126-127; Bkz. İsmail Kayabalı-Cemen-
der Arslanoğlu, a.g.e., s. 60-61. 
71 Orazpolat Akayev, Türkmen Aydınlarının Bağımsızlık Uğrundaki Mücadelesi ve Atatürkçü-
lük, s. 878. 
72 İsmail Kayabalı-Cemender Arslanoğlu, a.g.e., s. 60. 
73 Bkz. Baymirza Hayit, a.g.e., s. 317. 
74 Zeki Velidi Togan’ın, Karakum Çölü’nde misafir olduğu, bir bağımsızlık savaşçısı çadırın-
da geçen şu hatırası onların yiyecekleri hususunda bir fikir verebilir. …Vakit çok geç idi. İle-
ride görünen çadıra doğru gittik. Çadırın yanında eğerli iki at vardı. Çadıra gelince selam 
verdik, çadırdaki iki kişi hemen tüfeklerine sarıldılar. İki kişinin yaşlı olanı, niye geldiniz? 
Nereye gidiyorsunuz? dedi. Ben de kendimi tanıttım, Buhara’ya gitmekte olduğumu, Cüneyt 
Han’ı tanıdığımı, onların silah arkadaşlarım olduğunu anlattım. Fakat hemen inanmadılar. 
“İnanmazsanız size misafir olamayız yolumuza devam etmemize müsaade edin” dedim. Yaşlı 
olan, “pekâlâ ben dediğine inandım. Misafirimiz olun, bir şeyimiz yok; ama ateşimiz var” dedi. 
Sonra Rusya ve dünya ahvalinden konuştuk. Çay içtikten sonra yaşlı olan, “Git oğlum bir 
toklu (bir yaşında koyun) getir misafire keselim” dedi. Fakat çadıra gelirken etrafta hiçbir 
hayvan görmemiştik. Biraz sonra genç büyük bir kabak getirdi. Yaşlı adam kabağı bismillah 
diyerek kesti. “İşte biz kalkamanların (bağımsızlık savaşçısı) misafire kesebilecek koyunu bu-
dur” dedi. Biz de heybemizdeki geyik butlarını çıkartıp pişirdik ve yedik. Sonra üstümüzdeki 
elbiselerle uyuduk. Sabahleyin, külde pişirilmiş ve çok sert ekmekleri vardı. Onunla ve çayla 
kahvaltı yaptık… Bkz. Zeki Velidi Togan, Hatıralar, s. 307. 
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vatanlarına geri gönderilmeleri için talepte bulunmuştur. Komite Ho-
kand’taki Türkistan muhtar hükümetini de tanımış ve onunla işbirliği 
içine girmiştir. Türkmenistan’ın Kerki şehrinde bulunan Türkmen Tüme-
ni, bu komitenin etkisinde kaldığı gerekçesiyle 22 Şubat 1918’de Sovyet 
Komiserliği tarafından silahsızlandırılması istenmiştir. Tümenin sadık 
Rus birlikleri 4 Mart 1918’de kısmen silahtan arındırılmıştır. Tümende-
kilerin bir kısmı bağımsızlık mücadelesi verenlere katılmıştır. Komitenin 
faaliyetlerinden rahatsız olan Sovyet Komiserliği, komiteyi 22 Şubat 
1919’da feshetmiştir.75 

Yine Sovyetlere karşı siyasî mücadelelerden biri de 1918’de geçici ola-
rak kurulan Aşkabat Hükümeti faaliyetidir. Ancak bu mücadelede Türk-
men bağımsızlığından ziyade Çarlık ve Bolşevik çatışması ön plana çık-
mıştır. Zaten kurulan 18 kişilik kabinede sadece üç Türkmen vardır. 25 
Haziran 1918’de Aşkabat’taki 9 komünist komiser kurşuna dizilmiş, 
Sovyet iktidarı düşmüş ve yerine Aşkabat Hükümeti denen geçici bir yö-
netim kurulmuştur. Kendilerini Bolşevik karşıtı ilan eden bu hükümet, 
Bolşevik tehdidi karşısında müdafaasız kalmış ve İngilizlerden yardım is-
temişlerdir. İngiliz General Mallesson’la Meşhedde bir anlaşma imzalan-
mış, bunun üzerine Hazar bölgesi Türkmen birliklerine Hint-İngiliz bir-
likleri katılmış sonra bu birlikler ile Rus askerî birlikleri Bolşeviklere 
karşı durumu kurtarmışlardır. Hatta Çarçov civarına kadar Bolşevikleri 
püskürtmüşlerdir. Ancak Bolşevikler bu mağlubiyetin intikamını çok 
geçmeden almışlardır. Bolşevikler toparlanarak karşı saldırıya geçmişler 
ve Aşkabat’a kadar ilerlemişlerdir. 1919’un ilkbaharında şehri ele geçir-
mişler. Sonra Kızıl Avrat üzerine yürümüşler ve orayı da almışlardır. Da-
ha sonra Cebel’e ulaşmışlar. Cebel’in alınmasından sonra Bolşevikler İn-
gilizler tarafından boşaltılan Türkmenbaşı’na girmişler. Yukarıda da de-
ğinildiği gibi İngilizler Bolşeviklerden hoşlanmıyorlardı. Çünkü Hindis-
tan’daki Bolşevik Ruslar, halkı İngilizlerin aleyhine kışkırtmaya çalışı-
yordu. Bu sebepten Hindistan, İngiltere’nin onayı ile Hazar civarında bu-
lunan Kızıl Ordu’ya karşı Bolşevik karşıtları ile bir operasyon yapma ka-
rarı almıştı. Bu maksatla General Malleson komutasında bir İngiliz birli-
ği Hazar bölgesine hazır bulunduruluyordu. Ağustos 1918’de Bayramali-
de İngilizler ile Bolşevikler arasında küçük bir çatışma yaşanmış ve bu 
çatışmada Aşkabat hükümeti İngilizleri desteklemişti. Ancak Kızıl Ordu’-
ya karşı başarılı olunamamıştır. İngilizler 2 Nisan 1919’da bölgeyi terk 
etmişlerdir.76 

Bazı Türkmenler tarafından 1926 yılında Bolşeviklere karşı “Türkmen 
Azatlığı” teşkilatı kurulmuştur. Bu teşkilata her kesimden insan üye ol-
                                                           
75 Bkz. Baymirza Hayit, a.g.e., s. 125, dipnot no: 175. 
76 Joseph Castagne, Türkistan Millî Kurtuluş Hareketi, s. 112-113. Bkz. Baymirza Hayit, 
a.g.e., s. 125-126; Shirin Akiner, Sovyet Müslümanları, (Çev: Tufan Buzpınar-Ahmet Mutlu), 
s. 270. 
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maya başlamıştır. 1931 yılına gelindiğinde Bolşeviklere karşı başkaldır-
ma bütün Türkmenistan’a yayılmıştır. Bu ayaklanmayı İngilizler destek-
leme sözü vermişseler de sonradan desteklememişlerdir. Türkmen azatlı-
ğının önde gelen 35 adamı ve diğer bazı yöneticileri yakalanarak hapse 
atılmış, içlerinden bazıları da idam edilmiştir.77 

Sovyetler, 1931 yılında bağımsızlık mücadelesi verenleri tamamen 
yok etmek üzere Kazancık, Kızıl Avrat, Tecen, Mari, Hive ve Dışoğuz’dan 
eşzamanlı olarak saldırıya geçerler. On gün içinde grupları dağıtırlar; bu 
arada obalardan çok sayıda kız, kadın, çocuk ve yaşlı insan da suçsuz 
yere öldürülmüştür. Sovyetlerin hakimiyetine boyun eğmeyen kimseler, 
Afganistan ve İran’a geçmişlerdir. Zaman zaman o ülkelerden Ruslara 
baskın şeklinde saldırılarda bulunmuşlarsa da amaçlarına ulaşamamış-
lardır.78 

Gelenekçi Müslümanlarla sıradan başkaldıranların karışımından olu-
şan bağımsızlık yanlısı yiğitler, kısa sürede Türkmenistan’a yayılmış ve 
1920’lerin başında Türkmenistan’ın önemli bölümünü Sovyet işgalinden 
kurtarmak üzereyken Türkmenlerin birbirleriyle çekişmeleri ve birbirin-
den bağımsız hareket etmeleri Bolşeviklerin üstünlük sağlamalarına ne-
den olmuştur.79 Organize olamamanın ve birlikte hareket edememenin 
cezası boyun eğmek olmuştur. 

Bolşeviklere karşı bireysel olarak kendi çapında mücadele edenler de 
olmuştur. Bu çerçevede mücadele edenlerden biri de Orazmuhammed 
Vefayev’dir. Kızılsu doğumlu olan Vefayev, eğitimini Türkmenistan, Bu-
hara ve sonunda Ankara Türk Ocağı’ndan aldığı fikirlerle beslenerek İs-
tanbul’da tamamlar. Sonra Nuri Paşa’nın ordusuyla Azerbaycan’a gider, 
oradan Türkmenistan’a geçer. Türkmenistan’a gittiğinde Bolşevik reji-
miyle karşılaşır. Vefayev, önce öğretmenlik yaparak Türkmen çocuklarını 
bilinçlendirmeye çalışır. Sonra Valilik yapar. “Balıkçı” lakabıyla Bolşevik 
rejimini eleştiren yazılar yazar. Bunun üzerine Türkmenistan Komünist 
Partisi Vefayev’i pantürkçülük ve milliyetçilikle suçlar. Sonra da görev-
den aldırır. Vefayev, baskılara dayanamaz ve İran’a kaçar. İran’da ise 
Rus ajanı damgasını yer ve orada da rahat yüzü görmez. Ruslar İran’a 
                                                           
77 Orazpolat Akayev, Türkmen Aydınlarının Bağımsızlık Uğrundaki Mücadelesi ve Atatürkçü-
lük, s. 885. 
78 Nurmuhammed Rahimov, a.g.e., s. 137-138; Bolşevik döneminde Türkistan’da üç ana 
göç dalgasından söz edilebilir. Birincisi, Orta Asya’da iç savaşın başlarında, Kırgızlara karşı 
yürütülen sistemli soykırım döneminde 1916’da başlamıştır. Bu göç, Basmacı isyanının so-
nucuna bağlı olarak, aralıklarla 1925’e doğu özellikle Afganistan yönünde gelişmiştir. İkinci 
göç dalgası, 1930’lu yıllarda Bolşevik yönetiminin bölge halkının geleneksel yaşam biçimine 
karşı başlatmış olduğu saldırılar sonunda toplumsal yapının büyük ölçüde bozulması üzeri-
ne, özellikle Doğu Türkistan bölgesine doğru gelişmiştir. Üçüncü göç dalgası ise, İkinci Dün-
ya Savaşı sırasında askere alınmayı reddetme şeklinde başlayıp, giderek büyümüş ve 1950’li 
yıllara kadar devam etmiştir. Bu göç dalgası özellikle Kırgız ve Türkmenleri kapsamış ve İran 
yönünde gelişmiştir. Bkz. Yaşar Onay, Rusya ve Değişim, s. 188-189. 
79 Orta Asya’nın Dünü-Bugünü-Yarını, s. 66. 

52



EKREM ÖZBAY / ÇARLIK VE BOLŞEVİK RUSLARINA KARŞI TÜRKMENİSTAN TÜRKLERİ 29 

ajanlarını göndererek Vefayev’i Türkmenistan’a getirtirler ve 1937 yılında 
idam ederler.80 

Bütün bunlar yaşanırken Türkiye ile Türkmenistan arasında cüzî de 
olsa karşılıklı yardımlaşmalar olmuştur. Türkiye’den Türkmenistan’a 
farklı zamanlarda giderek oradaki kardeşlerine manevî destek verenler 
olduğu gibi Türkmenistan’dan da bütün imkânsızlıklarına rağmen para 
toplayarak Anadolu’nun zor günlerinde kardeşlerine yardım elini uzatan-
lar olmuştur. Örneğin, Mustafa Kazım Bey 1919 yılında Türkmenistan’a 
giderek Dışoğuz ve Çarcov vilayetlerinde öğretmen olarak çalışmıştır.81 
Diğer taraftan Enver Paşa, Türkistan’a geçtikten sonra Türkistan’ın milli 
mücadele lideri haline gelmiş ve 16.1.1922’de Sovyetlerin Duşanbe Kon-
solosu Noregniy’e bir mektup yazarak şunları ifade etmiştir: “…Rusya’-
nın beklenmekte olan büyük felaketten zarar görmemesini istiyorsanız, iş-
gal edilmiş olan toprakları boşaltınız ve Türkmenistanlılarla Buharalılara 
kendi işlerini düzenlemeleri için fırsat vermenizi öneririm”82 diyerek Türk-
menlere karşı baskılarını kaldırmalarını ve işgal ettikleri toprakları bo-
şaltmalarını istemiştir. Ayrıca, 1918-1924 yıllarında Avrupa devletlerine 
karşı savaştıkları sırada Rusya’da esir olan Türk subayları Orta Asya’ya 
geçmiş ve Türkmenlere eğitim vererek bağımsızlık mücadelelerine yardım 
etmişlerdir. Daha sonra bu kişiler pantürkizm suçlamasıyla şehit edil-
mişlerdir.83 

Türkmenistan’da bazı Türkmenler ise bir taraftan işgalcilere karşı 
mücadele ederken, bir taraftan da Türkiye’deki kardeşlerine yardım etme 
kararı almışlar ve bu vesileyle 1913 yılında Mari şehrinde “Atatürk’ü 
Destekleme Komitesi” kurmuşlardır. Türkmenler topladıkları yardımları 
bu komite aracılığı ile Türkiye’ye gönderilmişlerdir. Bu durumu öğrenen 
Rus ajanları komitedeki kimseleri tutuklamışlardır.84 

İsyan ve çatışmalarla başarılı olamayan Türkmenler, taktik değiştire-
rek mücadeleye yine devam etmişlerdir. Aziz Han ve Cüneyt Han gibi li-
derlerin önderliklerinde yürütülen bağımsızlık mücadelesi Kızıl Ordu bir-
likleri tarafından kanlı bir şekilde bastırılmasından sonra Türkmenler, 
Türkmenistan Komünist Partisi’ne girmeye başlamışlardır. Türkmenler, 
bunu daha çok ezilmeyi önlemek, mümkün olduğu kadar halkın hakları-
nı koruyabilmek ve köle gibi bir hayat yaşamamak için yapmışlardır. Bu 
                                                           
80 Daha geniş bilgi için bkz. Orazpolat Akayev, Türkmen Aydınlarının Bağımsızlık Uğrundaki 
Mücadelesi ve Atatürkçülük, s. 881-884. 
81 Orazpolat Akayev, Türkmen Aydınlarının Bağımsızlık Uğrundaki Mücadelesi ve Atatürkçü-
lük, s. 885-886. 
82 Bkz. İsmail Kayabalı-Cemender Arslanoğlu, Orta Asya Türklüğünün Tarihi ve Bugünkü 
Durumu, s. 62. 
83 Orazpolat Akayev, İlk Türkmen Devletleri ve Türkmenistan’da İstiklal Mücadeleleri, s. 
43. 
84 Orazpolat Akayev, Türkmen Aydınlarının Bağımsızlık Uğrundaki Mücadelesi ve Atatürkçü-
lük, s. 880. 
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sayede partide alınan kararlarda Türkmen menfaatlerini ellerinden geldi-
ği kadar korumaya çalışmışlardır.85 

Türkmenistan’a yerleştirilen Ruslar, partiyi ele geçirerek Türkmenle-
rin millî, kültürel ve ekonomik haklarını kısıtlamak istemişlerdir. Türk-
menler de partiye girerek bu uygulamaya karşı çıkmışlardır. Türkmenle-
rin bu mücadelesi sırasında Rus komünistlerinin maksatlarını daha iyi 
tanıma fırsatı bulmuşlardır. Bu arada Türkmenler, diğer Türk topluluk-
larından komünist partiye girenlerle birlikte hareket etme kararı almış-
lardır. Bu mücadele yolu Sovyetleri son derece tedirgin etmeye başlamış-
tır. Ruslar bu dayanışma ve mücadele ruhunu kırmak için yeni tedbirler 
almaya başlamışlardır. Örneğin, Özbeklerle Türkmenlerin yan yana ya-
şadıkları Harezm bölgesinde Özbekleri koruyup Türkmenleri mağdur 
ederek aralarındaki eski çekişmeleri tekrar körüklemeye başlamışlardır. 
Bunda başarılı da olmuşlardır. Bir müddet sonra da siz birbirinizle geçi-
nemiyorsunuz, sizler ayrı ayrı idareler altında toplanmanız gerekir diye-
rek, kabile ihtilafını da bahane ederek birbirinden ayırma yoluna gitmiş-
lerdir. 12 Haziran 1924’te ayrı ayrı cumhuriyetlerin kurulacağını ilan et-
mişler ve 27 Ekim 1924’te Rusya’ya bağlı Türkistan’da kurulan diğer 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri gibi Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cum-
huriyeti kurulmuştur.86 Bu sistem ‘Açıklık ve Yeniden Yapılanma’ politi-
kası uygulamaya konulana kadar devam etmiştir. 1985 yılındaki açıklık 
ve yeniden yapılanmayla Sovyetler yeni bir döneme girmiştir. 

Bağımsızlığa Doğru (1985-1991) 

M. Gorbaçov’un 1985 yılında başlattığı Açıklık (Glastnost) ve Yeniden 
Yapılanma (Perestroyka) Politikası, Rusya için bir dönüm noktası olduğu 
gibi Türk cumhuriyetleri içinde bir dönüm noktası olmuştur. Bu politika 
sayesinde, Sovyetlerin baskıcı rejiminden bunalanlar, bu rejimdeki ak-
saklıkları ve yanlışları yavaş yavaş dile getirmeye başlamışlardır. Bu ve-
sileyle Türkmen aydınları da uğradıkları haksızlıkları dile getirmişlerdir. 
Türkmenler sık sık Moskova’nın kendilerini sömürdüğünü ifade etmiş-
lerdir. Moskova Türkmenistan’a her yıl 344 milyon ruble para yardımı 
yaparken Türkmenistan Moskova’ya pamuk, doğalgaz ve diğer ürünlerin 
gelirinden 530 milyon ruble göndermiştir. Sovyet Rusya’sına 186 milyon 
ruble fazladan para ödenmesine rağmen Türkmenler, merkezi hükümete 
yeterince katkıda bulunmadığı gerekçesiyle Moskova tarafından eleştiril-
miştir.87 Ayrıca Türkmen aydınları ülkelerine yeterince yatırım yapılma-
dığını, çalışabilir nüfusun %18’den fazlasının işsiz olduğunu ifade etmiş-
lerdir. Dışoğuz bölgesinde yaşayan Türkmenlerin çevre kirliliğinden sıh-
                                                           
85 Mehmet Saray, a.g.e., s. 39. 
86 A.g.e., s. 40. 
87 A.g.e., s. 66; Saadettin Gömeç, a.g.e., s. 227. 
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hatlerinin bozulduğu ve doğan çocukların büyük bir kısmının sakat veya 
ölü doğduğunu dile getirmişlerdir.88 Yine dil, din ve tarihlerinin tahrip 
edildiğini ifade etmişlerdir. Türkmenler zorla ateist eğitime tabi tutul-
muşlardı89 ve 1917’de Türkmenistan’da 500 cami bulunurken Sovyet dö-
neminde bunlar ya yıkılmış veya kapatılmıştı. Türkmenler açıklık ve ye-
niden yapılanma dönemiyle birlikte ibadet hürriyetlerini ve camilerinin 
yeniden açılmasını da istemeye başlamışlardır.90 

Türkmen aydınların ekonomik sömürüye ve kültürel asimilasyona 
karşı çıktıkları bu dönemde, Türkmenistan Komünist Partisi’nin başına 
Saparmurat Niyazov getirilecektir. Niyazov, Leningrat Üniversitesi’nde 
elektrik mühendisliği tahsili görmüş, Türkmenistan’a döndükten sonra 
parti teşkilatının çeşitli kademelerinde çalışmış ve çalışkanlığı ile dikkat-
leri üzerine çekmiştir. Bu sebeple Aşkabat Parti Komitesi’nin başına geti-
rilmiştir. Gorbaçov’un Moskova’da Sovyetler Birliği’nin başına geçtiği 
1985’te Niyazov da Türkmenistan Komünist Partisi Birinci Sekreterliğine 
seçilmiştir.91 

Niyazov’un ilk işi halk arasında birliği sağlamak olmuştur. Zira Sov-
yetler, kabileciliği el altından körüklemek ve Sovyet sömürgesine karşı 
birlikte hareket edilmesini önlemek istiyordu. Bunların bilincinde olan 
Niyazov, Türkmenlerin ileri gelenlerini bir araya toplayarak birlik ve be-
raberliğin korunmasını isteyerek; “Aramızdaki boy tartışmasını durdu-
rup, yok etmezsek ülkemizde nizam ve kontrolü sağlamayız. O zaman he-
pimiz mahvoluruz” sözleriyle boy tartışmalarının tehlikesine dikkat çek-
miştir. Kabileciliğin doğuracağı sonuçları çok iyi bilen Niyazov, ülke ve 
                                                           
88 Aral Gölü’ne kıyıları olan Kazakistan ve Özbekistan çevre kirliliğinden hat safhada etkile-
nirken kuzeyde Aral havzasında kalan Daşoğuz bölgesi ile Türkmenistan’da ciddî derecede 
etkilenmektedir. Aral’a akan Seyhun ve Ceyhun nehirleriyle yapılan sulamalarla gölün su 
seviyesi azalmıştır. Gölün tuz oranı artmıştır. Tarımda kullanılan kimyasal gübre ve zirai 
ilaç atıklarının Aral’a ulaşması gölü kirletmiştir. Bu nedenle gölün tabanı kimyasal madde-
lerle dolmuş ve suyun çekilen kısımlarında oluşan ince kum taneciklerini rüzgâr binlerce 
kilometre ötelere toz bulutu halinde savurmaktadır. Savrulan bu zehirli tozlar sadece kuş, 
hayvan, tarım ve bitki örtülerinin yok olmasına neden olmamaktadır. Bu zehir atıkları aynı 
zamanda insanların da hasta olmasına ya da ölümüne sebep olmaktadır. Çünkü kimyasal 
atıklar bölgenin tüm yeraltı sularına da sızmıştır. Normal şartlarda kullanılmaması gereken 
sular, bölge halkı tarafından mecburiyetten günlük ihtiyaçlarda kullanılmaktadır. Bu ise yö-
re insanında anemi, tüberküloz, hepatit, akciğer ve yemek borusu kanserine, aynı zamanda 
bebek ve çocuk ölümlerinin yükselmesine sebep olmaktadır. Daha geniş bilgi için bkz. Hak-
tan Birsel, Eski Dünyanın Orta Asya Jeopolitiği, s. 142; Ayrıca bkz. Alâeddin Yalçınkaya, Sö-
mürgecilik ve Panislamizm Işığında Türkistan, s. 441; Mustafa Ökmen, Türkmenistan’da Çev-
re Sorunları, s. 243-248. 
89 Sovyetler çıkardıkları bir kanunla Müslüman halkın ateistlik eğitimi görmelerini emret-
mişlerdir. Okul çağındaki çocuklar okullarda, yetişmiş insanlar da konferans salonlarında 
verilen Ateist eğitimi takip etmek mecburiyetinde bırakılmışlardır. Bu bağlamda 1959 yılın-
da Aşkabat’ta din karşıtı öğretim yapan bir üniversitenin açılmasıyla İslamiyet’e yönelik sal-
dırılar, yeni bir boyut kazanmıştır. Bkz. Mehmet Saray, a.g.e., s. 60 ve Yaşar Onay, Rusya 
ve Değişim, s. 162. 
90 Alâeddin Yalçınkaya, a.g.e., s. 442; Mehmet Saray, a.g.e., s. 67. 
91 Mikail Söylemez, Türkmenistan’ın Sosyo-Kültürel Yapısı, s. 43-44; Mehmet Saray, a.g.e., 
s. 67-68; Saadettin Gömeç, a.g.e., s. 228. 
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halkın birlik ve beraberliğini sağlamağa muvaffak olmuştur. Yaptığı açık-
lamalarla Sovyetlerin ülkesinden pamuk ve doğalgazı çok ucuza aldıkla-
rını bunun ise Türkmenleri fakirleştirdiğini dile getirmiş ve bunun böyle 
devam edemeyeceğini belirtmiştir. Bu çıkışlar Türkmen halkı tarafından 
coşkuyla karşılanmıştır. Saparmurat, Türkmenlerin Rus dilinin tesiri ile 
ana dillerini kullanmada uğradıkları haksızlığı düzeltmek için Türkmen 
dilini cumhuriyetin resmi dili haline getirmiştir. Nitekim 1989 yılında 
Türkmenistan hükümeti aldığı bir kararla Türkmen dili, Rusça ile birlik-
te Cumhuriyetin resmi dili olarak ilan edilmiştir. Bu geçiş sürecinden 
sonra resmi dil, sadece Türkmence olarak kabul edilmiştir. Sovyetler 
Birliği’nde cereyan eden gelişmeleri dikkatle takip eden Niyazov, ülkesini 
riske sokacak durumlardan uzak durmuştur. Merkeziyetçi Sovyet siste-
minin başarısızlığının devam etmesi, Türkmen halkının bağımsızlık mü-
cadelesini hızlandırmıştır. Bunun neticesinde 24 Mayıs 1990 tarihinde 
Türkmen parlamentosu, Türkmenistan’ın yeraltı ve yerüstü bütün eko-
nomik zenginliklerinin sadece Türkmenler tarafından kullanılabileceğini 
kararlaştırmıştır. 11 Ekim 1990 tarihinde Türkmenistan Cumhuriyeti’-
nin Komünist Partisi Genel Sekreterliği tarafından değil de bir cumhur-
başkanı tarafından yönetilmesine karar verilmiştir. Bunun üzerine 27 
Ekim 1990’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Saparmurat Niyazov, 
seçimi rakipsiz olarak % 99,5 oy ile kazanmış ve Türkmenistan’ın ilk 
cumhurbaşkanı olmuştur. 

Gelişmeler hızla ilerlerken 1991 Ağustos’unda Sovyetler Birliği’nin da-
ğılmasını içine sindiremeyen grupların yaptığı askerî darbenin başarısız-
lıkla sonuçlanması üzerine Sovyetler Birliği egemenliğindeki cumhuriyet-
ler Moskova’dan koparak bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlar-
dır.92 

Gelişmeleri soğukkanlılıkla izleyen Niyazov, Türkmenistan’ın bağım-
sızlığını ilan etmeden önce dünya kamuoyu önünde demokratik bir du-
rum sergileyerek Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilan edip etmeme konu-
sunu halkoyuna sunmuştur. Oylamada halkın % 93’ü Türkmenistan’ın 
bağımsızlığı yönünde oy kullanmıştır. Halk oylaması sonucu alındıktan 
sonra 27 Ekim 1991’de toplanan Türkmenistan Parlamentosu, oy birliği 
ile Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti 
olmuştur. Aynı şekilde Türkmenistan’da ilk büyükelçiliği açan da yine 
Türkiye olmuştur. Türkmenistan da ilk büyükelçiliğini Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti’nde açmıştır.93 

Türkmenistan bağımsız ve tarafsız bir ülke olarak dünya devletleri 
arasında yerini almıştır. 
                                                           
92 Alâeddin Yalçınkaya, a.g.e., s. 442; Mehmet Saray, a.g.e., s. 68. 
93 Mehmet Saray, a.g.e., s. 69; Alâeddin Yalçınkaya, a.g.e., s. 443. 
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Sonuç 

Türkmenistan Türklerinin bağımsızlık mücadelesi uzun bir zamana 
yayılmıştır. Çarlık Ruslarının Türkmen topraklarını işgal etmeye yönelik 
attığı her adımdan Türkmenler çok rahatsız olmuşlardır. Yapılan işgale, 
sadece işgal edilen bölgedeki Türkmenler karşı durduğu için Ruslar kar-
şısında fazla direnememişler. Düzenli ve silah yönünden çok güçlü bir 
ordu karşısında gösterilen bu mahalli mukavemet, çoğu zaman büyük 
zayiat ve geri çekilme ile sonuçlanmıştır. 

Bütün imkânsızlıklara rağmen bazı boyların birlikte hareket etmesiyle 
Birinci Gök Tepe Savaşı’nda çok önemli bir başarı kaydetmişlerse de 
Rusların daha sonraki saldırılarında özellikle de İkinci Gök Tepe Sava-
şı’nda çok zayiat vermişlerdir. Türkmen boylarının kabile duygusunu 
aşarak kendi aralarında bir güç birliği sağlayamaması ve ellerinde yeterli 
silahın olmayışı, Çarlık dönemi savaşlarındaki başarısızlığın ana sebebi-
dir denilebilir.  

Türkmenler bu şartlarda Çarlık Rusya’sına karşı mücadele ederken 
bir taraftan da bazı Türkmenler Türkiye’deki kardeşlerine yardım etme 
kararı almışlar ve bu vesileyle 1913 yılında Mari şehrinde “Atatürk’ü 
Destekleme Komitesi” kurmuşlardır. 

Bolşevikler döneminde çeşitli şiddet ve baskılara maruz bırakılan 
halk hapis, ölüm ve sürgün gibi eylemlerle sindirilmeye çalışılmıştır. 
Halkın içinden çıkan bazı kahramanlar bu baskı ve zulme başkaldırıp 
karşı durmaya çalışmışlarsa da aradaki çok büyük güç farkından dolayı 
amaçlarına ulaşamamışlardır. 

Türkmenler mücadeleden hiç yılmamışlar ve her fırsat ve ortamda 
Sovyetlere karşı mücadele vermişlerdir. Yeri geldiğinde silahlı çatışmala-
ra girmişler. Yeri geldiğinde kalemlerini konuşturmuşlar, yeri geldiğinde 
de komiteler kurmuşlar ve politikaya girerek siyasî alanda mücadele ver-
meye devam etmişlerdir. 

Bu mücadeleler kısa süreli ve kolay olmamıştır. Bu uğurda vatanını 
terk etmeye mecbur bırakılan binlerce Türkmen’in yanında binlercesi de 
ya mücadele sırasında şehit düşmüş ya sürgüne gönderilmiş, ya da siya-
si otoritenin isteği üzerine idam edilmiştir. 

Türkmenistan Türklerinin içinde bir kuvve halinde hep hazır bekle-
yen bağımsızlık volkanı 1991 yılında fırsatı bulduğu an patlamış ve yü-
rekleri sarmıştır. Yüreklerdeki bu ateşle bağımsız, tarafsız Türkmenistan 
Devleti kurulmuştur. 
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BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ’NDE 
DOKUMA FABRİKALARI VE ATÖLYELER İLE 

ALAKALI BELGELERE DAİR 

Ahmet AYTAÇ* 

Öz 

Büyük Turan yurdu Orta Asya gelenekli Türk dokuma sanatında es-

tetikle fonksiyonelliği birleştiren ürünler hep önemli olmuştur. Osmanlı 

dönemi dokuma sanatı ise genellikle dönemin eserlerine bakılarak değer-

lendirilmiştir. 

Fakat Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde dokumalarla alakalı pek çok 

belge vardır. Bu belgeler içerisinde devlet eliyle işletilen ve devletin teşvi-

kiyle özel müteşebbis tarafından kurulan dokuma fabrikaları ya da atöl-

yeleri ile alakalı çok sayıda belge vardır. 

Bu fabrikaların hammadde ve diğer araç gereç temini, üretilen doku-

malar vb. pek çok konu belgelerden anlaşılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Arşiv, Osmanlı, Halı, Dokuma, Belge, Fabrika. 

Abstract 

Related Documents About Weaving Factories and Workshops in 

Prime Ministry Ottoman Archives 

Products, which combine aesthetic and functionality in traditional Tur-

kish weaving art in homeland of Great Turan in Central Asia, has always 

been important. The art of Ottoman time weaving is usually evaluated by 

looking at the Works of period. 

But there are many documents about weavings in the Prime Ministry 

Ottoman Archives. There are many documents about weaving factories or 

workshops, which managed by the state, founded by private entreprene-

urs with encouragement by the state, throughout these documents. 
                                                           
* Selçuk Üniversitesi Türk El San. Arş. ve Uygulama Merkezi Başkanlığı, aaytac@selcuk.edu.tr 
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These documents show many issues about supplying of raw material 

and other tools and equipments and produced weavings. 

Key words: Archive, Ottoman, Carpet, Weaving, Document, Factory. 

Giriş 

Türkler, 1071’de Büyük Turan Yurdu Orta Asya’dan Anadolu’ya gel-
diklerinde mevcut dokumacılık geleneklerini devam ettirmişlerdir. Öyle 
ki Selçuklu ve Osmanlı döneminde sağlam temelleri olan dokumacılık 
günümüze kadar devam etmiştir. 

Aslında Orta Asya Türkistan gelenekli olarak koyun, keçi, at vs. yetiş-
tirmekle yüzyıllar boyu meşgul olmuş olan Türklerin dokuma sanatında 
estetikle fonksiyonelliği birleştiren çok özel ve önemli üretimleri hep var 
olmuştur.1 Türklerin sanat anlayışında da estetiğin, duygunun olağan-
üstü ifadelerinin saklı olduğu halıların yüzyıllardır dünya medeniyetinin 
beğeni noktalarının üst sıralarında olduğu bilinmektedir.2 

Osmanlı dönemi dokuma sanatı ve kültürü genellikle dönemin eserle-
rine bakılarak mercek altına alınmıştır. Ancak ağırlıklı olarak desen özel-
likleri bakımından veya bir şehir-bölge esas alınarak değerlendirilmiştir. 
Karşılaştırma tekniği kullanılarak, kültür tarihi bakımından yapılan ça-
lışma sayısı fazla değildir. Bu alanda yapılan çalışmalar genellikle yörede 
ya da müzede dokumaların teknik, desen vb. yönlerden incelenmesi te-
meline dayalı alan çalışmalarıdır. Osmanlı dönemi halı kilim ve kumaş-
ları genellikle eser üzerinde yapılan incelemelere dayalı çalışmalardan 
ibarettir. Oysa Osmanlı dönemine ait dokumalarla alakalı pek çok belge 
vardır arşivlerde.3 

Avrupa halıyı, I. Haçlı Seferi sırasında tanımıştır.4 Pamuklu dokuma-
ların gerek giysi gerekse döşemelik kumaş anlamında Osmanlı’da geniş 
bir kullanım alanı vardı.5 Osmanlı Dönemi’nde XIV. yüzyıldaki Alaşehir, 
Adana, Denizli ve Sivas gibi dokumacılık merkezlerine Malatya, Diyarba-
kır, İstanbul, Urfa gibi yeni yerler eklenmiş ve hatta ihracat yapılmaya 
başlanmıştır. XVI. yüzyıla kadar mevcut olan Anadolu’daki dokuma mer-
kezlerine bu tarihten itibaren Menemen, Tire, Çine, Manisa, Bergama, 
Karaman, Konya, Niğde, Merzifon, Zile gibi yeni yerlerin de eklenmesiyle 
birlikte dokumacılıkta mesafe kaydedilmiştir. 
                                                           
1 Ahmet Aytaç, “Konya Yöresi Halı ve Kilimlerinde Göz Yanışına Dair”, Folklor Edebiyat Der-
gisi, S: XL, s. 133-143, Ankara, 2004/4. 
2 Ahmet Aytaç, “Yaygı Amacı Dışında Üretilmiş Konya Yöresi Dokumaları”, Türk Dünyası Ta-
rih Kültür Dergisi, Sayı: 203, s. 24-31, İstanbul, Kasım 2003. 
3 Ahmet Aytaç, “Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Konya El Dokumacılığı İle Alakalı Belgelere 
Dair”, S.Ü. Selçuklu Arş. Mrk. II. Uluslararası Türk El Dokumacılığı (Tekstil) Kongresi Bildirile-
ri, s. 41-50, Konya, 14-15 Mayıs 2009. 
4 Emre Dölen, Tekstil Tarihi, İstanbul Marmara Üniversitesi, TEF Yayınları, No: 92/1, s. 
350, İstanbul, 1992. 
5 Emre Dölen, a.g.e., s. 374. 
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Georgievic kendi ülkesindeki el sanatları ustalarını Türkiye’dekilerle 
kıyaslayıp Türkiye’dekileri bu konuda oldukça yetersiz bulsa da6, Os-
manlı arşiv belgeleri ortaya koymaktadır ki, o dönem de Türk dokuma 
ustaları maharetleriyle dünyanın en yüksek ustalarıydı. 

Ehl-i hiref, Osmanlı Devleti’nin sanat faaliyetlerini yöneten en önemli 
kurumdur. Bu kurumda devletten maaş alarak padişah ve saray eşrafı 
gibi önemli şahsiyetler için eserler üretilmiştir.7 

 
Fotoğraf 1: Hereke Fabrikası.8 

Osmanlı Devleti’nde ordunun gereksinimlerini karşılamak için devlet 
sermayesiyle kurulan dokuma fabrikalarının yanı sıra şahıslara ait kimi 
fabrikalar da vardı.9 

Örneğin; Selanik’te 1879 yılında Musevi bir iş adamı tarafından kuru-
lan Saias İplik ve Dokuma Fabrikası, Hereke Fabrikası, İslimye Çuha 
Fabrikası, Filibe Pamuk İpliği ve Dokuma Fabrikası, Beykoz Çuha ve Kâ-
ğıt Fabrikası, Bakırköy Fabrikası, Zeytinburnu Dokuma Fabrikası bun-
lardan bazılarıdır. 

Yeniçeri ocağının yerine kurulan ordunun üniforma ihtiyacını karşıla-
mak için yine Beykoz’da 1828’de ikinci bir Çuha Fabrikası kurulmuş-
tur.10 Yine Bursa’da dönemin valisi İzzet Paşa tarafından ipekli kumaş 
                                                           
6 N. Melek Aksulu, “Bartholomaeus Georgievic’in Türkler Hakkındaki ‘De Turcarum Ritu Et 
Caermoniis’ Adlı Yazısı ve Türkçe Tercümesi”, Belleten, C. LVI, S. 216, s. 437-458, Ankara, 
Ağustos 1992. 
7 Bahattin Yaman, “1545 Yılı Osmanlı Saray Sanatkârlar”, Belleten, C. LXXII, S. 264, s. 
501-534, Ağustos 2008. 
8 Önder Küçükerman, Hereke Fabrikası, s. 68, İstanbul, 1987. 
9http://63.234.184.104/search?q=cache:UNIKUuLwxm8J:www.turkspower.org/archive/in
dex.php/t499.html+OSMANLI+DOKUMA+FABR%C4%B0KALARI&hl=tr&ct=clnk&cd=4&gl=t
r, 03.07.2008. 
10 Emre Dölen, a.g.e.,  

63



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4 

üretimi için Avrupa’dan tezgâhlar ve makineler ithal edilmiştir. Yine özel 
müteşebbisler 1847-1868 yılları arasında Bursa civarında en az 21 adet 
buharla çalışan ibrişim fabrikası kurmuşlardır.11 Devlet aracılığı ile 
1840-1860 yıllarını kapsayan dönemde yeni fabrikalar kurulmasına, 
mevcut olanların genişletilmesi yoluna gidilmiştir. Hatta 1860’ların so-
nunda hükümet aracılığı ile İstanbul sanayisini canlandırmak için lon-
calar kooperatiflere çevrilmiş, temin edilecek sermaye ile Avrupa’dan ma-
kineler alınması ve maliyetlerin düşürülmesi hedeflenmiştir. Kurulan iş-
letmelerde yeterli verimlilik düzeyinin sağlanamaması ve rekabet gücü 
kazandırılamaması üzerine 1860-1876 yılları arasında esnafın güçlendi-
rilmesi ve şirketler biçiminde birleştirilmesi gibi girişimler söz konusu ol-
muş, ancak sonuç alınamamıştır.12 

Ayrıca bu dönemde dokunan kumaşların niteliğinin bozulmaması için 
devlet tarafından sıkı önlemler alındığı da bilinmektedir. Ancak devletin 
fabrikalarının akılcı ve ticari bir mantıkla işletildiklerini söylemek pek 
mümkün değildir. Bu nedenle de bu fabrikalara karşın ordunun gereksi-
nimleri için dışarıdan mal getirilmeye devam edildiği gibi özel işletmelere 
de sipariş usulü ile dokuma yaptırılmıştır. Osmanlı Devleti’nde iki yüzün 
üzerinde sanayi işletmesi vardı. Bu işletmelerden yaklaşık yetmiş tanesi 
iplik, dokuma gibi tekstil sektörünü ilgilendiren işletmelerdi. Bunlardan 
on civarında fabrika devlete aitti ve diğer sektörlerden daha fazla devlete 
ait fabrika dokuma alanındaydı. Bu da devletin yatırımlarının çoğunlu-
ğunun dokuma alanında olduğunu göstermektedir. 

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Os-
manlı Arşivi’nde dokumalarla ilgili belgelerin tamamı Arap harfleriyle ya-
zılmış ve Osmanlı Türkçesidir. Bu araştırmada ise sadece Cevdet Tasnifi, 
Dâhiliye, Maliyeden Müdevver, Hazine-i Hassa, İradeler, Maarif Nezareti, 
Meclis-i Vükelâ Mazbataları ve Şura-yı Devlet evrakı dikkate alınmıştır. 
Çalışmanın bildiri ile sınırlı olmasından dolayı da incelenen çok sayıdaki 
arşiv belgelerinin bir kısmının sadece özetleri ve az sayıda belgenin görsel 
fotoğrafı verilmiştir. 

1. Cevdet Tasnifi, Bahriye Evrakı, 9 Dosya, 446 Gömlek Numara-
lı, 1760 Tarihli Belge 

Tersane-i Amire’deki yelken bezi karhanesinin baş dokumacısı Hacı 
İsmail vefat etmiş ise de ferman-ı âli henüz ismine tashih edilmediğinden 
başka yerlerde tezgâh açmak suretiyle şuruta mugayir hareket edenleri 
                                                           
11 Zeynep Tezel, “Osmanlı Dönemi Dokuma Sanatına Sanayi Açısından Genel Bir Bakış”, III. 
Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) Ve Gelenekli Sanatlar Kongresi/Sanat Etkinlikleri, 
Konya, 30-31 Mayıs 2010. 
12 Yılmaz Kuzucu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Tekstil Tarihinin Gelişimi, (Marmara Üni-
versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İktisat A.B.D. İktisat Tarihi B.D.T.C.), s. 
95, İstanbul, 2009. 
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mene kudreti olmadığından ismine tashihen emr-i âli itası ricasını havi 
baş dokumacı Yakup tarafından… 

2. Dahiliye Tasnifi, Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Belgeleri Le-
vazımat Evrakı, 39 Dosya, 173 Gömlek Numaralı, 1916 Tarihli Belge 

İzmir Aba Fabrikası’nda dokunan kumaşların dokuma işleminin ta-
mamlanması talebi… 

3. Dahiliye Tasnifi, Mektub-i Kalemi Evrakı, 621 Dosya, 12 Göm-
lek Numaralı, 1902 Tarihli Belge 

 

 

Fotoğraf 2 

Hereke Fabrikası Kaliçehanesi’ne, Kırşehir ve Isparta taraflarından bu 
sanata vakıf inas amele tedarik olunması talebi üzerine, Kırşehir’de bu 
hususta inas amele bulunmadığına dair, mutasarrıflıkdan gelen cevabın 
Hereke Fabrika Müdürlüğü’ne bildirildiği… 

4. Dahiliye Tasnifi, Umûr-ı Mahalliye-i Vilâyât Müdüriyeti Evrakı, 
76 Dosya, 50 Gömlek Numaralı, 1916 Tarihli Belge 

Kayseri’de askeriye tarafından el konulan bez dokuma fabrikasında 
kullanılan harman lokomobillerinin harman zamanı tekrar ziraat idare-
sine teslim edileceği ve makinelerin Darüleytam Ziraat ve Sanayi Şubele-
ri adına satın alınacağının Ticaret ve Ziraat Nezareti’ne bildirildiği… 

5. Hazine-i Hassa Evrakı, 22548 Gömlek Numaralı Belge 

Veliefendi Bez Fabrikası’na alınan dokuma tezgâhlarının kurulması 
için yapılan masraflar… 
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6. İradeler, Evkaf Evrakı, 31 Dosya, 13120 M-09 Gömlek Numara-
lı, 1902 Tarihli Belge 

 
Fotoğraf 3 

Harem-i Şerif için gereken kaliçelerin Hereke Farbrikası’nda imal etti-
rilmesi… 

7. İradeler, Meclis-i Mahsus Defterleri, 147 Dosya, 1330/Ra-07 
Gömlek Numaralı, 1912 Tarihli Belge 

  
Fotoğraf 4-5 

  
Fotoğraf 6-7 
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Konya merkezi civarında Meram nam mahalde yün ipliği ve şayak imaline 
mahsus bir fabrika inşası için Tombakzade Mehmed Murat Bey’e ruhsat itası… 

8. İradeler, Meclis-i Mahsus Defterleri, 140 Dosya, 1329/C-08 
Gömlek Numaralı, 1912 Tarihli Belge 

Konya Ereğlisi’nde İvris Suyu kenarında su ile işleyen iplik ve şayak 
imaline mahsus bir fabrika inşası için Tiranlı Tombakzade Said Murat 
Bey’e ruhsat itası13… 

9. İradeler, Taltifat Evrakı, 58 Dosya, 1312 M-150 Gömlek Numa-
ralı, 1894 Tarihli Belge 

 
Fotoğraf 8 

Hereke Fabrika-i Hümayunu kaliçe mualimlerinden Melek, Sabiha, 
Arab Fatma, Fahriye ve Emir Ayşe Hanımlara Sanayi Madalyası ihsanıy-
la itası… 

10. İradeler, Taltifat Evrakı, 365 Dosya, 1323 Ra-159 Gömlek Nu-
maralı, 1905 Tarihli Belge 

 
 
 
 

 

 
Fotoğraf 9-10 

Hereke Fabrika-i Hümayunu kaliçehanesinde müstahdem muallimlere 
Sanayi Madalyası itası… 
                                                           
13 Ahmet Aytaç, a.g.e., s. 41-50. 
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11. Maarif Nezareti, Mektubi Kalemi Evrakı, 1226 Dosya, 33 
Gömlek Numaralı, 1916 Tarihli Belge 

Konya Darüleytamı Dokuma Fabrikası için alınan makine, kazan ve 
teferruatının Karahisar’dan nakli için bir vagon tahsis edilmesi… 

12. Maarif Nezareti, Mektubi Kalemi Evrakı, 1231 Dosya, 43 
Gömlek Numaralı, 1917 Tarihli Belge 

Kartal Mensucat Fabrikası Müdürü Kemal Efendi ile dokuma ustaları-
nın, askerlik hizmetlerini adı geçen fabrikada isdihdam edilerek yerine 
getirmesi talebi… 

13. Maliyeden Müdevver Evrakı, 3362 Gömlek Numaralı Belge 

  
Fotoğraf 11-12 

Musul, Bosna, Belgrad, Samakocuk, İstanbul, Konya, … Divriği ve İne-
bahtı gibi müteaddid eyalet, kiva ve kazalarla bazı cemaatlerde muhtelif ze-
vat ve eşhas uhdesinde bulunan cizye, gümrük, bac-ı pazar, ihtisab, boya-
hane … beytülmal-i amme ve hassa, irsaliye ve sair mukataatın teslimat 
hususlarıyla sair umur ve muamelatını ihtiva eden mukaat defteri… 

14. Maliyeden Müdevver Evrakı, 11089 Gömlek Numaralı Belge 

 
Fotoğraf 13 
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Nizamiye Hazinesi’nin İstanbul tertibi sergilerinden Beykoz Debbağ-
hanesi matlubu Siroz emvalinden Gümüş Gerdanoğlu Mihalaki’nin mat-
lubu, Kütahya ve Edirne’den fabrika için mübayaa olunan yapağı baha, 
… ve menzil ücreti Manastır emvalinden mekteb-i idadi talebesine kışlık 
elbise baha, Şam-ı Şerif emvalinden Şam İdadisi talebesine elbise baha, 
…, Konya, Kütahya ve Kayseri emvalinden melbusat-ı askeriye ve lâzı-
mesi için kirpas baha, Karesi emvalinden tersane için zift ve katran ba-
ha, evkaf, Fabrika-i Hümayun, Tophane, Mühimmat-ı Harbiye vesaire 
masarifat kayıtlarını ihtiva eden kuyud-ı masarifat defteri… 

15. Maliyeden Müdevver Evrakı, 11698 Gömlek Numaralı Belge 

 
Fotoğraf 14 

….İzmid Çuka Fabrikası masarifine, ….., Çırağan Sahil Sarayı masari-
fine ve buraya alınan kaliçe bahasına… 

16. Meclis-i Vükelâ Mazbataları Evrakı, 128 Dosya, 78 Gömlek 
Numaralı, 1909 Tarihli Belge 

Trabzon’da kurulacak dokuma fabrikasına izin verilerek hariçten gele-
cek alat ve edevatın gümrük resminden istisna edilerek boya, yün, pa-
muk ve saireden resm alınması… 

17. Şurâ-yı Devlet Evrakı, 1229 Dosya, 9 Gömlek Numaralı, 1911 
Tarihli Belge 

Pamuk ve ipek ile dokuma bez fabrikası inşa etmek ve işletmek üzere 
Mensucat-ı Osmaniye Şirketi unvanıyla teşkil edilecek şirketin nizamna-
mesinin gönderildiği… 

Sonuç 

Osmanlı döneminde dokuma fabrika ve atölyelerinin çok önemli işlev-
lerinin olduğu belgelerden anlaşılmaktadır. Devlet eliyle kurulan ve işle-
tilenlerin yanı sıra özel müteşebbisinde fabrika kurmasına izin verildiği 
hatta teşvik edildiği anlaşılmaktadır. 
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Devlet eliyle işletilen fabrika ve atölyelerde hammadde ve diğer araç 
gereç temininin de devlet tarafından karşılandığı, buralarda çalışan do-
kuma ustalarının askerlik görevlerini fabrika ile ilgili atölyelerde çalışa-
rak ifa etmelerinin söz konusu olduğu hatta başarılı ustaların madalya, 
nişan ihsanıyla teşvik edildikleri belgelerden anlaşılmaktadır. Ordunun 
ve devletin dokuma ihtiyaçlarının yanı sıra kutsal mekânların da bir kı-
sım dokuma ihtiyacının bu fabrika ve atölyelerden karşılandığı belgelerle 
sübut bulmaktadır. 
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1912 BALKAN SAVAŞI SONRASI 
RUMELİ’DEN YAPILAN GÖÇLER SEBEBİYLE 

İSTANBUL’DA GÖRÜLEN 
SALGIN HASTALIKLAR VE SU KAYNAKLARININ 
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Dr. Ahmet Zeki İZGÖER** 

Öz 

Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul, Balkan Savaşı sonrasında Ru-

meli’den kitleler halinde gelen büyük göçlere sahne olmuştur. Muhacir 

kafilelerinin gelmesiyle birlikte başta kolera olmak üzere birçok salgın 

hastalık ortaya çıkmış, şehrin güvenlik ve asayişinin yanı sıra halkın 

günlük çok önemli bir tüketim ihtiyacı olan su kaynakları da zarar görme-

ye başlamıştır. Devlet, gerek hastalıkların giderilmesi ve gerekse su kay-

naklarının korunması için olağanüstü tedbirler almıştır. Başkentin gelece-

ğinin yeniden şekillendiği o günlerde yaşananlarla ilgili olarak başta ar-

şiv kaynakları olmak üzere matbu eserler, inceleme ve araştırma kitapla-

rından da faydalanılarak hazırlanan bu araştırmada ana hatlarıyla bu 

konular üzerinde durulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Balkan Savaşı, Bulaşıcı Hastalıklar, İstanbul, 

Kolera, Muhacirler, Su Kaynakları. 

Abstract 

The Epidemic Illnesses and the Protection of the Water 

Resources in Istanbul Because of the Migrations After  

1912 Balcan War 

The capital of Ottoman Empire, Istanbul, was the target of the migrati-

on waves after Balcan War. By the time refugee convoy had reached to 
                                                           
* Bu yazı, 11-15 Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 
toplanan 5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi’nde 14 Ekim 2011 tarihi itibarıyla Yeni Kurul 
Salonu’nda “Balkan Ülkelerinde Salgın Hastalıklar-II” oturumunda sunulan tebliğin metnidir. 
** Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yayın İşleri Koordinatörü. 
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Istanbul, epidemic illnesses like cholera showed up, the security of the 

city and right along side the water resources, that the most important 

consume needs, were damaged too. The Capital had splendid precauti-

ons against cure of illnesses and protection of the water resources. In the 

study, this issue will be discussing, by exploit from the archive records, 

printed productions, research books. 

Key words: Balcan War, Epidemic Illnesses, Istanbul, Cholera, Refu-

gees, Water Resources. 

Giriş 

Osmanlı İmparatorluğu, XX. yüzyıla büyük sıkıntılarla girmiştir. Bu 
yüzyılda “yeni bir dünyanın kuruluşu”nun belirtileri, özellikle çok uluslu 
imparatorluklar tarafından adeta derinden hissedilmeye başlanmıştır. 
1910 yılında Trablusgarp Savaşı ile başlayan Osmanlı’nın yıkılışı süreci, 
Balkan Savaşlarıyla daha da hız kazanmıştır. Nihayet I. Dünya Savaşı ile 
bu durum son şeklini almıştır. 

Balkan Savaşlarıyla birlikte Osmanlı, Avrupa’daki topraklarını kay-
betmiştir. Savaşlar yüzünden devletin beşerî sermayesi olan nüfusundan 
350 bin civarındaki asker, ölüm, yaralanma ve esaret gibi sebeplerle telef 
olmuştur. Bu gelişmelerin yanı sıra Rumeli’den on binlerce muhacir 
Anadolu’ya göç etmeye başlamıştır. 

Osmanlı ordularının yenilgisiyle birlikte dağılarak kaçışı, sivil halkı 
da paniğe sürüklemiştir. Bulgar orduları ve çetelerinin zulmünden kor-
kan binlerce Rumeli muhaciri, yurtlarını terk ederek askerlerle birlikte 
aç, çıplak ve perişan bir halde İstanbul ve Anadolu’ya göç etmiştir. 
Uzun, yorucu ve güç yolculuklardan sonra bitkin, yorgun ve zayıf dü-
şen halk yığınları için salgın hastalıklar en büyük problemlerin başın-
da gelmiştir. Vagonlar ve vapurlarda hasta askerlerle birlikte yolculuk 
yapmak zorunda kalan muhacirler, daha nakil sırasında başta kolera, 
dizanteri ve çiçek olmak üzere çeşitli salgın hastalıklara yakalanmışlar-
dır. 

Öyle anlaşılıyor ki hastalık muhacirlere askerlerden bulaşmıştır. Göç 
eden muhacirler için sağlık problemlerinin dışında güvenlik, beslenme ve 
iskân gibi problemler de baş göstermiştir. İstanbul’da camiler, mescitler, 
hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları dolmuş; binlerce muhacir hayvan-
ları ve arabalarıyla sokaklarda kalmıştır. 

1- SALGIN HASTALIKLAR 

Yukarıda da ifade edildiği şekilde salgın hastalıklar; 
a) Yaralı askerler, 
b) Muhacirler’de görülmüştür.1 

                                                           
1 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 12/1. 
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Hastalıkların ortaya çıkışı ve yayılması sırasında hükümetçe ve diğer 
sivil toplum kuruluşlarınca alınacak tedbirler hem yaralı askerler ve hem 
de muhacirler için beraberce yürütülmüştür. Bu makalede, sadece hükü-
metçe muhacirlerle ilgili olarak alınan tedbirler üzerinde durulacaktır. 

Salgın hastalıklar kategorisinde ilk sırada kolera görülmektedir. 

a) Kolera 

Osmanlı Arşivi belgelerine göre, İstanbul’da koleranın ilk ortaya çıkış 
tarihi 6 Kasım 1912’dir. Bu tarihte Çerkezköy’den gelen muhacirler ve 
yaralı askerler arasında koleralı ve dizanterili hastalara tesadüf edilmiş-
tir. Yine, yolcu ve askerlerle birlikte İstanbul’a gelen Marmara Vapuru’nda 
koleralı hastalar olduğu2 ve bunlara ilâveten deniz yoluyla Tekirdağ’dan 
ve karadan trenle İstanbul’a gelen yaralı askerler içinde de koleralılar 
bulunuyordu.3 

Hastalığın tespiti üzerine, hükümet hemen bir komisyon kurarak 
hastalığın giderilmesi ve yayılmasının önlenmesine çalışmıştır. Bu konu-
da devletin takındığı tavır ve izlediği sağlık siyaseti çok önemlidir. He-
men, İstanbul Şehremini Cemil [Topuzlu] Paşa’nın başkanlığında Sıhhiye 
Nezareti ile Meclis-i Umûr-ı Tıbbiye-i Mülkiye’den, askerî doktorlardan ve 
belediye memurlarından ikişer kişiden oluşan olağanüstü bir komisyon 
kurulmuştur. Çünkü hastalık İstanbul’a sirayet etme eğilimindedir. Bu 
yüzden hastalığın giderilmesi ve yayılmasının önlenmesi için bir komis-
yonun kurulup bir an önce çalışmalara başlaması gerekmiştir (7 Kasım 
1912). 

İstanbul’un Sağlık Hayatının Korunması 

Çatalca’dan gelen gerek koleralı muhacir ve gerekse yaralı askerlerin 
İstanbul’a sevklerinin hastalığın bütün sağlık tedbirlerini akim bıraka-
rak her tarafa bulaşmasına yol açacağı göz önünde bulundurularak 
bunların bulundukları yerlerde tedavi edilmeleri ve kesinlikle İstanbul’a 
sevk edilmemeleri üzerinde durulmuştur.4 (10 Kasım 1912) 

Bu hususta birçok arşiv belgesinde özellikle bu konuya vurgu yapıl-
makta, yani bulaşıcı hastalık taşıyan hastaların kesinlikle İstanbul’a gi-
rişlerinin yapılmaması ifade edilmektedir. İstanbul önemlidir de diğer 
Anadolu kentleri önemsiz midir? Tabii ki hayır! Aynı tedbirlerin bir ben-
zeri Osmanlı’nın taşrası için de geçerlidir. Bu hususta net olarak verilen 
bir karar vardır. O kararda şöyle denmiştir: “Koleraya yakalananların 
bulundukları yerlerde tedavilerinin yapılması şer’an ve fennen (yani dinen 
ve ilmî olarak) gereklidir.”5 
                                                           
2 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 3/1. 
3 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 5/1. 
4 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 14/1. 
5 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 21. 
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İstanbul’da muhacir kafileleri (Resimli Kitap, c. VIII, sayı 45, s. 657) 

İstanbul’a hastalığın bulaştırılması ne anlama geliyordu o tarihler 
için? Devlet adamları, tıbbî çevreler ve sağlık görevlileri koleranın nasıl 
bir hastalık olduğunu daha önceki tarihlerde yaşanan vakalardan pek iyi 
biliyorlardı. 1831, 1847, 1853, 1865, 1871, 1893-1895 ve 1907 tarihle-
rindeki kolera vakaları pek yakından malumlarıydı. Kolera bulaşıcı bir 
hastalıktı. Başkent İstanbul’a yayılacak böyle bir hastalığın ülkenin bü-
tününü etkileyeceğinin kesinlikle farkındaydılar. Çünkü imparatorlukla 
ilgili bütün muameleler İstanbul kaynaklıydı, her şey İstanbul’dan idare 
ediliyor, yönlendiriliyor, bütün temaslar İstanbul’da kuruluyordu. Hasta-
lığın İstanbul’a yayılması demek, genel sıhhî hayatın çok büyük tehlike-
lere maruz kalması demekti. Bu bakımdan İstanbul çok önemliydi. 

Fakat maalesef hastalığın İstanbul’a yayıldığının anlaşılması üzerine, 
bu kez kamuoyuna ilân edilip edilmemesi düşünülmüş ve koleralı hasta-
ların İstanbul’a sevk edilmemeleri, bulundukları yerlerde sıkı bir kordon 
ve dezenfeksiyona tâbi tutulmaları ilgili makamlardan istenmiştir.6 (9 
Kasım 1912) İstanbul’da bulunanların ise yerleşik halk ile karışmalarına 
kesinlikle izin verilmemesine çalışılmıştır. Nitekim bir vesileyle İstanbul’a 
gelen muhacirler mutlaka tedaviye tabi tutulmuşlar ve tıbbî kontroller-
den geçirilmişlerdir. Eğer hastanede iseler her gün mutlaka muayeneleri 
yapılmıştır.7 Bir ara koleralı hasta sayısının artması üzerine adalardan 
birinin boşaltılarak tedavi ve iskânlarının burada yapılması gündeme 
gelmiştir. Yine İstanbul’da sadece kolera hastalığına ait olmak üzere bü-
yük kolera hastaneleri kurulması da düşünülmüştür. 

Osmanlı Hükümeti, İstanbul’daki izdihamı ve koleranın daha fazla 
yayılmasını önlemek amacıyla muhacirlerin İstanbul’a sokulmayıp Yeşil-
                                                           
6 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 5/1. 
7 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 7/1. 
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köy ve Bakırköy’de bekletilmelerine karar vermiştir. Bunun üzerine İs-
tanbul kapılarına memurlar konmuştur. Ancak bütün engellemelere rağ-
men muhacirlerin Rami ve Davutpaşa üstlerinden dolaşarak şehre gir-
meleri yüzünden alınan tedbirler bir şekilde sonuçsuz kalmıştır. 

Muhacirlerin Nakilleri 

Muhacirler, zaman zaman demiryolu zaman zaman da deniz yoluyla 
şehre girmişlerdir. Deniz yoluyla gelenler özellikle Selanik, Kavala, Var-
na, Burgaz, Dedeağaç’tan göç edenlerdi. Osmanlı Hükümeti’nin elindeki 
gemiler kitleler halindeki muhacirleri Anadolu’ya taşımaya yetmediğin-
den muhacirlerin naklinde Şirket-i Hayriye vapurlarının yanı sıra çeşitli 
ülkelerden kiralanan gemiler de kullanılmıştır. Mısır başta olmak üzere 
Avusturya, Romanya, Belçika, İtalya, Rusya, İngiltere ve hatta Yunanis-
tan’dan gemiler getirtilmiştir. Bu gemiler aracılığıyla binlerce muhacir İs-
tanbul ve Anadolu’daki iskân mahallerine taşınmıştır. İstanbul’a gelen 
vapurlar şehrin sağlığını korumak amacıyla muhacirleri iskelelerde in-
dirmeyip Kavak ve Manastırağzı Tahaffuzhanelerine götürüyor, tıbbî 
muayene ve dezenfeksiyon işlemleri yapıldıktan sonra muhacirlerin şeh-
re girmelerine izin veriliyordu. 

Demiryoluyla nakledilenler ise Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz, Çorlu, 
Tekirdağ ve Çerkezköy’den geliyordu. Trenlerin asker sevkiyatında da 
kullanılmasından dolayı, vagonlar birbiri üzerine yığılmış yüzlerce hasta, 
yaralı asker ve muhaciri Sirkeci ve Kumkapı İstasyonlarına taşıyordu. 

Denizyoluyla Gelen Muhacirler İçin Alınan Tedbirler 

Denizyoluyla göç eden muhacirler için şu tedbirler alınmıştır: 
1- İçinde yedi gün süreyle kolera vakası görülen gemilerin tıbbî mua-

yeneleri yapıldıktan sonra beş gün süreyle tahaffuzhanelerde karantina-
ya alınması ve içlerindeki içmeye mahsus suların gerektiğinde dezenfek-
te edildikten sonra gemilerin İstanbul’dan çıkışına izin verilmesi, bu iş-
lemlerin Osmanlı tahaffuzhanelerinden birinde yapılması, 

2- Kolera vakası görülüp de yedi gün içinde kolera hastalığına rast-
lanmayan gemiler ile yelkenli gemiler de dâhil diğer bütün vapurların 
tıbbî muayeneye tâbi tutulması, 

3- Marmara sahillerindeki limanlara gidecek olan gemilerin Galata, Ye-
nikapı, Haydarpaşa veya Salacak mevkilerinden birinde gerek hareketleri 
sırasında ve gerekse vardıkları limanlarda bir sıhhiye veya belediye tabibi-
nin gözetiminde sağlık muayenelerinin yapılması.8 (12 Kasım 1912) 

Bu ifadelerden Osmanlı denizyollarında her türlü sıhhî tedbirler alın-
dığı, gerek kolera vakası görülen ve gerekse görülmeyen bütün gemiler 
için tıbbî muayene şartı getirildiği anlaşılmaktadır. 
                                                           
8 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 24. 
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Demiryoluyla Gelen Muhacirler İçin Alınan Tedbirler 

Demiryoluyla göç eden muhacirler için alınan tedbirlerin bir kısmı da 
şöyledir: 

Osmanlı Hükümeti, demiryoluyla gelecek muhacirler ve askerler için 
bir nizamname hazırlamıştır. Bu nizamnamede özet olarak şu ifadelere 
yer verilmiştir: 

1- Her istasyon için sıhhiye memurları konulması. Yolcuların bu me-
murların kontrol ve nezareti altında tıbbî kontrolden geçirildikten sonra 
seyahatlerine izin verilmesi, 

2- Bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış olan yolcuların Şimendifer İdare-
si tarafından duruma göre tren içinde ayrı bir vagona veya özel bir böl-
meye nakledilmesi, 

3- Şüpheli veya hastalıklı yerlerden gelen ve tıbbî muayeneleri yapıl-
dıktan sonra seyahatlerine izin verilen yolcuların ayrı ayrı bölmelerde 
yollarına devam etmeleri. 

Bu çerçevede bulaşıcı hastalıkların bulunduğu yerlere gidip gelen de-
miryolu şirketleri, trenleri birbirlerinden ayrılmış vagonlar şeklinde dü-
zenleyecekler, dezenfeksiyonları için bölmeler kuracaklar ve vagonlarda 
eşyaların temizlenmesinde kullanılacak özel torbalar bulunduracaklardı. 

 
İstanbul Sirkeci’de muhacir arabaları ve hayvanları (Resimli Kitap, c. VIII. sayı 46, s. 770) 

Hasta Muhacirlerin Sevk Yerleri 

Hastalar, İstanbul’a geldikten sonra birçok yer ve mekânlara sevk 
edilmişlerdir. Bunların en başta gelenleri hastaneler, tahaffuzhaneler, 
müşahedehaneler, barakalar, okullar, dinî kurumlar (camiler, mescitler) 
vesairedir. 

76



A.Z. İZGÖER / 1912 BALKAN SAVAŞI SONRASI İSTANBUL’DA GÖRÜLEN SALGIN HASTALIKLAR 7 

Hastaneler 

Önce Sirkeci İstasyonu’nda acilen 400 yataklı bir kolera hastanesi 
kurulmuştur. Ancak yoğun muhacir kitlesi için bu uygulama, sonuç ge-
tiren bir çözüm olmamıştır. 

İstanbul’a gelen koleralı muhacirlerin tedavileri için gerek hükümetçe 
ve gerekse diğer sivil toplum kuruluşları aracılığıyla birçok hastaneler 
kurulmuştur. Önce Şehremanetince Boğaziçi’ndeki büyük oteller, yalılar 
boşaltılmış, şehirdeki yerli ve yabancı pek çok okul hastaneye dönüştü-
rülerek hizmete açılmıştır. 

Sıhhiye Nezaretince Demirkapı’da barakalar halinde bir hastane tesis 
edilmiştir. Şehremaneti de hamile, zayıf ve hasta kadınlar için Haseki Ni-
sâ Hastanesi’ni muhacirlere tahsis etmiştir. Ayrıca Saray içinde 100 ya-
taklık, İstanbul’un çeşitli yerlerinde de 90’a yakın irili ufaklı kolera has-
tanesi açılmıştır. Sirkeci istasyonu civarında inşa edilen barakalar da 
kolera hastalarına verilmiştir. 

 
Kızılay Muhacirîn Hastanesi (Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti / 1329-1331 Sâlnâmesi, İstanbul, s. 371) 

Yine, hasta muhacirlerin tedavisi için Hilâl-i Ahmer Cemiyeti de İs-
tanbul’un çeşitli yerlerinde Muhacirîn Hastaneleri açmıştır. Bunlardan 
sadece bir tanesini zikretmek istiyorum. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Par-
makkapı’da kiraladığı Reşit Paşa Konağı’nı bütün ihtiyaçları karşıladık-
tan sonra Muhacirîn Hastanesi adıyla 8 Şubat 1913 tarihinde hizmete 
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sokmuştur. Hastane, kadın ve erkek olmak üzere iki bölümden meydana 
geliyordu.9 

Tahaffuzhanelerde Tedavi 

Koleralı hastaların gün geçtikçe sayısı artmıştır. Trenlerle gelen kole-
ralı hastaları Yeşilköy’de (Ayastefanos) muhafaza edecek yerler bulunma-
dığı gibi Hadımköyü’nden bir tren dolusu koleralı hasta daha gelmiştir. 
Bunların tahaffuzhanelere sevki için Yeşilköy’e derhal büyük bir vapur 
gönderilmesi oradaki askerî tabip tarafından Müfettiş Emin Paşa’dan is-
tenmiştir.10 (14 Kasım 1912) 

Tuzla, Manastırağzı, Kavak, Serviburnu (Beykoz) tahaffuzhaneleri ta-
mamen hastalarla dolmuştur. 

 

Emin Paşa’ya çekilen Fransızca telgraf / Tarih: 14 Kasım 1912 / (BOA, DH-İD, 164-2/1, belge no: 33) 

Zaman zaman olumsuz gelişmeler de olmamış değildir. Meselâ bun-
lardan bir tanesi, Rumeli tarafından trenlerden çıkacak koleralıların ta-
haffuzhanelere sevki için büyük bir vapurun Yeşilköy’e gönderilmesi için 
Osmanlı Seyr-i Sefâin İdaresi’ne emir verilmesine rağmen, Seyr-i Sefain 
                                                           
9 H. Yıldırım Ağanoğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanların Makûs Talihi Göç, Birinci 
Baskı, s. 251, İstanbul, 2001. 
10 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 32. 
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İdaresi’nin bir kısım vapurlarının askerî sevkiyata tahsis edildiği ve bir 
kısmının da Yeşilköy önünde emre hazır beklediklerinden ötürü vapur 
sevki maalesef mümkün olamamıştır.11 

 
Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi’nin vapur tahsis edemeyeceğine ilişkin yazısı  

Tarih: 15 Kasım 1912 (BOA, DH-İD, 164-2/1, belge no: 45) 

Barakalar İnşası 

Meclis-i Vükelâca koleralıların tecrit ve tedavisi için Yeşilköy’de Aya-
mama Çiftliği’nde barakalar kurulmasına karar verilmiştir. Bunun üzeri-
ne barakalar inşasına Nafia Nezareti Fen Müşaviri Frankya Efendi me-
mur edilmiştir. Çalışmalara başlanılarak ilk etapta inşaat için gerekli 
malzemelerden üç vagonluk kereste Yeşilköy’e sevk edilmiştir.12 (17 Ka-
sım 1912) Ancak kısa bir süre sonra gerek kereste ve gerekse diğer inşa-
at malzemelerinin temininin vakte muhtaç olduğu dikkate alınarak Gül-
hane Askerî Hastanesi Başhekimi Wieting Paşa’nın gösterdiği yerde ba-
rakalar yapılması ve buraya mücavir evlerin kiralanarak hastaların ora-
ya nakledildikten sonra tedaviye başlanılması uygun görülmüştür.13 (21 
Kasım 1912) 

Diğer taraftan Tuzla’da da barakalar inşa edilmiştir. Mevcut baraka-
ların tamamen dolmasıyla hastalar bu defa kurdurulmakta olan çadırla-
ra yerleştirilmeye çalışılmıştır.14 (23 Kasım 1912) 
                                                           
11 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 45. 
12 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 54/1. 
13 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 64/1. 
14 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 74. 
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Geçici Doktor Kadrosu 

Koleralılarla karışık 100 bini aşkın muhacir ve 20 bin kadar askerin 
İstanbul’a gelip şehirde dolaşmaları sebebiyle genişlemekte olan hastalı-
ğa karşı mevcut doktorlarla önlenmesinin mümkün olamayacağından dı-
şarıdan geçici olarak doktor istihdamına mecburiyet duyulmuş, bunlar 
arasında mütehassıs olup kolera vakalarında güzel hizmetleri görülenler 
olmuştur. Geçici doktorlar yeterli miktar ve kadroda istihdam edilmişler-
dir.15 (22 Aralık 1912) 

Gureba Hastanesi’ne Koleralı Kabul Edilmiyor 

Hastalığın önlenmesiyle ilgili olarak sorumlu ya da yetkili her kurum 
ve kuruluş zaman zaman farklı tedbirler ileri sürmüşlerdir. Bazen de ön-
leyici faaliyetlere katılmışlardır. Bu konuda görüş belirten kurumlardan 
birisi de “Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umumiye Riyaseti”dir. Adı 
geçen riyaset, Yenibahçe’de bulunan Gureba Hastanesi’nin koleralı has-
talara tahsis edileceğinin haber alınması üzerine hastanenin koleralıla-
rın yatırılmalarına kesinlikle elverişli olmadığının yanı sıra hastanenin 
lağım kanallarının Yenibahçe deresine akmakta olduğunu ve söz konusu 
derenin şehrin birçok yerlerini dolaşarak ve bazı evlerin bahçelerinden 
ve altından ve bazı yerlerde de açıktan akması sebebiyle yağmurlarda ta-
şarak gerek evlere gerek sokaklara dağıldığından bahsediyordu. Buna 
ilâveten riyâset, Gureba Hastanesi’nde koleralı hasta bulundurulmasının 
koleranın İstanbul’da şiddetli bir şekilde yayılmasına yol açacağı ileri sü-
rüyor, dolayısıyla koleralı hastalara başka bir yer tahsis edilmesi husu-
sunda ısrar ediyordu.16 (18 Kasım 1912) 

Askeriyenin Tutumu 

Genel olarak Askeriye’nin izlediği politika hakkında, arşiv belgelerinde 
çoğu kez olumsuz değerlendirmeler yer almakta ve Askeriye’nin gelişme-
ler karşısında aciz kaldığı ifade edilmektedir. Söz gelimi, Davutpaşa ve 
Rami kışlalarında altı günden beri süren koleraya rağmen sıhhî tedbirler 
alınmamasının yanı sıra, askerlerin kışlalardan çıkarak İstanbul’a gelip 
gittikleri; yine Yeşilköy civarında koleraya yakalanan veya kolera belirti-
leri gösteren askerlerin şehre girdiklerinden dolayı alınan her türlü ted-
birin geçersiz bir hale gelmesi yüzünden gerek kışlalardaki askerlerin ve 
gerekse Yeşilköy tarafından kara yoluyla İstanbul’a gelen askerlerin 
mutlaka şehirle olan bağlantılarının kesilmesi üzerinde durulmuştur.17 
(21 Kasım 1912) Öyle ki, Çatalca ve Yeşilköy taraflarından gelen askerle-
rin koleradan dolayı yollarda düşerek kalmalarının aynı zamanda halkın 
                                                           
15 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 135. 
16 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 56/1. 
17 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 66/1. 
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genel sağlığı açısından da tehlikeli olduğu belirtilerek gerekli yerlerde 
kordon tesis edildikten sonra perakende olarak şehre girmelerine izin ve-
rilmemesi ilgili makamlardan istenmiştir.18 (22 Kasım 1912) 

 
Muhacirler İstanbul sokaklarında (Resimli Kitap, c. VIII, sayı 45, s. 655) 

Gayr-ı Müslim Mektep, İbadethane ve Hastaneleri 

Edirne civarından gelip koleralı olan 12 muhacir ailesi Küçükçekmece’-
ye bağlı Kemerburgaz köyüne yaklaştıkları sırada mahallî polis komiserli-
ğince Rum Mektebi’ne yerleştirilmişlerdir. Ancak kısa zaman içinde alına-
cak tedbirlerle söz konusu köye kolera hastalığının bulaştırılmadan muha-
cirlerin oradan başka bir yere nakilleri gerçekleşmiştir.19 (26 Kasım 1912) 

Edirne taraflarından kolera hastalığına yakalanmış bir halde gelen 
muhacirlerden bir bölümünün Küçükçekmece’ye bağlı Kemerburgaz kö-
yündeki Rum Sıbyan Mektebi’ne yerleştirildikleri ve Yeşilköy’deki Rum 
kilisesinin hastane olarak kullanılmak istendiğine dair Rum Patrikhane-
si’nden Osmanlı makamlarına şikâyette bulunulmuştur. Muhacirlerin 
mektebe yerleştirilmesini Belediye Meclisi İhtiyar Heyeti ile ahalinin ileri 
gelenlerinden bazıları, birlikte görüşerek kararlaştırdıkları ve mektebi 
tahliye ederek muhacirlere tahsis ettikleri anlaşılmıştır. Yeşilköy’deki 
Rum Kilisesine hasta konulmasına kesinlikle teşebbüs edilmediğinin ya-
pılan incelemelerden anlaşılmıştır.20 (16 Ocak 1913) 

Yedikule dışında bulunan Rum hastanesinin bulaşıcı hastalıklara ait 
kısmında bulunan 40 yatak yetmediğinden 70 yatak daha ilâvesine mec-
buriyet görülmüştür. Hasta sayısının artmasıyla hastalara harcanan 
                                                           
18 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 68/1. 
19 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 88. 
20 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 158/1. Bu tür hastaların İstanbul’da birçok camilere 
yerleştirildiği bir zamanda, Rum Patrikhanesi’nin Rum kilisesine yerleştirilmek istenen has-
ta muhacirler yüzünden hastane haline getirilmesi yolundaki şikâyetini ve takındığı tutumu 
doğrusu anlamak zordur. Devletin her türlü ihtiyaçlarını karşıladığı bu kesimin söz konusu 
tavrı ne ile yorumlanabilir, izah etmek mümkün değildir. 
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günlük masraflar da artmıştır. Bu yüzden Yedikule Hastanesi Müdürlü-
ğünce, ilgili makamlardan sürekli tahsisat talebinden bulunulmuştur.21 
(19 Aralık 1912) 

Kordon Usulü 

Koleranın yayılmasını önlemek için hastalık olan evlerdeki hastaların 
bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra onlarla temasta bulunan şahıs-
ların kordon altına alınarak tecrit edilmeleri ve bir süre müşahede altın-
da bulundurulduktan ve kolera mikrobu bulunmadığı tespit edildikten 
sonra serbest bırakılması usulü, diğer ülkelerde de tatbik edilen bir me-
tottu. Ancak bu metot, hastalık istilâsının ilk zamanlarında tatbik edile-
bilmekte idi. O gün için mevcut şartlar sebebiyle bu metodun tam anla-
mıyla tatbiki imkânsızlaşmış, fayda yerine zarar meydana getirdiği görül-
müştür. Bu yüzden de aşağıdaki tedbirlerin alınıp uygulanmasına karar 
verilmiştir: 

1- Kolera hastası bulunan yerler, hasta ile karışmış şahıslarla bera-
ber kordon altına alınacaktır. 

2- Koleralı hastaya hastaneye nakli sırasında veya vefat edip de cena-
zesi evden çıktıktan sonra temizliği yapılarak kordon kaldırılacaktır. Şa-
hıslar serbest bırakılmakla birlikte, beş gün süreyle tıbbî muayeneye tâ-
bi tutulacaktır. 

3- Koleralı hastanın ailesi arzu ettiği veya kordon konulması ve has-
tanın tecridi resmî doktorlarca tespit edildiği takdirde, kordon konularak 
hasta tedavi ve tıbbî gözetim altında bulundurulacaktır. Hastanın sağlı-
ğına kavuşması veya vefatı durumunda ikinci madde hükümleri uygula-
nacaktır. 

4- Üçüncü madde uyarınca kordon altında bulunan hastalarla karış-
mış olanların, kordonda kaldıkları süre içindeki iaşe masrafları ile has-
tanın ilaç masrafları ev sahibine ait olacaktır. Fakir olup da, gerek kaldı-
ğı yerin elverişsizliğinden ve gerekse ailesinin arzu ve isteğinden dolayı 
bulunduğu mahalde tedavi altına alınanlar ile tecrit edilmeyenlerin iaşe 
ve ilaç masrafları Belediyece karşılanacaktır. 

5- Kordon vazifesi mutlaka polis veya jandarma tarafından yapılacak-
tır. Belediye çavuş ve gardiyanları, sıhhî çalışmalarda bulunup iaşe hu-
susunda hizmet edeceklerdir.22 

Komisyon üyeleri: 
1- Şehremaneti Meclisi Üyesi Dr. Rıza Nur, 
2- Birinci Kolordu Baştabibi Hilmi, 

                                                           
21 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 161. 
22 Günden güne tesirini artıran ve yayılma istidadı gösteren koleranın yok edilmesi için ön-
görülen tedbirlerin bütünüyle yerine getirilmesine bağlı olduğu, oysa halk nezdinde bir an-
lamda resmî nüfuzu olmayan Belediye çavuşlarıyla gardiyanlar tarafından kordonların mu-
hafazalarının zor ve daha doğrusu hayal olduğu ayrıca Şehremini Cemil Bey’in resmî bir ya-
zısından anlaşılmaktadır (Bkz. BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 107, 5 Aralık 1912.) 
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3- Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye Üyesi Akil Muhtar, 
4- Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye Reisi Besim Ömer, 
5- Şehremaneti Meclisi Reisi Mehmed Reşad, 
6- Şehremini Cemil, 
7- Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye Üyesi Hâmid Hüsnü, 
8- Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye İkinci Reisi, 
9- Tebhirhâneler Müfettişi Bahaeddin, 
10- Şehremaneti Sıhhiye Heyeti Reisi Dr. Edhem Rıfat.23 (28 Kasım 1912) 

 
Şehremaneti’nde 28 Kasım 1912 tarihinde toplanan Sıhhiye Komisyonu’nun aldığı tedbirler (BOA, DH-İD, 164-2/1, belge no: 100) 

Ölenlerin Defin İşlemleri 

Arşiv belgelerinde, koleradan ölenlerin defin işlemlerinin Askeriye’nin 
görevleri arasında olduğu ifade edilmektedir. Bu konuda sivil kesim ile 
Askeriye arasında anlaşmazlıklar göze çarpmaktadır. Koleralı olarak ve-
fat edenlerin nakil ve defin işi Askeriyece yapılması gerekirken bu görev 
Şehremaneti’ne yüklenilmek istenmiştir. Söz gelimi, Demirkapı’da 400 
koleralı hasta ve 180 vefat, Ayasofya’da 250 koleralı hasta ve birçok vefat 
meydana gelmiştir. Bunlardan Şehremaneti’nin, harcadığı mesaiye rağ-
men ancak 110 tanesinin defin işlemlerini yapmaya güç yetirebildiğin-
den ölülerin bir kısmının ortada kaldığı ve kokuşmaya başladığı, bunun 
                                                           
23 Komisyonda yer alan isimlerin çoğu günümüz tıp çevrelerince de yakından bilinmektedir. 
Bu isimler, o günün en buhranlı bir meselesi olan kolera hastalığına karşı çözümler üretme-
ye çalışan, bu konuda ciddi mesailer harcayan uzmanlar olarak dikkatimizi çekmektedir 
(Bkz. BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 100). 
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da hastalığın bulaşmaya elverişli tehlikeli bir duruma yol açtığı ve bu iş-
le görevli Askeriye’nin hiçbir icraatta bulunmadığı yine belgelerden anla-
şılmaktadır.24 (17 Kasım 1912) 

 
İstanbul’da muhacir kafileleri (Resimli Kitap, c. VIII, sayı 46, s. 764) 

Dış Yardımlar 

Koleranın İstanbul ve Anadolu’ya ciddi boyutlarda sıçraması Avrupalı 
devletlerin dikkatinden kaçmamıştır. Çünkü İstanbul’da koleranın bü-
yük bir hızla yayılması, Avrupa’nın genel sağlığı açısından da tehdit 
oluşturuyordu. Bu çerçevede Türkiye’ye Avrupa’dan sağlık heyetleri ve 
doktorlar gelmiştir. 

Bir Kızılhaç heyeti, “koleraya yakalananları tedavi etmek üzere” İngil-
tere’den 26 Kasım 1912 tarihinde İstanbul’a hareket etmiştir. Heyet üye-
leri arasında üç doktor yer alıyor ve bunlar tıbbî alet, ecza vs. malzeme-
leri de yanlarında bulunduruyorlardı.25 (28 Kasım 1912) 

Yine, söz konusu hastalığın tedavisi ve tahaffuz tedbirlerinin alınıp 
uygulanmasında görevlendirilmek üzere Viyana’dan geliş masrafı Os-
manlı Hükümeti tarafından ödenmek, alet ve muhtelif eşyası satın alın-
mak için de 800 kron ödenmek şartıyla aylık 1.000 kron maaş ile kolera 
hastalığında ihtisas sahibi bir bakteriyolog olan Dr. Pollak İstanbul’a ha-
reket ettirilmiştir.26 (7 Aralık 1912) İstanbul’a gelen Dr. Pollak, Gureba-yı 
Müslimîn Hastanesi’nde görevlendirilmiştir.27 (14 Aralık 1912) 

Ayrıca Beynelmilel Sıhhat-i Umumiye Heyeti’nin kararı gereği kolera-
nın yok edilmesi için heyet başkanı, başkâtiple birlikte İstanbul’a gelmek 
                                                           
24 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 42/1. 
25 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 92. 
26 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 108/1. 
27 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 124. 

84



A.Z. İZGÖER / 1912 BALKAN SAVAŞI SONRASI İSTANBUL’DA GÖRÜLEN SALGIN HASTALIKLAR 15 

arzusunda olduklarını Paris Osmanlı Büyükelçiliği aracılığıyla Osmanlı 
makamlarına bildirmişlerdir.28 (17 Aralık 1912) 

Taşraya Sirayetin Önlenmesi 

İstanbul’dan taşraya sevk edilen muhacirler arasında -ki bunların bir 
kısmı Ankara ve Konya’ya sevk edilmişlerdir- kolera vakaları görülmüş-
tür. Bunların sağlık kontrolleri yapılmadığı takdirde hastalığın yeni baş-
tan ülkenin her tarafına yayılacağı, bunun da önüne geçilmez bir durum 
meydana getireceği görülmüştür. Meselâ, Ankara’ya peyderpey sevk edi-
len muhacirler arasında kolera vakaları eksik olmadığından ve bunların 
tecritleri için ayrılan süvari ve piyade kışlaları askerlere tahsis edildiğin-
den muhacirlerin tecritlerinde zorluklar çekilmiştir. Bir taraftan da bun-
ların Anadolu’da iskânları gerekmektedir. Hastalığı etrafa bulaştırmama-
ları ülkenin genel sağlığı adına lüzumludur. Bu yüzden muhacirler daha 
sevk edilmeden sevk edilecekleri yerlerde bunların iskânlarının mükem-
mel bir şekilde temini ve aralarında zuhur etmesi muhtemel kolera vs. 
bulaşıcı hastalıklar gibi vakaların tecritleri için tecrithaneler hazırlanma-
sı gerekmiştir. Muhacirlerin sevklerinde öncelikli olarak bu hususun göz 
önünde bulundurulmasına ihtiyaç hissedilmiştir.29 (24 Kasım 1912) 

Bu çerçevede, koleranın Anadolu’ya sirayetini engellemek üzere İstan-
bul’dan çıkacakların Tuzla’da eşyalarının etüvden geçirilmesi ve tıbbî mu-
ayeneye tâbi tutulması karar altına alınmıştır. Söz konusu kararlar ciddi-
yetle uygulanmıştır. Söz gelimi, bu uygulama sırasında Anadolu Demiryo-
lu Şirketince birkaç gün bu usulün tecili talep edilmiştir. Oysa meselenin 
önemi nispetinde birçok fedakârlıkta bulunularak Tuzla Tahaffuzhanesi 
faaliyete geçirildiğinden ve kuruluş maksadına uygun olarak işletilmesi ge-
rektiğinden tehirin uygun olmayacağı şirkete iletilmiştir.30 (13 Ocak 1913) 

Yine, Tuzla Tahaffuzhanesi’nde fennî temizliğe tâbi tutulacak yolcu-
lardan kadın kısmına nezaret etmek üzere 4 kadın hademe istihdam 
edilmiştir.31 (9 Ocak 1913) 

Sonuç olarak; 
1- Anadolu’ya sevk edilmekte olan muhacirlerin sevk edilmeden önce 

gönderilecekleri yerlerde iskânlarının mükemmel bir şekilde temini, 
2- Aralarında meydana geleceği tabii olan bulaşıcı hastalıklar için tec-

rithaneler hazırlanması kararlaştırılmıştır.32 (30 Kasım 1912) 
Yine Rumeli’den mütemadiyen Anadolu’ya göç edenler vasıtasıyla ko-

lera hastalığının çeşitli vilâyetlere bulaştığı, Bursa ve Ankara vilâyetleri-
                                                           
28 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 136/1. 
29 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 79. 
30 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 157. 
31 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 154/1. 
32 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 94. 
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nin çeşitli yerlerinde ortaya çıktığının anlaşılması üzerine gerekli sıhhî 
tedbirleri almak üzere havaliyi bilen ve kolerayla birçok senelerden beri 
meşguliyeti ve başarısı sebebiyle Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye 
Üyesi Dr. Tevfik Rüştü Bey, Anadolu vilâyetlerinin sıhhî teftişi için görev-
lendirilmiştir. Tevfik Rüştü Bey, öncelikle hastalığın hüküm sürdüğü 
Hüdavendigâr ve Ankara vilâyetleriyle hastalığın bir yoğunluk teşkil etti-
ği Konya ve Adana vilâyetlerinde gerekli tedbirlerin alınıp kontrol ve tef-
tiş çalışmalarına memur edilmiştir.33 (5 Aralık 1912) 

 
Muhacirler İstanbul sokaklarında (Resimli Kitap, c. VIII, sayı 47, s. 844) 

b) Çiçek 

İstanbul’a gelen muhacirler arasında ilk çiçek vakası Ocak 1913 son-
larında ortaya çıkmıştır. Yedikule’deki barakalara ve bazı camilere yer-
leştirilen muhacirlerde görülen bu hastalıkla ilgili olarak Osmanlı Hilâl-i 
Ahmer Cemiyeti harekete geçerek görevlendirdiği aşıcılar vasıtasıyla faa-
liyetlerde bulunmuştur. Çalışmalar sırasında bazı zorluklarla karşılaşıl-
mıştır. Daha önceden aşıyla tanışmamış ve karşılaşmamış olan muhacir-
ler aşı olmak istememişlerdir. Bunun üzerine polisiye tedbirlere başvu-
rulmasının yanı sıra, elinde aşı belgesi bulunmayan muhacirlere ekmek 
verilmeyerek hepsi aşı olmak zorunda bırakılmıştır. Bu faaliyetler çerçe-
vesinde bütün camiler ile muhacirlerin kaldıkları yerler dolaşılarak 11 
binin üzerinde muhacir aşılanmıştır.34 

Şehremanetince bütün hastalara istisnasız çiçek aşısı yapılmıştır. İs-
kân edildikleri yerlerde temizlik çalışmaları titizlikle uygulanmış, bara-
kaların tamamı dezenfekte edilmiştir. Hastaların neredeyse tamamı Gu-
reba’daki Karantina ve Şişli’deki Etfal Hastanelerine gönderilmiştir. 

Muhacirler için çalışan sivil toplum kuruluşlarından biri Hilâl-i Ah-
mer Cemiyeti’dir. Hilâl-i Ahmer, Parmakkapı’da kurduğu 100 yataklı 
                                                           
33 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 118. 
34 Nuran Yıldırım, İstanbul’un Sağlık Tarihi, s. 68, İstanbul, 2010. 

86



A.Z. İZGÖER / 1912 BALKAN SAVAŞI SONRASI İSTANBUL’DA GÖRÜLEN SALGIN HASTALIKLAR 17 

Muhacirîn Hastanesi’ne gerektiği takdirde hasta kabul edebileceğini 
Şehremaneti’ne bildirmiştir. Maalesef her zaman olduğu gibi bu kez de 
Hilâl-i Ahmer ile Şehremaneti arasında görev ve yetki hususlarında bazı 
uyuşmazlıklar ortaya çıkmıştır.35 

2- SU KAYNAKLARININ KORUNMASI 

İstanbul’un su kaynaklarının korunması devletin başvurduğu tedbir-
lerden belki de en önemlisidir. Çünkü halkın en önemli günlük tüketim 
ihtiyaçlarından birini su meydana getirmektedir. Su kaynaklarına hasta-
lığın bulaşması, bütün şehrin genel sağlığının bozulması, hastalığın ya-
yılması ve genişlemesi anlamına geliyordu. 

Muhacirlerin iskân edildikleri yerlerden bazısı Elmalı ve Kırkçeşme 
suları membaları çevresi idi. Bunlar arasında kolera vakası görülmesi 
üzerine, suların her türlü kirlilikten uzak tutulması kesinlik kazandığın-
dan muhacirlerin bu membalar civarında bulunmalarının uygun olmadı-
ğı göz önünde bulundurularak bunların bir an önce başka yerlerde is-
kân edilip bu suların koruma altına alınmasına karar verilmiştir.36 Çün-
kü bu tarihlerde (27 Kasım 1912) alınan tedbirler sayesinde kolera has-
talığı bir dereceye kadar sınırlı bir dairede tutuluyordu.37 

Elmalı ve Kayışdağı sularına kolera mikrobu bulaşmaması halkın sıh-
hati bakımından çok önemli olduğundan memba ve civarlarına muhacir 
yerleştirilmemiş, yine Alemdağ’ı tarafına muhacirlerin gitmesine ve Ka-
yışdağı suyu ve civarına da yaklaşmalarına izin verilmemiştir. Raporlar-
da, Taşdelen ve Kayışdağı sularının temiz ve her türlü pislikten uzak ol-
duğu bildirilmiştir.38 (8 Aralık 1912) 

Diğer taraftan Göksu civarındaki su membalarının jandarmalarla sü-
rekli koruma altında bulundurulduğu gibi haftada üç-dört devriye bölük 
merkezinden sevk edilmek suretiyle bu membaların kirletilmemesine ça-
lışılmıştır.39 (8 Aralık 1912) 

Bu arada Terkos sularının zararlı maddelerden temizlenerek isale ve 
dağıtımı hususunda Dersaadet Su Şirketi’ne tebligatta bulunulmuş ve 
şehre akan diğer suların safiyetinin sağlanmasına çalışılmıştır. Turunç-
lu, Halkalı, Kırkçeşme ve Taksim sularının safiyetlerinin temini için Şeh-
remaneti’ne resmî yazılar yazılmıştır.40 (18 Aralık 1912) 

Diğer taraftan İstanbul’da hemen her gün çeşitli çeşmelerden alınan sula-
rın kontrol edilerek kolera mikrobu taşıyıp taşımadıkları tespite çalışılmıştır. 
                                                           
35 Oya Dağlar Macar, Balkan Savaşları’nda Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri, Libra 
Yayıncılık, s. 86, İstanbul, 2009. 
36 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 58/1. 
37 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 81/1. 
38 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 96. 
39 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 97. 
40 BOA, DH. İD, 164-2/1, belge no: 143. 
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Sonuç 

Osmanlı Hükümeti, maalesef gerek ortaya çıkan Balkan Savaşları ve 
gerekse bu savaşlar sebebiyle meydana gelen hastalıklar yüzünden ha-
zırlıksız bir şekilde yakalanmıştır. Çalışmalar “önceden planlanmış” bir 
şekilde sistematik olarak yürütülememiştir. “Durum”a, “yer”e ve “zaman”a 
göre hareket edilmiştir. Hükümet bir taraftan savaşla meşgul olurken, 
bir taraftan da hastalıklarla uğraşmak zorunda kalmıştır. Balkan Savaşı 
devam ettiği için hastalıkların tetkik ve teşhisine adeta vakit bulunama-
mıştır. Bu sebeple hastaların tefrik ve tecridine de zaman ve mekân mü-
sait olmamıştır. Koleradan ölenlerin nakil ve defin işlemlerine bile hükü-
metçe vakit ayrılamamıştır. Ancak şunu da ifade edelim ki, gerek savaş 
sırasında dış güçlere karşı verilen mücadelelerde ve gerekse hastalıklar 
sebebiyle alınan tedbirlerin uygulamasında çok büyük fedakârlık ve da-
yanışma örnekleri sergilenmiştir. 

Bu husustaki bir başka tespitimiz de alınan tedbirlerin çoğunun kole-
ralı askerlere yönelik olmasıdır. Nitekim İstanbul Şehremini Cemil Paşa’-
nın askerler için kullandığı “vatan ve memleketin şu fedakâr evlâtları...” 
ifadesi, bu çerçevede değerlendirilebilir. Muhacirler bu konuda ikinci 
planda kalmışlardır. Bu da o günün şartları içinde normal karşılanmalı-
dır. Osmanlı Hükümeti öyle anlaşılıyor ki, muhacirlerle ilgili tedbirlerin 
büyük bir kısmını sivil toplum kuruluşlarına bırakmıştır. Bu çerçevede 
Osmanlı Kızılay’ının muhacirler için yaptığı faaliyet ve çalışmalar, o gün-
ler adına unutulmayacak çabalar olarak tarihe geçmiştir. 

Geçmişte olduğu gibi, bugün de millet olarak her türlü sıkıntı ve der-
din üzerinden gelebilmek için çok çalışmak, çaba sarf etmek, fedakârlık-
ta bulunmak, dayanışma halinde olmak, sistemli ve planlı bir şekilde 
hareket etmek zorundayız. 

Kaynaklar 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) Belgeleri 

DH. İD, Dosya no: 164-2, Gömlek no: 1, belge numaraları: 3/1; 5/1; 7/1; 
12/1; 14/1; 21; 24; 32; 42/1; 45; 54/1; 56/1; 58/1; 64/1; 66/1; 68/1; 74; 
79; 81/1; 88; 92; 94; 96; 97; 100; 107; 108/1; 118; 124; 135; 136/1; 143; 
154/1; 157; 158/1. 

İnceleme ve Araştırmalar 

Ağanoğlu, H. Yıldırım, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanların Makûs Tali-
hi Göç, Birinci Baskı, İstanbul, 2001. 

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti 1329-1331 Sâlnâmesi, İstanbul. 
Macar, Oya Dağlar, Balkan Savaşları’nda Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hiz-

metleri, Libra Yayıncılık, İstanbul, 2009. 
Resimli Kitap, c. VIII, sayı 45, İstanbul, 1912; c. VIII, sayı 46, İstanbul, 

1912; c. VIII, sayı 47, İstanbul, 1913. 
Yıldırım, Nuran, İstanbul’un Sağlık Tarihi, İstanbul, 2010. 

88



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 

 Sayı: 201                Aralık 2012 

 
 
 
 
 
 
 

İSTANBUL’UN İŞGALİ SONRASI 
ESKİŞEHİR’İN VE BİLECİK’İN İNGİLİZ 

İŞGALİNDEN KURTARILMASI 

Dr. Taner BİLGİN* 

Öz 

16 Mart 1920 tarihinde İstanbul’un İngilizler tarafından işgal edilmesi 

hadisesi, Türk Milli Mücadele Hareketi açısından son derece önemli olay-

ları da beraberinde getirmiştir. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’un İtilaf 

Devletleri tarafından işgal edilmesi üzerine buna bir misilleme yapmak 

amacıyla bir tamim yayınlayarak 20. kolordu kumandanlığından Geyve 

Boğazı’nın tutulmasını ve tren hattı ile köprülerin tahribini istemişti. Bu-

nun üzerine 20. Kolordu Kumandanı Vekili Mahmut Bey harekete geçmiş 

ve elinde bulunan Bilecik ve Adapazarı’ndaki nizamiye kuvvetlerini Gey-

ve üzerine göndermiştir. Eskişehir ve Bilecik coğrafyasında bulunan İngi-

lizleri bölgeden atmak amacıyla, gerçekleştirilen bu harekât 16 Mart günü 

başlamış ve 30 Mart gününe kadar devam eden bu süreçte, İngiliz birlik-

leri İstanbul’a kadar çekilmeye mecbur edilmiştir. Böylelikle Anadolu’nun 

içlerine kadar uzanan geniş demiryolu ağı ve son derece stratejik öneme 

sahip Bilecik ve Eskişehir Türk birliklerinin eline geçmiştir. 

Anahtar kelimeler: Eskişehir, Bilecik, İngiliz, İstanbul’un İşgali, De-

miryolu. 

Abstract 

The Survival of Bilecik and Eskişehir After the Occupation of 

Istanbul 

The occupation of Istanbul by British on the 16th March 1920 brougth 

about very important events during the National Sttuggle. Depending on 

the occupation, Mustafa Kemal annonced a declaration as a return to the 
                                                           
* Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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occupation and the 20th vice corps commander Mahmut sent its troops in 

Bilecik and Adapazarı to Geyve. In order to throw out the British troops in 

Eskişehir and Bilecik, the movement by the commander Mahmut started 

on 16th of March and lasted till 30th of March and the British troops were 

forced to retreat to Istanbul. As a result, the control over the railways 

streching up to central Anatolia and Bilecik and Eskişehir were captured 

by the Turkish troops. 

Key words: Eskişehir, Bilecik, British, The Occupation of İstanbul, 

Railways. 

İngilizler 18 Ocak 1919 tarihinden itibaren demiryolu hattı üzerindeki 
şehirlere kontrol birlikleri göndererek 22 Ocak 1919’da İstanbul’dan Es-
kişehir’e kadar olan şehirleri kontrolü altına almıştı.1 Böylelikle stratejik 
bir öneme sahip olan Bilecik de İngiliz denetimine girmiş oluyordu. Bu 
denetim aslında bir işgaldi. Ancak buna rağmen Bilecik ve çevresinden 
İngilizlere karşı herhangi bir büyük tepkinin ortaya çıkmadığını görüyo-
ruz. Bunun en önemli sebebi muhtemel ki, İngilizlerin Bilecik ve çevre-
sinde uyguladığı işgal politikasıydı. Çünkü İngilizler sadece demiryolu 
güzergâhını elinde tutmuş, bölgedeki ahaliye karşı herhangi bir kötü 
muamelede bulunmamışlardı. Bunun yanında İngilizler işgal ettikleri şe-
hirlere asker takviyesi yaparak bölgedeki nüfuzlarını artırmaya çalışmış 
ve genel anlamda sömürgelerinden getirmiş oldukları Hindistanlı Müslü-
manları bu işte kullanmışlardı.2 Bilecik ve çevresinin de kontrolünü sö-
mürgelerinden getirmiş oldukları Hint Müslümanlarıyla sağlamaya çalış-
mışlardı. İngilizler için savaşan bu askerler ise Bilecik’in Müslüman aha-
lisiyle iyi ilişkiler kurmuşlar3, hatta bölgenin tahliyesi sırasında İngiliz 
komutanlarına karşı gelme pahasına Bilecik’teki Müslüman halka karşı 
silah kullanmamışlardı.4 Bu sebeple on dört ay kadar sürecek olan ilk 
işgalde Bilecik halkı büyük bir tepki göstermemişti. Ancak İstanbul’un 
işgali sonrası Mustafa Kemal’in İngilizlere karşı misillemeye geçerek Es-
kişehir-Bilecik-Lefke-İzmit hattının İngilizlerden temizlenmesi çağrısında 
bulunması üzerine Bilecik ve çevresinde daha önceden kurulmuş olan 
                                                           
1 Zafer Koylu, İngiliz İşgalinde Eskişehir, Eskişehir Ticaret Odası Yayınları, s. 22, Eskişehir, 2010. 
2 BOA., MV. 251/34_1. 
3 İngiliz ordusu içerisinde bulunan Hintli Müslümanlar Anadolu’da Müslüman kardeşleri 
olan Türklere karşı iyi muamele yapıyor, yardıma ihtiyacı olan halka yardım ediyor, hatta 
Anadolu’daki milli direnişe sempati gösteriyorlardı. Hintli Müslümanların bu uygulamaları 
bir bakıma İngilizlerinde elini kolunu bağlayan bir unsur olacaktı. BOA. DH. EUM SSM, 
39/30. Memalik-i Osmaniye dahilinde bulunan İngiliz kuvvetlerinin kısm-i azamı Hintli as-
keri olduğu malumdur. Bunlar her fırsattan bil istifade milletin hakkı meşruuna tecavüz 
edemeyeceklerini ve bilhassa dindaşlarına böyle bir tecavüzde bulunamayacaklarını beyan 
etmişlerdir. ATASE Arşv. İSH. Kol. K:415, G:84, B:84-1. Bunun neticesi olarak İzmit ve De-
rince’deki ordugâhlarda bulunan Hintli askerler isyan etmiş ve bu isyanı bastırmak için İn-
gilizler iki torpido ile 400 bahriyeli silahlı efradı getirerek bu ordugâhlara sevk eylemişlerdir. 
ATASE Arşv. İSH. Kol. K:415, G:84, B:84-2. 
4 ATASE Arşv. İSH. Kol. K:415, G:84, B:84-1. 

90



TANER BİLGİN / ESKİŞEHİR VE BİLECİK’İN İNGİLİZ İŞGALİNDEN KURTARILMASI 3 

Kuva-yı Milliye birlikleri harekete geçerek bölgenin İngilizlerden temiz-
lenmesi için büyük bir çaba sarf etmişlerdir. 

İstanbul’un 16 Mart 1920 günü itilaf kuvvetleri tarafından işgal edil-
mesi üzerine5 Mustafa Kemal bir tamim yayınlayarak 20. kolordu ku-
mandanlığından Geyve Boğazı’nın tutulmasını ve tren hattı ile köprüle-
rin tahribini istemişti. Bunun üzerine 20. Kolordu Kumandanı Vekili 
Mahmut Bey6 harekete geçmiş ve elinde bulunan Bilecik ve Adapazarı’n-
daki nizamiye kuvvetlerini Geyve üzerine göndermiştir. Bunun yanında 
kuvvetlerin gecikmesi ihtimaline karşı 16/17 Mart günü Bursa’da bulu-
nan 56. Fırka Kumandanlığına bu durumu bildirerek yardım talebinde 
bulunmuş7 ve Yenişehir’de bulunan taburun Osmaneli istikametine doğ-
ru gönderilmesini istemişti.8 Bunun üzerine Mahmut Bey 20 Mart günü 
Eskişehir’de bulunan İngiliz Kumandanına vermiş olduğu ültimatomla 
milletin galeyan ve heyecanını telkin etmenin tek çaresinin İngilizlerin 
Eskişehir’i terk etmesi olduğunu bildirmiş ve 2 saatlik bir süre içerisinde 
Eskişehir’i terk etmelerini istemişti. Şayet bu süre sonuna kadar şehri 
terk edip İstanbul’a hareket etmezlerse dökülecek kandan mesul olmadı-
ğını da ayrıca bildirmişti.9 İngiliz kumandanı, başlangıçta bu ültimatoma 
cevap vermek istememişse de daha sonradan telgraf başına gelerek Mah-
mut Bey ile görüşmek zorunda kaldı. İngiliz kumandanı “Hart” İstanbul’-
daki İngiliz Başkumandanlığı ile de haberleşerek sürenin 24 saate çıka-
rılması dileğinde bulunduysa da Mahmut Bey kaybedilecek zaman olma-
dığını bildiği için, buna müsaade etmeyerek İngilizlerin Eskişehir’i bir an 
önce boşaltması emrini yeniledi.10 Bunun üzerine İngiliz kumandanı 
şehri terk edeceklerini ancak İzmit’e kadar herhangi bir şekilde Türk Or-
dusu’nun kendilerine taarruz etmemeleri ricasında bulundu. İngiliz ku-
mandanının bu ricasını Mahmut Beyin kabul etmiş olmasına rağmen11 
                                                           
5 M. Enes Soysal, “Kuva-yı Milliye Tabirini Kullanan İlk Cemiyet: Milli Kongre”, Türk Dünya-
sı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 178, s. 67, İstanbul, 2009. 
6 20. Kolordu Kumandanı olan Mahmut Bey İngilizlerin Eskişehir’den atılması harekâtında 
başarılı olmuş, fakat daha sonra Hendek’te çıkacak olan bir irtica vakasında şehit düşecek-
ti. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, Temel Yayınları, s. 354, İstanbul, 2000. 20. 
kolordu komutanı olan Ali Fuat Cebesoy, yakın arkadaşı Mahmud Bey’in Düzce ayaklanma-
sı sırasında şehit olduğu haberini Bursa’da bulunduğu sırada Bilecik mutasarrıflığından ge-
len haber neticesinde öğrenmişti. Günay Çağlar, “XXIV. Tümen Komutanı Yarbay Mahmut 
Bey Olayı”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, C. III, Sayı: 
12, s. 355-362, Ankara, 1993. 
7 17 Mart 1920 tarihinde Eskişehir’den Temsil Heyeti Reisi Mustafa Kemal Paşa’ya gönderi-
len bir diğer telgrafta, “buradaki kuvvetlerin yeterli olmaması ve Eskişehir’in Anadolu’nun iç-
lerine açılan kapı olması münasebetiyle buranın acilen takviyesi zaruridir” (TİTE. Arşv. K:322, 
G:48, B:48-001) deniliyordu. 
8 Adnan Sofuoğlu, Milli Mücadele Döneminde Kocaeli, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 
s. 76, Ankara, 2006. 
9 Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, s. 3, 23 Mart 1920. 
10 Adnan Sofuoğlu, a.g.e., s. 76-77; Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, Temel Ya-
yınları, s. 354-355, İstanbul, 2000. 
11 Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, s. 3, 23 Mart 1920. 
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İngilizler yine de telaşa düşmüş ve bu telaş ile Eskişehir’i boşaltmaya 
başlamıştı. 3 askeri trenle Eskişehir’i tahliye eden İngilizler telaş içeri-
sinde kaçtıkları için arkalarında birçok mühimmat ve teçhizat bırakmış-
tı.12 Eskişehir’i boşaltan İngiliz birlikleri Bilecik istikametine doğru çeki-
lerek önce Karaköy istasyonuna ardından da Bilecik istasyonuna geldi-
ler, burada da Türk Kuva-yı Milliyesi’nin baskıları neticesinde daha fazla 
tutunamayacağını anlayan İngiliz birlikleri 500 kişiden oluşan bir birlik-
le Osmaneli13 ile Geyve arasına konuşlanmak zorunda kaldı.14 

Bölgede bu olaylar gerçekleşirken İngiliz basını da durumu yakından 
takip ediyordu. The Manchester Guardian gazetesinin 23 Mart 1920 ta-
rihli “İstanbul’un işgalinin etkileri-Milliciler zayıfladı” başlığıyla verdiği ha-
berinde; güvenilir bir bilgiye ulaşılamamasına rağmen İstanbul ve yakı-
nındaki bölgelerde halk müttefiklerin başkente giriş biçiminden oldukça 
etkilendi diyor ve ulusalcı hareketin merkezi konumundaki Ankara’nın 
bu zorlayıcı tutuma, karşı bir pozisyon almasının muhtemel olduğu, dile 
getiriliyordu. Bununla birlikte Anadolu’daki son durumun değişmediğini 
bildiren gazete, milli mücadelecilerin Eskişehir’den başlayacağı söylenen 
taarruzunun da gerçekleşmediğini ifade ediyordu.15 Görüldüğü gibi İngi-
liz gazetesinde çıkan haberlerde bir telaş söz konusu değildi. Ancak Türk 
kuvvetleri çoktan taarruza geçmiş ve İngiliz birliklerini Eskişehir-Bilecik 
hattından atarak Osmaneli’ne kadar geri çekilmesini sağlamıştı. 

Eskişehir-Bilecik hattında birlikleri ile İngilizleri kovalayan Mahmut 
Bey bölgedeki Kuva-yı Milliye birliklerini de yardıma çağırmıştı. Bu se-
beple Yenişehir’den de önemli miktarda takviye kuvvetler Osmaneli’ne 
doğru gelmekteydi.16 Ayrıca Ankara’ya gönderilen raporlarda Bilecik ve 
çevresindeki halkın bağımsızlığın, hilafet ve saltanatın muhafazası için 
her taraftan Osmaneli’ne gelerek Kuva-yı Milliye’ye katıldığı bildiriliyor-
du.17 Görüldüğü gibi İstanbul’un işgali halkı galeyana getirmiş, Bilecik 
ve çevresindeki ahali İngilizlere tepki göstermeye başlamıştı. 

İngilizler Eskişehir’i terk ederken bölgeyi tamamıyla boşaltarak İzmit-
İstanbul hattına çekilmeyi taahhüt etmiş, ancak sözlerinde durmayarak 
                                                           
12 Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, s. 4, 10 Nisan 1920; Adnan Sofuoğlu, a.g.e., s. 76-77; Ali 
Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 354-355. 
13 Eskişehir’i tahliye etmiş olan 2 taburluk Hintli İngiliz müfrezesi, köprünün tahrip edilmiş 
olmasından dolayı Lefke civarında şimendiferlerden inerek orada kalmaya mecbur olmuştur. 
ATASE Arşv. İSH. Kol. K:315, G:131, B:131-1. 
14 Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, belge no: 868; Adnan Sofuoğlu, a.g.e., s. 77. 
15 The Manchester Guardian Gazetesi (1901-1959); Mart 23, s. 3-9, 1920. 
16 17 Mart tarihinde Yenişehir’deki taburdan tertip edilen iki bölüğün, Kuva-yı Milliye ile 
takviye edilerek Osmaneli üzerinden Geyve’ye sevk edildiği bildiriliyordu (ATASE Arşv. İSH 
Kol. K.:271, G.:38, B.:38-1. 
17 ATASE Arşv. İSH. Kol. K:415, G:84, B:84-2. 22 Mart günü Mahmut Bey tarafından gön-
derilen telgrafta, Eskişehir, Bilecik ve Söğüt Kuva-yı Milliyesi kamilen Bilecik havalisinde iç-
tima etmiştir. Şimdilik ileri hareketi hakkında bir malumat alınamamış ise de Bilecik ve çev-
resini sonuna kadar müdafaaya azmetmiş oldukları anlaşılmaktadır. ATASE Arşv. İSH. Kol. 
K:315, G:131, B:131-2, deniliyordu. 
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Osmaneli’nde durmuşlardı.18 Bunun üzerine Türk birlikleri İngilizlerden 
burasını da boşaltılmasını istedi.19 İngiliz birlikleri ise güvenliklerini sağ-
lamak amacıyla Osmaneli de birtakım tedbirler almaya başladılar. Bu 
faaliyetleri bölgeden çekilmek istemediklerini gösteriyordu. 

Bu olaylar İngiliz basınına da yansımış, 23 Mart 1920 tarihinde The 
Manchester Guardian gazetesinin verdiği başka bir haberde Eskişehir’in 
batısındaki demiryolu köprüsünün havaya uçurulduğu ve Bilecik yakın-
larında da sebebi tam olarak belirlenemeyen bir patlama gerçekleştiği 
belirtiliyordu. Bu olaylardan “inatçı” Mustafa Kemal’in haberdar olduğu 
İstanbul’daki mercilerce tahmin ediliyor20 deniliyordu. 25 Mart tarihli Ti-
mes gazetesinde de, Eskişehir’den çekilen İngiliz birliklerinin durumu 
hakkında “Kemalistler saldırıyor, İngiliz birliklerini taşıyan tren dar bo-
ğazda” başlığıyla bir haber veriliyordu. Ayrıca vilayetlerden yeterli haber 
gelmediği belirtiliyordu. Ancak gelen az sayıdaki haberin bazen ayrıntılı 
bilgiler verdiği ifade ediliyordu. Bunlardan birine göre Kemalistler, İzmit-
Bilecik arasında Sakarya Nehri üzerindeki bir demiryolu hattını, İngiliz-
ler geçtikten kısa bir süre sonra bombaladılar. Ancak bu kararın Merkez 
Milliyetçi cepheden verilip verilmediği henüz kesinlik kazanmış değildir. 
Köprünün tamiri için herhangi bir teşebbüste bulunulmamıştır denili-
yordu.21 Görüldüğü gibi Avrupa basınında da İngilizlerin Türk birlikleri 
tarafından Eskişehir ve Bilecik’ten atılması hadisesi endişe ile takip edil-
meye başlanmıştı. Ancak alınan haberlerin doğruluğu noktasında yine 
de kesin bir şey söyleyemiyorlardı. Basında çıkan haberlerde Osman-
eli’ndeki köprünün Türk birlikleri tarafından havaya uçurulduğu ifade 
ediliyordu. Fakat bu haberin doğruluğu çok geçmeden anlaşılacaktı. 28 
Mart 1920 tarihinde İstanbul emniyet müfettişliğine İstanbul İstidalat 
baş memuru Ali imzalı gönderilen gizli bilgide; İngilizlerle Kuva-yı Milliye 
arasında Osmaneli ile Vezirhan arasında, çarpışmaların başlamış olduğu 
ve adı geçen Osmaneli köprüsünün mecburiyet dolayısıyla İngilizler tara-
fından havaya uçurulduğu ve evvelki gün Üsküdar’dan iki bölük İngiliz 
efradının sevk olunduğu haber alınmıştır22 deniliyordu. Bu da köprünün 
İngilizler tarafından güvenlik amaçlı havaya uçurulduğunu ortaya koyu-
yordu. Bu arada 24. Fırka kumandanı Mahmut Bey de bölgede gerçekle-
şen olaylarla ilgili geniş bir rapor hazırlamış ve 22 Mart 1920 tarihinde 20. 
Kolordu kumandanlığına bu raporu göndermişti. Mahmut Bey raporunda: 

“— Eskişehir’den çekilen İngilizler 500 civarında bir kuvvetle birlikte 

Geyve istasyonu ile Osmaneli istasyonunda bulunmaktadır. 150 ka-
                                                           
18 ATASE Arşv. İSH. Kol. K:415, G:84, B:84-1. 
19 ATASE Arşv. İSH. Kol. K:315, G:123, B:123-1. 
20 The Manchester Guardian Gazetesi (1901–1959); Mar 23, s. 3-9, 1920. 
21 The Times Gazetesi, Thursday, Mart 25, 1920, s. 15. 
22 BOA. DH. EUM. SSM. Dosya No: 41, Vesika no: 14. 
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dar neferleri daha güneyde ve hat boyunca bazı mevkileri işgal et-

mişlerdir. 20 Mart 1920 tarihinde tahrip edilen köprüye 200 kadar 

amele getirmişler, vagonları kapalı diğer bir trende bu yere gelmiştir. 

İçinde ne olduğu anlaşılamamıştır. 

— Ankara’dan gelen mürettep tabur 21 Mart 1920’de Bilecik’e gön-

derilmiş ve bu müfrezeye 2 makineli tüfek verilmiştir. 22 Mart sabahı 

2. Alayın 1. Taburu ve bir makineli tüfek takımı daha Bilecik’e sevk 

edilmiştir. Bu müfreze ile kaymakam Reşat Bey gönderilmiştir. 

— Eskişehir milli kuvvetleri atlı olarak Çukurhisar yoluyla Bilecik’e 

hareket etmişlerdir. Bilecik Kuva-yı Milliyesi’ne de emir verildi. 

— Geyve’de bulunan Yüzbaşı Rıfat Efendi müfrezesi boğazda bulunan 

İngilizleri taciz için muhtelif istikametlerden müfrezeler sevk etmiştir. 

— Bugün bende bir cebel takımıyla piyade müfrezesini alarak Bile-

cik’e gideceğim. Hareket saatimi bildireceğim”23  

diyor ve Ali Fuat Bey’i bilgilendiriyordu. Görüldüğü gibi Türk kuvvetleri 
Bilecik ve çevresinde tutunmaya çalışan İngilizleri atmaya kararlıydı. Ay-
rıca 23 Mart’tan itibaren içinde İngiliz askeri bulunan üç trenin birbirini 
müteakip Osmaneli’nden İzmit’e doğru hareket ettiği bu sebeple İngilizle-
rin pek yakında Geyve Boğazı’nı da tahliye ederek İzmit’e çekilecekleri 
anlaşılmaktadır24 şeklindeki raporlar25 cepheden alınıyordu. 

Ancak İngilizler bölgeden çekilmek istemiyordu. Bu amaçla öncelikle 
Osmaneli ile Mekece arasındaki büyük köprüyü kullanılamaz hale getir-
miş26 ve bölgeye takviye kuvvetleri istemişti. Bu amaçla İzmit’ten Meke-
ce’ye dört asker treni hareket etmişti. Birincisinde bir bölüğü İngiliz ol-
mak üzere bir Hint taburu, ikincisinde çeşitli ihtiyaç malzemeleriyle ile 
bir amele müfrezesi, üçüncüsünde bir sahra bataryası, bir sıhhiye ve bir 
amele müfrezesi, dördüncüsünde ise yine bir Hint taburu vardı. Ayrıca 
                                                           
23 Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, Belge no: 868, 1961. 
24 ATASE Arşv. İSH. Kol. K:415, G:84, B:84-1; ATASE Arşv. İSH. Kol. K:315, G:131, B:131-2. 
25 Bu raporun dışında başka raporlar da gelmekteydi: Dün İngilizler Lefke istasyonundaki 
Demirhan ile evvelce İtilaf Kıtaatı tarafından inşa edilmiş olan barakaları yakmışlardır. Lef-
ke’den gelen güvenilir bir İslam ahaliden alınan haberlere göre İngilizler lokomotiflerin bir 
kısmı ile hemen bütün vagonları köprünün şimaline geçirmişlerdir. Köprü civarında 6 loko-
motif ile Bilecik’ten getirdikleri 10 adet buğday vagonundan 9’unu bırakmak zorunda kal-
mışlardır. Lefke’nin şarkındaki köprüye dinamit koymuşlar. İstasyon cenubundaki köprüde 
bir ileri karakolları ve Lefke şarkındaki köprü civarında 4, şimalinde ise 2 adet havan topları 
var imiş. Geyve ile Mekece arasında veya daha şimalindeki şimendifer köprülerinde tahribat 
icra edilmemiş ise de bir münasibinin tahribi münasip olacağı mütalaasıyla rica ederim. 
ATASE Arşv. İSH. Kol, K:273, G:222, B:222-4. 
26 İngilizler ayrıca Türk birliklerinin haber alma ağını engellemek amacıyla Osmaneli ve çev-
resindeki köprüleri ve telgraf hatlarını kesiyordu. 23 Mart günü bildirilen raporda, Bilecik’in 
ilçesi Osmaneli’de bulunan “Lefke köprüsünün” yıkıldığı bu sebeple Eskişehir ile Haydarpa-
şa arasındaki kesintiye uğrayan muharebenin temini için gerekli tedbirlerin alınması isteni-
yordu. ATASE Arşv. İSH Kol. K.:61, G.:140, B.:140-1, 2. 25 Mart günü bildirilen raporda ise 
Lefke şimalindeki İngilizlerin Kuva-yı Milliye tarafından sarıldığı, İngilizlerin Osmaneli-Bile-
cik, Osmaneli-Geyve arasındaki telgraf hatlarını imha ettikleri ATASE Arşv. İSH Kol. K.:315, 
G.:149, B:149-1; ATASE Arşv. İSH Kol. K:337, G:65, B:65-1 bildiriliyordu. 
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bunların yanında Mekece’de bir tabur kadar Yunan-İngiliz kuvveti bu-
lunmaktaydı.27 

İstanbul’dan İngiliz birliklerinin takviye amaçlı bölgeye gelmekte oldu-
ğu haberleri Türklere ulaşmış28 bunun üzerine daha önceden Mahmut 
Bey’in isteği ile harekete geçmiş olan Bilecik Kuva-yı Milliyesi ile Bursa’-
dan gönderilen29 Yenişehir Kuva-yı Milliye birlikleri Osmaneli’ne doğru 
harekete geçirilmişti.30 Ayrıca Osmaneli’nde bulunan Kuva-yı Milliye, iki 
kişiden oluşan bir müzakere heyetini İngilizler nezdine göndererek he-
men İzmit istikametine hareket etmelerini tebliğ etmişlerdir. Ancak İngi-
lizler kendilerine gönderilen bu elçileri geri göndermeyerek esir etmişler-
di. Bununla birlikte Osmaneli’nin doğusundaki şimendifer girişini kas-
ten tahrip etmiş ve Kuva-yı Milliye’nin sağ kanadına bir taarruzda bu-
lunmuşlardı. Ancak Kuva-yı Milliye’nin karşı taarruzu neticesinde31 İngi-
lizler birçok zayiat vererek32 Lefke ve Sakarya’nın kuzeyine çekilmek zo-
runda kalmışlardır.33 Mahmut Bey ve birlikleri ise Osmaneli İstasyonu-
nun batısındaki Taşköprü hattına kadar ilerlemişti.34 
                                                           
27 ATASE Arşv. İSH. Kol. K:315, G:131, B:131-1. 
28 BOA. DH. EUM. SSM. 41/14-1. 
29 İnegöl ve köylerinde İnegöl milli taburu adıyla bir milis gücü oluşturulmuştu. Genel sa-
vaşta tutsak düşmüş ve mütarekeden sonra memlekete dönerek Alibey köyünden hafız Beh-
çet, Kulaca köyünden Nebi ve İnegöl’den Hafız Şabanoğlu Cafer Beylerin önderliğinde oluş-
turulan bu milis gücü İngilizlerin Eskişehir bölgesinden atılmaları sırasında Mahmut Bey’in 
talebi doğrultusunda Bilecik’e gelerek İngiliz kuvvetlerine karşı savaşan Kuva-yı Milliye bir-
likleridir. Yılmaz Akkılıç, Kurtuluş Savaşında Bursa, s. 233, 1997. 
30 Adnan Sofuoğlu, a.g.e., s. 77. Ali Fuat Cebesoy 24 Mart 1920 tarihine kadar batı cephe-
sinde yaşanan hadiseleri bir rapor olarak Temsil Heyetine sunmuştu. Buna göre, Eskişehir’-
den İzmit’e doğru hareket eden İngiliz kuvvetleri tahrip edilmiş durumda bulunan Osman-
eli’ndeki köprüyü hızlı bir şekilde tamir ederek Eskişehir’den götürdükleri vagonları teker 
teker kuzeye doğru geçirdikleri haberi alınmıştır. Bilecik havalisinde toplanan Kuva-yı Milli-
ye’nin büyük bir kısmının Osmaneli’ne doğru yaklaşmakta olduğu ve Sakarya’nın güneyinin 
tamamen İngilizlerden temizlenmesi için harekete geçildiği öğrenilmiştir. Yenişehir Kuva-yı 
Milliyesi Lefke istikametinde harekete geçmiştir. Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 356. 
31 Bu olay raporlarda şu şekilde yorumlanmıştı: Bu harekât Kuva-yı Milliye’nin hakkı meş-
ruunu, düçarı tecavüz olmadıkça kan dökmemek vekar ve azminde bulunduğuna en parlak 
ve yeni bir misal olduğu gibi Eskişehir’den İzmit’e çekileceklerine dair söz vermiş olan İngi-
lizlerin de sözlerinde durmamayı hile ve desiselere tenezzül ile dinlerini bir kez daha göster-
miştir. ATASE Arşv. İSH. Kol. K:415, G:84, B:84-1. Ayrıca Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi ise şi-
male doğru çekilirken de bazı istasyon memurlarını mahiyetinde götürdükleri gibi Lefke is-
tasyonuyla tamirhanesi, 1-2 köprüyü şimendifer idaresine ve hükümete ait telgraf tellerini 
tahrip eylemişlerdir. 8000’e kadar olan ve bu İngiliz kuvvetinin tard edilmesi, meşru müda-
faamızın meşruluğunu göstermektedir. Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi, s. 4, 10 Nisan 1920. 
32 Kuva-yı Milliye efradı köprü cenubundaki düşman kuvvetine taarruz etmiş, 5-6 yaralı ve 
ölü verdirerek Şehit Onbaşı karakolunda uykuda iken kaçırılarak şehit edilen masum efra-
dımızın intikamını almış ve İngilizleri köprünün şimaline def ve tart etmişlerdir. ATASE 
Arşv. İSH. Kol. K:273, G:222, B:222-1. Bir başka raporda ise bu hadise şu şekilde aktarıl-
mıştı: Lefke civarında bulunan İngiliz kıtaatının çekilmesi hakkında Kuva-yı Milliye tarafın-
dan gönderilen 2 mükâleme memurunu İngilizler tevkif ederek Lefke’nin şarkındaki şimen-
difer köprüsünü kısmen tahrip ve Kuva-yı Milliye’nin bir cenahına taarruz eylemişler ise de 
bir karşı saldırı neticesinde İngilizler Lefke ve Sakarya’nın şimaline tard edilmişlerdir. İngiliz 
kıtaatı trenler ile İzmit’e çıkmaktadırlar. ATASE Arşv. İSH. Kol. K:449, G:83, B:83-1. 
33 ATASE Arşv. İSH. Kol. K:449, G:83, B:83-1; ATASE Arşv. İSH. Kol. K:415, G:84, B:84-1. 
34 ATASE Arşv. İSH, Kol. K:273, G:222, B:222-1. 
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Türk birliklerinin bu hareketi karşısında bölgede daha fazla tutuna-
mayacaklarını anlayan İngilizler İstanbul’a baskı yapmaya başladı. Bu 
baskılar neticesinde 25 Mart 1920 tarihli Harbiye Nazırı Fevzi Paşa tara-
fından bölgede bulunan Türk birliklerine çekilen telgrafta: 

“İngiliz Devleti siyasal temsilcisi yüce hükümete verdiği notada, Ka-

radeniz Ordu Komutanlığı’nın verdiği bilgilere göre Lefke dolayında 

düzensiz birlikler sergerdesini (yani Kuva-yi Milliyenin) 24.3.36 (1920) 

‘tarihinde oradaki İngiliz komutanına söz konusu akşamı saat do-

kuzda geriye çekilmesini ve aksi takdirde çatışmanın başlayacağına 

değin tehditte bulunduğundan ve aynı günde akşamdan sonra İngiliz 

birliklerine ateş edildiğinden söz edilerek, böyle bir saldırıdan dolayı 

Osmanlı Hükümeti ile kabine başkanını tam ve kişisel olarak sorum-

lu olacağını bildirmiştir. Önce ve sonra yayınlandığı üzere böyle bir 

olayın ulus ve ülke başına açacağı dert ile bunun sonunda doğacak 

kötülükler sizce de takdir edileceği için hemen ateşin durdurulması 

ile herhangi bir saldırıdan kesin olarak sakınılmasını ve bağlaşık 

güçler ve özellikle İngiliz birliklerine karşı her türlü iyi davranışla bu-

lunulmasının sağlanması ile ivedi sonucunun bildirilmesi beklemek-

tedir. Vatanın yüksek çıkarlarının şiddetle gerektirdiği barış ve dingin-

liğin korunması ile gerçek duruma ilişkin açıklamalar vermek üzere yü-

ce hükümette bir kurulun hemen gönderilmesi kararlaştırılmıştır.”35 

denilerek Osmaneli ve çevresinde İngiliz kuvvetleri ile yapılan çarpışma-
lara son verilmesini aksi takdirde bunun millet için kötü sonuçlar doğu-
racağı uyarısında bulunuyordu.36 Fevzi Paşa’nın göndermiş olduğu bu 
telgraf İngilizlerin köşeye sıkıştığını ve bölgede çok zor bir durumda ol-
duğunu kanıtlıyordu. Fevzi Paşa gibi milli mücadele taraftarı büyük bir 
vatanseverin böyle bir emir vermesi düşünülemezdi. Bu nedenle muhte-
melen bu telgraf İngilizlerin tepkisini azaltmak için çekilmişti. Yani siyasi 
bir manevradan ibaretti.37 Bu durum bölgedeki Türk birliklerince de tak-
                                                           
35 Yılmaz Akkılıç, a.g.e., s. 220. 
36 ATASE Arşv. İSH Kol. K.:119, G.:158, B.:158-1, 5. 
37 Yukarıda ifade edilen telgraf gerçekten Fevzi Paşa’ya zorla çektirilmişti. Bu olayın yanlış 
anlaşılmasını engellemek ve Ankara Hükümetini uyarmak amacıyla Fevzi Paşa Yaveri Salih 
Bey’i Ankara’ya göndermişti. Salih Bey de, ‘Harbiye Nazırı süngü altındadır ve zorla imlâ ve 
imza ettiriyorlar, o emre ehemmiyet vermemesi lüzumunu bildirmek için beni gönderdi ve bu-
gün o zati şerif tahlisi giriban ediyor, Geyve’de bulunuyor. Bir saat evvel kendisiyle kezalik 
Dahiliye Nazırı Hazım Bey aynı tebliği ediyor.’ TBMM GCZ. C. I, 24 Nisan 1920, s. 9 diyordu. 
Ayrıca Ankara’da Harbiye Nezâreti Başyaveri Kurmay Binbaşı Salih de bu telgraf ve Fevzi 
Paşa için şunları söylemekteydi: “Bulunduğu yerin onurunu ve bireyi olduğu ulusun seçkin ni-
telik ve ağır başlılığını önemseyen ve bu temel öğeleri korumakla görevli bulunan bir Harbiye 
Nazırı’nın, böyle bir buyruk verebileceğini tasarlayabiliyor musunuz? Bizim anladığımıza ve 
kanımıza göre bu buyruk tümüyle bir İngiliz kaleminden çıkmıştır. Hâlâ İstanbul’da meşru bir 
muhatap yasal bir başvuru yeri düşünebilmek şaşkınlığa değerdir, budalalıktır”. Harbiye Na-
zırı hiçbir haberleşmesinde serbest değildir. Bazı haberleşmelerinde de yabancı baskısı al-
tındadır. Harbiye Nazırlığı’ndan kolordulara çekilen telgraflar, Fransızca ve Türkçe örnekler 
olarak hazırlanmakta ve her iki örnek Harbiye Nazırı tarafından imza edildikten sonra Har-
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dir edilmiş olmalı ki, emre hiç itimat etmeyerek İngilizleri tacize devam 
ettiler. Bunun üzerine İngilizler Osmaneli’nin batısındaki köprüye nazır 
tepeler gerisindeki kuvvetlerini çekmeye başlamış38 ve geçtikleri bölgeler-
deki köprüleri de tahrip ederek havaya uçurmuşlardır.39 İngilizlerin bu 
hareketinin amacı Türk birliklerinin kendilerini takibini yavaşlatmaktı. 
Ancak bütün bunlara rağmen Türk birlikleri 28 Mart günü Geyve’ye 
ulaştı.40 Eskişehir ve Bilecik dolaylarında bulunan 8.000 kadar İngiliz 
böylelikle bu bölgeden atıldı.41 Türk ordusunun göstermiş olduğu bu ba-
şarı İzmit’ten Kilikya’ya kadar olan bölgenin milli kuvvetlerin hâkimiyeti-
ne geçmesini sağlıyordu. Temsil Heyeti’nin merkezi durumunda olan An-
kara ise hem iç hem de dış tehditlere karşı daha güvenli bir duruma gel-
miş oluyordu.42 Çok önemli bir husus da Eskişehir’den İzmit’e kadar 
uzanan şimendifer hattı üzerinde hâkimiyet sağlanmış olmasıydı. Bu du-
rum Ankara’nın diğer bölgelerle ulaşımını daha kolaylaştırdı. Bu hattın 
en mühim noktalarından biri de Bilecik istasyonuydu. 

İngilizler ise Eskişehir ve Bilecik hattından atılmanın verdiği zararı te-
lafi etmek üzere propaganda çalışmalarına hız vermiş asılsız haberler 
yaymaya başlamış, ancak bu asılsız haberlerin Avrupa basınında çıkma-
ya başlaması üzerine Mustafa Kemal 16 Nisan 1920’de Heyeti Temsiliye 
namına bir bildiri yayınladı. Bildiride, 

“Rauf Beyler serbest bırakılmadığı ve İstanbul tahliye edilmediği tak-

dirde Anadolu’da bulunan Hıristiyanların katledileceği yolundaki ha-

berler tamamen yalandır. Adapazarı’ndan Osmaneli karyesine ka-

dar tarafımızdan tahrip edilmiş köprü yoktur. Lefke Köprüsü, Eskişe-

hir’den çekilen İngilizler tarafından tahrip edilmiş ve istasyon dâhi-

lindeki bilumum kasabalar İngilizler tarafından yakılmıştır”43 

denilerek bu haberler tekzip edildi. 
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KIZILAY ARŞİV BELGELERİNE GÖRE 
1940-1942 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DEN 

YUNANİSTAN’A YARDIMLAR 
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Öz 

II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye zor durumda kalan Yunanistan’a 

gerek savaş öncesi imzalanan anlaşmalar gerek insani hassasiyet nede-

niyle Türk Kızılay Derneği vasıtasıyla yardım yapmıştı. Kızılay arşiv bel-

gelerinde 1940-1942 yıllarını içine alan dönemde Kurtuluş ve Dumlupınar 

Vapurları’nın adlarıyla sıklıkla karşılaşmaktayız. Ekim 1940 ve Ağustos 

1942 yılları arasında bu iki vapur Yunanistan’a düzenli olarak seferler 

yapmıştır. Bu seferler sırasında hava muhalefeti, saldırılar gibi zorluklar-

la karşılaşılmış olsa da seferler devam etmiştir. Seferler sırasında Kızılay 

Yardım Komisyonu delegeleri de bu seferlerle Yunanistan’a gitmiştir. De-

legeler Yunanistan’ın durumu hakkında çeşitli raporlar sunmuştur. Bu ra-

porlarda Yunanistan’daki halkın durumu, yiyecek sıkıntısı gibi bilgilerin 

yanı sıra yolculuk sırasında hava koşulları, saldırıya uğramaları gibi bil-

gileri de vermektedirler. Kızılay Yardım Komisyon delegelerinin Yunanis-

tan’daki ziyaretleri detaylı bir şekilde rapor edilmiştir. Bu yardımlar sıra-

sında limanda Alman kontrolleri yüzünden geciken boşaltma işlemleri de 

bu raporlarda yer almaktadır. Kızılay aracılığı ile Yunanistan’a giden gı-

da ve sağlık malzemelerinin dışında şahsi yardımlar ve kurum yardımları 

da bu vapurlarla gitmektedir. Yunanistan’a seferler yapan bu vapurlarla 

birlikte Yunanistan’da bulunan bazı kimselerin Türkiye’ye getirilmeleri de 

söz konusu olmuştur. 

Anahtar kelimeler: II. Dünya Savaşı, Kızılay, Yunanistan, Kurtuluş 

Vapuru, Dumlupınar Vapuru. 
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Abstract 

The aid Campaign Turkey Launched for Greece Between  

1940 and 1942 According to the Archives of the Red Crescent 
During the Second World War, Turkey assisted Greece in its worst ti-

mes by virtue of humanitarian ideals as well as pre-war agreements. We 

often see the names of the Kurtulus and Dumlupinar ferryboats in the 

Red Crescent archives between 1940 and 1942. The two steamships un-

der the auspices of the Turkish Red Crescent regularly cruised to Greece 

between October 1940 and August 1942, carrying out the aid expeditions 

despite military attacks and weather conditions. The Delegates of the 

Red Crescent Aid Mission witnessed the expeditions and presented vari-

ous reports over Greece. Their reports described the scarce conditions 

Greek people lived in, the weather conditions amidst the voyages and the 

occasions of being attacked and else. The official meetings in Greece are 

all well reported. The records also refer to the delay in the unloading of 

the shipment due to the examination by the German authorities at the 

Port of Piraeus. The ships carried not only items of food and medicine 

freighted via the Red Crescent but also personal aid packages donated 

by institutions. At times, also a number of people were transferred to Tur-

key on the return voyages. 

Key words: Second World War, Red Crescent, Greece, Kurtulus Ferryboat, 

Dumlupinar Ferryboat. 

Lozan Antlaşması’ndan beri Nüfus Mübadelesi yüzünden gergin ilişki-
ler içerisinde olan Türkiye ve Yunanistan 10 Haziran 1930’da mübadele 
sorunlarını çözmek için bir sözleşme imzalamıştı. Aynı dönemde Dünya’-
da özellikle Almanya ve İtalya’nın revizyonist politikaları diğer devletleri 
tedirgin ediyordu. Yunanistan ve Türkiye, Bulgaristan, İtalya ve Alman-
ya’nın revizyonist yaklaşımlarından dolayı anlaşma yoluna gitmişti. Bük-
reş’te Türk elçiliğinde görevli Hüseyin Ragıp Baydur Romanya Dışişleri 
Bakanı’na altı Balkan devletini içeren bir Balkan Antantı’nın oluşturul-
masını önermişti.1 

Venizelos hükümeti Türkiye’nin Balkanlarda başlattığı bu işbirliği 
önerilerine olumlu yaklaşmıştı.2 Venizelos 27-30 Ekim 1930’da Türkiye’-
yi ziyaret etmişti. Bu ziyaret sırasında Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaştırma ve 
Hakemlik Antlaşması; Deniz Kuvvetlerinin Sınırlandırılması Hakkında 
Protokol ile Oturma, Ticaret ve Denizcilik Sözleşmesi imzalandı.3 Venize-
los’un ziyaretinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İsmet İnönü 
ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras Ekim 1931’de Yunanistan’ı ziyaret 
                                                           
1 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Haz.: Durmuş Yalçın (v.d.), s. 442, Ankara, 2008. 
2 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (Cilt 1-2: 1914-1995), s. 187, Ankara. 
3 Parchalis M. Kitromilides, Eleftherios Venizelos: The Trials of Statesmanship, s. 222, Edin-
burg, 2006. 
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etmişlerdi. Böylece Türk-Yunan ilişkileri düzelme işaretleri vermeye baş-
lamış ve bir dostluk dönemi başlamıştı. Bundan sonra Yunanistan böl-
gede İtalyan tehdidine karşı Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlamış-
tı. 

İlk Balkan Konferansı, Ekim 1930’da Türkiye ve Yunanistan’ın inisi-
yatifiyle Atina’da toplandı. Atina’dan sonra İstanbul, Bükreş ve Selanik’-
te olmak üzere konferanslar her yıl tekrarlanmıştı.4 14 Eylül 1933’te 
Türkiye ile Yunanistan arasında Dostluk Antlaşması imzalanmıştır.5 Bu 
ikili anlaşmadan sonra Romanya ile 17 Ekim 1933 tarihinde Dostluk, 
Saldırmazlık, Hakem ve Uzlaşma Andlaşması imzalanmıştır. Yugoslavya 
ile yapılan Dostluk ve Saldırmazlık ikili antlaşmaları takip etmişti.6 Neti-
ce olarak da 9 Şubat 1934’te Balkan Antantı imzalanmıştı.7 1938 Türk-
Yunan antlaşmasının amacı da 1930 ve 1933 antlaşmalarının süresini 
uzatmak ve onları güçlendirmekti. 

19 Ekim 1939’da Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında Karşılıklı Yar-
dım Antlaşması imzalanmıştı.8 Bu arada Türkiye’de Aralık 1939 tarihin-
de Erzincan’da yaşanan deprem dolayısıyla Yunanistan Türkiye’ye 
113.955.19 lira para yardımında bulunmuştu.9 Bu yardımları II. Dünya 
Savaşı sırasında Yunanistan’a yapılacak olan yardımlar sırasında hatır-
lanacaktır. 28 Ekim 1940’ta İtalya’nın Yunanistan’a saldırmasıyla Türki-
ye kaygılanmaya başlamıştı. Bu gelişmeler sırasında İngiltere, Türkiye’-
den Yunanistan için yardım istemiştir. Çünkü 19 Ekim 1939 tarihinde 
yapılan Türk-İngiliz Antlaşması’nın 3. maddesine10 göre Türklerin, İngi-
lizlerin ve Fransızların yanında savaşa girmesi gerekiyordu.11 25 Mayıs 
1940’ta İngiltere, Yunanistan’a verdiği garantinin gereği ve İtalya saldırı-
sı sonucu olarak Yunanistan’a fiilen yardım etme durumunda, “Türkiye 
ile İtalya arasında bir savaş hali gerçekleşmesi kesinlikle zorunludur.”, 
diyordu.12 
                                                           
4 F. Armaoğlu, a.g.e., s. 338; Kitromilides, a.g.e., s. 225. 
5 Zafer Çakmak, “Türkiye İle Yunanistan Arasında İmzalanan ‘Samimi Anlaşma Misakı’ (14 
Eylül 1933) ve Yankıları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 172, s. 107-128. 
6 F. Armaoğlu, a.g.e., s. 338-339. 
7 Marion Sarafis-Martin Eve, Background to Contemporary Greece, s. 161, London, 1990; 
Barbara Jelavich, History of the Balkans Twentieth Century, s. 213, Cambridge University, 1999. 
8 Hans-Adolf Jacobsen, 1939-1945 Kronoloji ve Belgelerle İkinci Dünya Savaşı, Çev.: İbrahim 
Ulus, s. 12, Ankara, 1989. Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında Karşılıklı Yardım Antlaşması 
hakkında detaylı bilgi için bkz.: İsmail Soysal, Tarihçeleri ve Açıklamalar İle Birlikte Türkiye’-
nin Siyasal Antlaşmaları, I. Cilt, (1920-1945), s. 600-609, Ankara, 1983. 
9 Türkiye Kızılay Mecmuası, Sayı: 175-176, 15 İkinci Kanun 1941, s. 90, Ankara. 
10 İngiltere, Fransa ve Türkiye arasında yapılan anlaşmanın 3. maddesine göre: Türkiye, İn-
giltere ve Fransa’nın, Yunanistan ve Romanya’ya garantörlüğü için yardım edecekti. Bkz.: 
Sir Llewellyn Woodward, History of the Second World War, British Foreign Policy in the Se-
cond World War, Volume: I, s. 13-14, London, 1962. 
11 F. Armaoğlu, a.g.e., s. 357. 
12 13 Nisan 1939’da Fransa ve İngiltere, Yunanistan’a savunma garantisi verdi. Elçin Ma-
car, İşte Geliyor Kurtuluş (1940-1942), s. 23, İzmir, 2009. 
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İngiltere, Türkiye’nin Yunanistan’ı korumasını ister, ancak Türkiye 
Yunanistan’a asker yollamayacağını bildirmişti. Böylece İngiltere’nin bu 
istekleri de sonuçsuz kalmıştır.13 28 Ekim 1940’de İtalya’nın Yunanis-
tan’a saldırması üzerine Türkiye, Bulgaristan’a bir nota vererek Yuna-
nistan’a saldırdığı takdirde Türkiye’nin savaş ilan edeceğini bildirdi. Yu-
nanistan 10 Kasım’da seferberliğini tamamlayınca, taarruza geçti ve Yu-
nan kuvvetleri Kasım sonlarına doğru Arnavutluk topraklarına girdi. 
1941 Mart’ında İtalyanlar karşı taarruza geçtilerse de, yine de bir şey ya-
pamadılar. Fakat tam bu sırada İngiliz takviye kuvvetlerinin Selanik’e 
birlik çıkarmalarının ardından, Almanya 1941’in Nisan ayında Yunanis-
tan’ı işgal etti.14 Bu dönem, Türkiye ile Almanya arasında ihracatın ileri 
düzeyde olduğu bir dönemdi. 1941 yılında Türkiye ve Almanya arasında 
imzalanan Saldırmazlık Antlaşması, Türkiye’nin Yunanistan’a ihraçları 
sırasında kolaylık sağlayacaktı. 

İngiltere, Kızılay ve Kızılhaç’ın arabuluculuğu sayesinde, sınırlı mik-
tarda gıdanın Türkiye’den Yunanistan’a gönderilmesine izin verildiğini 
açıklar. İngiltere tarafından Türkiye’den Yunanistan’a gidecek yardım 
miktarı 50 bin ton gıda malzemesi olarak belirlenmişti.15 Resmiyette yi-
yecekler Kızılay aracılığıyla Yunanistan’a gidiyordu. Ancak tüm bu gö-
rüntünün altında organizasyonu İngiltere, kontrol ediyor ve yönetiyor-
du.16 İngiliz belgelerine göre bu plân “Türk plânı” olarak adlandırılır. Gı-
da, sürgündeki Yunan hükümeti ve Greek War Relief Association (GWRA) 
adına Türkiye’den United Kingdom Central Council (UKCC) tarafından 
satın alınır. Para havalesi, ABD’den Londra yoluyla, Ankara’daki Britan-
ya Büyükelçiliği’ne yapılır. UKCC’nin faaliyetleri, planı idare eden ve işle-
yişte can alıcı rol oynayan Britanya Büyükelçiliği tarafından yönetilir. 
1941-1942’de Türkiye’den alınacak erzağın parası da ödenecektir.17 

Türkiye, Yunanistan’a ürün fazlasını ihraç edecekti. Ayrıca, bu yiye-
ceklerin, Mihver ülkelerinin satın alamayacakları, bulamayacakları şey-
ler olmaması gerekiyordu. Bu nedenle ihraç edebileceği mallar sınırlıydı: 
Patates, soğan, nohut, yumurta, tuzlanmış yaban domuzu eti, taze ve 
kurutulmuş balık, kuru meyve v.b.18 

Ben bu çalışmamda 1940 ve 1942 yılları arasında Türkiye’nin Yuna-
nistan’a Kızılay aracılığı ile yaptığı yardımları, bu yardımlar sırasında 
                                                           
13 S. Deringil, a.g.e., s. 124. Karşılaştırma yapmak için bkz.: Ulvi Keser, Yunanistan’ın Bü-
yük Açlık Dönemi ve Türkiye, s. 182-185, İstanbul, 2008. 
14 F. Armaoğlu, a.g.e., s. 370-371; Liddell Hart, II. Dünya Savaşı Tarihi, Çev.: Kerim Bağrı-
açık, s. 144, İstanbul, 2004. 
15 Violetta Hionidou, Famine and Death in Occopied Greece 1941-1944, Cambridge Univer-
sity Press, s. 130, New York, 2006. 
16 Violetta Hionidou, a.g.e., s. 17. 
17 E. Macar, a.g.e., s. 74-75. 
18 E. Macar, a.g.e., s. 76. 
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Yunanistan’a giden delegelerin yazmış olduğu raporlar doğrultusunda, 
Yunanistan’ın genel durumunu anlatmaya çalışacağım. Kızılay’ın bu yar-
dımlar sırasında kullanmış olduğu Kurtuluş ve Dumlupınar vapurları 
üzerinde duracağız. Çalışmada Kızılay arşiv belgelerine göre sayısal veri-
ler verilmiştir.19 

Türk Kızılay arşiv belgelerinde Yunanistan’a seferlerle ilgili ilk bilgile-
re Kasım 1940’da rastlıyoruz. Yunan Salib-i Ahmer (Kızılhaç)’ine gönde-
rilmek üzere iki sandık serum antitetanik ve iki sandık anti-kangren 
alınmış ve 16-19 Kasım’da sevk edilmiştir. Aynı zamanda Türk Kızılay’ı 
Yunanistan Kızılhaçı’na hediye olarak gönderilmek üzere 10.000 adet te-
tanos serumu ile 1.000 adet kangren serumu satın almıştır.20 

Türkiye’nin Kızılay aracılığı ile Yunanistan’a yaptığı yardımlar Tavil-
oğulların21a ait Kurtuluş Vapuru ile yapılmıştır. Vapurun masrafları 
Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından karşılanmıştır.22 

Kurtuluş Vapuru’nun İlk Seferi 

Kurtuluş Vapuru23 ilk seferini 13 Ekim 1941 tarihinde yapmıştır. 
Kurtuluş Vapuru’nun Pire’ye gelmesi münasebetiyle gazetelerde görülen 
Salib-i Ahmer uluslararası heyetinin Yunanistan mümessilliği ile Elen 
Salibi Ahmer cemiyetinin kolektif tebliğinde yardımların halka nasıl da-
ğıtılacağı konusunda bilgi verilmiştir: 

“Alakadar devletlerin nezaketen gösterdikleri muvafakat ve Salib-i 

Ahmer beynel milel heyetiyle Türkiye’nin Kızılay cemiyetinin koordi-

nasyonlu mesai ve gayretleriyle 50.000 ton erzak Türkiye’den teda-

rik edilerek, ceste ceste Yunanistan’a gönderilebilecektir… İlk posta 

olmak üzere, Kurtuluş vapuruyla Pire’ye 1.100 ton vürud etmiştir. Bu 

ay nihayetinde, ikinci posta olarak, vüruduna intizar olunan mezkur 
                                                           
19 2006 tarihli “Barışı Taşıyan Vapur: Kurtuluş” belgeselinin resmi sitesinde bulunan açıkla-
mada Kızılay arşivinde belge bulunmadığına dair yazılı bir metin bulunmaktadır: “döneme 
ait resmi kayıtların büyük bölümünün imha edildiğini, yardım çalışmalarını organize eden Kı-
zılay’ın arşivlerinde dahi Kurtuluş’a ait belge bulunmadığını tespit ettik.” 
    Bkz: http://www.sskurtulus.com/oykusu-tr2.htm, erişim tarihi: 18.12.2009. 

Bu yazının aksine Kızılay arşivinde konuyla ilgili birçok belge mevcuttur. Aynı zamanda 
Başbakanlık Cumhuriyet arşivinde konuyla ilgili belgeler bulunmaktadır. Bkz.: Ulvi Keser, 
Yunanistan’ın Büyük Açlık Dönemi ve Türkiye, İstanbul, 2008; Bülent Bakar, “Zor Zamanlar-
da İyi Komşuluk Örneği: İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’den Yunanistan’a Yapılan Yardım-
lar”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 71, s. 413-443, (Temmuz 2008); Elçin Macar, 
İşte Geliyor Kurtuluş (1940-1942), İzmir, 2009. 
20 Türk Kızılay Arşivi (TKA), Klasör No: 2598, Belge No: 2; TKA, K/2598, B/3, 05.12.1940. 
21 Taviloğlu Mustafa ve Kardeşleri Kollektif Şirketi Vapur İşletmesi Manifatura, Kanteriye, 
Yağ ve Zeytin Ticarethanesi, Bkz.: TKA, K/2603, B/128.1, 3 II Teşrin 1941; TKA, K/2603, 
B/133, 3 Sonteşrin. 
22 TKA, K/2603, B/128.1, 3. II Teşrin, 1941. 
23 Kurtuluş, 1883 yılında İngiltere’nin Caird Purdic tersanelerinde yapılan buharlı bir kuru 
yük gemisidir. 76.5 metre uzunluğunda, 10.67 metre genişliğinde ve 6.43 metre yüksekli-
ğindeki geminin ilk adı “Euripides” idi. Bkz.: http://www.sskurtulus.com/vapur.htm, erişim 
tarihi: 18.12.2009. 
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Kurtuluş vapuru ile bu sefer gelecek olan yük, başşehir ile mülhaka-

tın ihtiyacına tahsis olunacaktır. Teslim alınmış mallar ihtiyatı hayli 

müddet temin edebilecek miktarda, idare ve tevzi komisyonu canibin-

den hastanelere, eytamhanelere, umumiyet itibariyle müessesât-ı 

hayriyeye, halk, fabrika ve sair teşkilat maidelerine ve bâlâdaki mik-

tara nispetle adalara ve mülhakata tahsis edilmiştir.”24 

Kurtuluş vapurunun ilk seferinin Yunanistan’dan hareketinden bir-
kaç gün sonra Yunanistan’daki Alman Fevkalade murahhası Altenburg, 
yardım nedeniyle teşekkür yemeği vermiştir. Yemekte İtalya maslahatgü-
zarı, Almanya ve İtalya mümessillikleri erkanı, Uluslararası Kızılhaç de-
legesi, Yunan Kızılhaç Cemiyeti reisi ve Alman ve İtalyan Kızılhaç delege-
leri ile Türkiye ve Atina-Pire Başkonsolosu da bulunmuştur.25 

Kurtuluş Vapuru’nun 2. Seferi 

Kurtuluş vapuru ikinci seferi için 27 Ekim 194126 Pazartesi günü öğ-
leden sonra hareket etmiştir.27 İstanbul limanından hareket eden Kurtu-
luş vapuru, 28 Ekim’de Çanakkale’den geçerek Pire’ye doğru yoluna de-
vam ederken fırtına dolayısıyla Midilli açıklarından geri dönüp Çanakka-
le’ye sığınmıştır.28 9 Kasım saat 15.00’de Pire’ye doğru hareket etmiştir.29 
Aşağıda Kurtuluş Vapuru’nun 2. Seferi sırasındaki yardımlar verilmiştir. 

Tablo: 1 

Kurtuluş Vapuru’nun 2. seferinde yapılan yardımlar30 
Miktar  Cins 
5000 kilo Şeker 
4000 kilo Mercimek unu 

3075+57 
sandık bozulmamak 
üzere paket Mercimek komprimesi 

500 ton Kuru bakla (dökme) 
200 ton Nohut (dökme) 
100 ton  Kuru fasulye (dökme) 
350 ton Kuru fasulye (çuvallı) 

304, 879 ton Soğan 
                                                           
24 Atina ve Pire kasabalarına 175.500 okka fasulye ile 175.500 okka nohut toplam 425 ton 
erzak tahsis olunmuş ve bu mallar kararlaştırılan günlerde nüfus başına 100’er dirhem pa-
rasız olarak verilmesi uygun görülmüştür. Atina ve Pire şehirlerine tahsis edilmiş olan erzak 
miktarı, şahsi vesika üzerine yürütülen hesabın gösterdiği sayıya göre, lüzumlu olduğu ka-
dar verilecektir. Ayrıca parasız verilen bu mallara bedel istenmesini engellemek amacıyla 
İdare ve Tevzi komisyonu kontrol memurları tarafından dağıtılması planlanmıştır. Bkz.: 
TKA, K/2599, B/39.9 
25 TKA, K/2599, B/39.4, 15 Sonteşrin 1941. 
26 Keser tarihi 28 Ekim 1941-20 Kasım 1941 olarak vermiştir. Bkz.: U. Keser, a.g.e., s. 256. 
27 TKA, K/2603, B/127, 28.10.1941; TKA, K/2603, B/130, 31.10.1941. 
28 TKA, K/2603, B/130, 31.10.1941. 
29 TKA, K/2603, B/332, 12.11.1941; TKA, K/2603, B/130, 31.10.1941. 
30 TKA, K/2603, B/127, 28.10.1941; TKA, K/2603, B/134, 27.10.1941. 
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20 ton Yumurta 
5 ton Un (çuvallı) 

114, 23 ton Tuzlu balık 
51, 620 ton (incir ve üzüm) İngiliz harp esirlerine 

20 ton  Muhtelif hediyeler İngiliz harp esirlerine 

22 ton 
Parça Küçük Koliler / T.C. Konsolosluğu-
na Aittir. 

Kurtuluş Vapuru’nun 3. Seferi 

Kurtuluş vapurunun üçüncü seferi için Çanakkale’den hareket tarihi 
olarak 25-26 Kasım olarak tespit edilmiştir.31 Yunanistan’a gıda madde-
leri götüren Kurtuluş vapurunun üçüncü seferinin Pire’den dönüş tarihi 
4-5 Aralık olarak belirlenerek Dışişleri Bakanlığına32 ve Alman, İtalyan 
ve İngiltere sefaretlerine bildirilmiştir.33 Bu bilgilendirmelerin sebebi Yu-
nanistan’a giden yardım seferlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağ-
lamaktı. 

Yunanistan’da Türk tebaasının durumu hakkında bilgileri Atina-Pire 
başkonsolosunun Dışişleri Bakanlığına yazmış olduğu raporlardan gör-
mekteyiz. Atina ve civarında oturan Türklerin durumu gittikçe kötüye 
gitmektedir. Ekmek dağıtımı durdurulduğu gibi pirinç, un, fasulye, sade 
ve zeytinyağı gibi lüzumlu maddelerin serbestçe satışı yasaklanmıştır. 
Bu mallar ancak gizliden gizliye çok yüksek fiyata satılmıştır.34 

Alman ve İtalyan tebaasının Türk Halk evleri gibi halk evleri vardı. Bu 
halk evlerinden yabancı devletler, vekillerine dağıtım yaptıkları gibi ken-
di tebaalarına da erzak dağıtımı yapılmışlardır. Ayrıca Almanya ve İtal-
ya’dan cemiyetleri adına yiyecek, içecek, giyecek maddeleri gelmiştir ve 
mal oldukları fiyata kendilerine dağıtılmıştır. Sayıları 200 kadar olan İs-
viçrelilere hükümetleri tarafından bir vapur dolusu erzak gönderilmiştir. 
İngiliz ve Amerikalılarla Fransızların çoğu gitmiş, Romen, Bulgar, İspan-
yol, Macar, Belçikalı, Danimarkalı kişilerin sayıları az olup sefaret ve 
konsoloslukları tarafından yardım görmüşlerdir. Ancak sayıları binlere 
varan Türklerin durumu Türk konsolosluğuna ayrı olarak yardım tahsi-
satı yapılmadığı için çok kötüydü.35 Türklerin bu durumu karşısında, 
Başkonsolos 3 Aralık 1941 tarihli raporunda Türk tebaasının açlığından 
bahisle kendilerine yardım yapılması veya onların Türkiye’ye nakledilme-
sini bildirmiştir.36 

Aşağıda Kurtuluş Vapuru’nun 3. Seferi sırasında gönderilen yardım-
ların listesi bulunmaktadır. 
                                                           
31 TKA, K/2603, B/334. 
32 TKA, K/2603, B/327. 
33 TKA, K/2603, B/324, 24.12.1941. 
34 TKA, K/2599, B/39.11, 3.12.1941. 
35 TKA, K/2599, B/39.11-12-13, 3.12.1941. 
36 TKA, K/2599, B/39.11/2, 3.12.1941. 
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Tablo: 2 

Kurtuluş Vapuru’nun 3. seferinde yapılan yardım listesi37 
Miktar Cins 
298 ton Soğan 
162 ton Patates 
583 ton Nohut 
393 ton Fasulye 
80 ton Yumurta 
90 fıçı Tuzlu balık 

2 büyük koli Çeşitli yardım malzemeleri 

Kurtuluş Vapuru’nun 4. Seferi 

Kurtuluş vapuru, 12 Aralık 1941 tarihinde saat 17.05’de İstanbul’dan 
yola çıkmış38 ancak fırtınadan dolayı Gelibolu’ya demirlemek zorunda 
kalmıştır. Havanın daha uygun bir hal almasıyla Kurtuluş vapuru seferi-
ne devam etmiştir.39 Kurtuluş vapurunun dördüncü seferine Çanakka-
le’den çıkış tarihi 13-14-15 Aralık olarak belirlenmiştir.40 14 Aralık saat 
18.00’de Pire’ye varmıştır.41 Pire’den ayrılma tarihi olarak 19-20-21 Ara-
lık tarihleri uygun görülmüştür.42 

Saim Umar43, dördüncü seferle birlikte gittiği Yunanistan’da Yunan 
Kızılhaçı Umumi Kâtiplerinden ve Yunanistan’ın eski Millî İktisat Nazırı 
Mösyö Zanas’ı ziyaret etmiştir. Kızılay cemiyeti tarafından Yunanistan’a 
sevk edilip Yunan Kızılhaçına teslim edilen gıda maddelerinin bir kısmı-
nın kalite itibari ile bozuk veya karışık oldukları hakkındaki şikâyetleri 
Kızılay Genel Merkezine ulaşmıştır. Bu halin hâlâ devam edip etmediğini 
ve yeni bir şikâyetleri olup olmadığını Saim Umar sormuştur. Mösyö Za-
nas, son sefer yüklerinin son derece temiz ve iyi cinsten olduğunu yu-
murtalarda bir bozukluk olmadığını, diğer hububatta normalden fazla 
yabancı madde bulunmadığını söyleyerek Kızılay’ın sayısı 500.000 olan 
ve en çok yardıma muhtaç insanların, Soupe Populaire ismi verilen ima-
retlerde “Kurtuluş”un getirdiği gıda maddeleri ile beslendiğini bu suretle 
açlıktan ölüm vakalarının günden güne azaldığını belirtmiş ve teşekkür-
lerini sunmuştur.44 

Atina-Pire Başkonsolosu İnayetullah Özkaya, birkaç seferde akraba 
ve ahbabı tarafından kendisine gönderilen gıda maddelerini emri altında-
                                                           
37 U. Keser, a.g.e., s. 258. 
38 TKA, K/2603, B/72, 25.12.1941. 
39 TKA, K/2603, B/72, 25.12.1941. 
40 TKA, K/2603, B/95. 
41 TKA, K/2603, B/72, 25.12.1941. 
42 TKA, K/2603, B/95. 
43 Saim Umar, Kızılay Umumi Merkez Yazı işleri Müdürü ve Yardım Misyonu Delegesidir. 
44 TKA, K/2603, B/72-72.1, 25.12.1941. 
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ki memurlara, kötü durumda olan Türk tebaasına dağıtmıştır. Aynı za-
manda Atina ve Pire’de bulunan sayıları 3.500 kadar olan Türk tebaasın-
dan yaşam sıkıntısı çekenler için ücretsiz, diğerlerine dövizle ödeme yap-
ma karşılığında, Türkiye’den çeşitli gıda maddesi isteğinde bulunmuştur. 
Başkonsolosa göre Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki herhangi bir fert 
din ve milliyeti nazar-ı itibara alınmaksızın bu açlık afeti karşısında men-
sup olduğu Türkiye tarafından diğerlerine tercihen himaye edilmeli idi. Bu 
esas üzerine Başkonsoloslukta bir Türk Yardım Birliği oluşturulmuştur. 
Bu Türk Yardım Birliği’nin idare heyeti ve nizamnamesi bulunmaktaydı.45 

Tablo: 3 

Kurtuluş Vapuru’nun 4. seferinde yapılan yardım listesi46 
Miktar Cins 
428 ton Kuru Fasulye 
812 ton Nohut 
180 ton Soğan 
300 ton Patates 
60 ton Lakerda 

300 sandık Yumurta 
40 sandık İçinde Koliler / 500 Adet 

Rusya’dan Yunanistan’a istirahat ve tedavi için gelen askerler hum-
ma hastalığının ülkeye girmesine sebep olabilirdi. Yunanistan’da bu dö-
nemde halkın durumu iyi değildir. Sabun yokluğu, yakacak maddeleri-
nin yokluğu halkı zor duruma sokmuştur. Halk bitlenmiş olmakla birlik-
te mazot yokluğu sebebiyle halkı dezenfekte edecek olan makineler çalış-
mıyordu.47 Yunanistan’ın bu zor günlerinde, Yunanistan’daki İtalyan 
makamları tarafından Romanya’dan satın alınan mısır ve darıdan yapı-
lan ekmek halka vesika ile 40’ar dirhem (yaklaşık 120’şer gram) veril-
miştir. Bu dağıtım ve Noel yortuları münasebetiyle 100 dirhem şeker, 
tuz, kibrit ve 20 yaşını geçmiş kadın ve erkeklere birer paket sigara veril-
miştir. İmaretlerde pişirilip en fazla yardıma ihtiyacı olan 450.000 ile 
500.000 kişilik halka dağıtılan Kızılay cemiyetinin yardımları da halkı 
memnun etmiştir.48 

Kurtuluş Vapuru’nun 5. Seferi 

28 Aralık 1941 Pazartesi günü İstanbul’dan saat 20.30’da hareket 
eden Kurtuluş vapuru fırtınadan dolayı ertesi gün Gelibolu’ya demirle-
miştir. Daha sonra vapur, 30 Aralık saat 12.00’de Çanakkale’den hare-
ketle Pire’ye gitmişti.49 
                                                           
45 TKA, K/2603, B/72.3, 25.12.1941. 
46 TKA, K/2603, B/72.5, 26.12.1941. 
47 TKA, K/2603, B/72.4-5, 26.12.1941. 
48 TKA, K/2603, B/72.4-5, 26.12.1941. 
49 TKA, K/2599, B/17, 20.01.1942; TKA, K/2599, B/1/19. II Kanun 1942. 
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Alman işgal kuvvetleri liman idaresi vapurun yükü manifesto ve kon-
şimentoları kontrol sırasında özel teşekküllere gönderilmekte olan şahsi 
isimsiz gıda maddelerine itiraz etmiştir. Kordiplomatik azasına ait olan-
lar için itirazları kuvvetli olmamakta ve bunu kısmen uygun görmekte 
iseler de Gazeteciler Birliği, Sporcular, Belediye memurları ve Banka me-
murlarına memleketimizdeki meslektaşları tarafından toptan gönderilen 
erzakı iyi bir gözle görmemişlerdir. Uluslararası Komite de bu tarz sevki-
yata istekli değildirler.50 Uluslararası komitenin bu isteksizliğinin kont-
roller sırasında yaşanacak sıkıntılar için olduğunu düşünmekteyiz. 

Türkiye Cumhuriyeti başkonsolosu tarafından istenen 2 ton kadar er-
zağın gerekli lisansı alınamamıştı. Bu sebepten başkonsolos Yunan Kızıl-
haçından ödünç yoluyla erzak alıp en çok ihtiyacı olan Türk tebaasına 
dağıtmıştır. Türkiye’den Yunanistan’da yaşayan Türk tebaası için getiri-
lerek erzağın bedelinin zengin Türkler tarafından ödenmesi tasarlanmış-
tır. Abasoğlu adında Anadolulu bir Rum zengini ilk parti olarak 250.000 
drahmi hibe olarak vermeyi taahhüt etmişti. İstanbul’daki Yunan tebaası 
tarafından Yunanistan’daki akrabaları için hazırlanan 150 kadar koli 4. se-
ferde ulaştırılamadığı gibi 5. seferde de Yunanistan’a götürülememiştir. Sa-
im Umar 19 Ocak’ta 6. sefer için bu işle bizzat ilgileneceğini belirtmiştir.51 

Aşağıda Kurtuluş Vapuru’nun 5. seferi sırasındaki yardım listeleri 
mevcuttur. 

Tablo: 4 

Kurtuluş Vapurunun 5. seferinde yapılan yardım listesi52 
Miktar Cins 

1.107 ton Kuru fasulye 
650 ton Patates 
27 ton Uskumru tuzlaması 
25 ton Kok kömürü (Türkiye’nin Atina başkonsolosluğu için) 
9 ton Kuruyemiş (Osmanlı bankası memurları tarafından) 

950 adet Şahsi koli 
6 adet İspanya sefareti için koli 

Tablo: 5 

Kurtuluş Vapuru’nun 5. seferi sırasında yapılan yardım listesi53 
  2 sandık fındık içi   
  2 sandık fındık içi   
Konişmento no.1   B.F  1 sandık kuru üzüm 861,5 kilo 
  1 badem içi   
  3 ceviz içi   

                                                           
50 TKA, K/2599, B/1.2, 20.01.1942. 
51 TKA, K/2599, B/1.3. 
52 Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan’a Yardım Misyon Delege-
lerinden Saim İ. Umar tarafından verilen liste. Bkz.: TKA, K/2599, B/1.4, 19 II. Kanun 1942. 
53 Kızılay temsilcisi İ. Cemal Akan tarafından verilen liste. Bkz.: TKA, K/2599, B/21.2, 21.02.1942. 
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101 çuval erzak koli              2.960 kilo   
Konişmento no. 2  
adres      3 sandık erzak koli   

  
24 kap ingiliz esirlere ait iç 
çamaşırı 120 kilo 

  128 sandık incir 2.400 kilo 
Konişmento no. 3   
adres        3 kap erzak                         15 kilo 
Konişmento no.4 G.T 177 fıçı tuzlu balık    
S 265 fıçı tuzlu balık              26.932 kilo 
Bila 8.654 çuval patates             650.000 kilo 
  Bir miktar dökme halinde   
  fasulye ifadeye nazaran 1.107.066 kilo 

Konişmento no. 5 
Bir miktar dökme kok kömür 
ifadeye nazaran 25.000 kilo 

  4 sandık erzak   
Konişmento no. 6 adres  2 bavul erzak 450 kilo 
 Toplam 9.370 kap 1.815.804,5 kilo 

Kurtuluş Vapuru ile götürülen gıda maddeleri Soupe Populaire namı 
altında açılan aşevlerinde pişirilerek muhtaç halka dağıtılmıştı. Bu aşev-
lerinde doyan muhtaç halk 400.000 civarındaydı.54 Kızılhaç yetkilileri, 
Kızılay’ın bu yardımlarından dolayı büyük bir memnuniyet duymaktay-
dılar. İki kurum arasında hediyeleşmeler olmaktaydı. Kurtuluş vapuru-
nun 5. seferine tesadüf eden günler Noel’e denk gelmişti. Atina Belediye-
si Reisi tarafından Yunanlı yetim ve öksüzler için yılbaşı hediyesi olarak 
Kızılay cemiyetinden bedeli karşılığında bazı gıda maddeleri talebinde 
bulunuyordu. Kızılay cemiyeti talep edilen gıda maddelerini satın alın-
mıştır. Ancak 5. seferde götürülen iki ton incir hava muhalefeti yüzün-
den 9 Ocak’ta teslim edilebilmiştir.55 Kızılay ve Kızılhaç kardeş cemiyetle-
rince Noel ve Yılbaşı münasebetiyle her yıl âdet haline gelmiş olan, karşı-
lıklı tebrik ve temenni kartlarından Yunan Kızılhaç’ına ait olanını Saim 
Umar’a sunmuşlardı.56 

Yunanistan’da kömür yokluğu yüzünden tramvaylar Aralık 1941 ta-
rihlerinde faaliyet gösteremedikleri gibi benzin yokluğundan otomobil, 
otobüs ve kamyonlar da kullanılamıyordu. Canlı nakliye vasıtaları da hiç 
yoktu. Havanın soğukluğundan cerrahi ameliyatları doktorların kürklü 
mantolarla yaptıkları işitilmiştir.57 

Yunan Basın Birliği Alman işgal kuvvetlerinden aldıkları müsaade ile 
Kurtuluş vapurunu ziyaret ederek birçok fotoğraf çektirmişlerdi. Barış-
tan sonra Atina’nın en güzel caddelerinden birisinin Kızılay cemiyetinin 
                                                           
54 TKA, K/2599, B/1.3. 
55 TKA, K/2599, B/1.3. 
56 TKA, K/2599, B/1.3-4, 20.01.1942. 
57 TKA, K/2599, B/1.4-3. 
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adıyla anılacağını ve her ne pahasına olursa olsun “Kurtuluş” vapuru-
nun Yunan milletince satın alınacağını söyleyerek Kızılay hakkındaki 
minnet ve şükranlarını yinelemişlerdi.58 Vapur 2 Ocak 1942’de Pire’den 
hareket etmiş ve 14 Ocak’ta İstanbul’a varmıştır.59 

Kurtuluş Vapuru’nun 6. Seferi Sırasında Batması 

Yunanistan’a yiyecek maddeleri götürmek üzere 19 Ocak 1942 akşamı 
İstanbul’dan hareket etti.60 Taviloğullarına ait 2300 tonluk yük ile Kurtu-
luş Vapuru, 20 Ocak 1942 saat 04.00’de Marmara denizindeki Marmara 
adası kuzey sahilinde Polatya mevkiinde61 kayalıklara çarpmış ve batma 
tehlikesine maruz kalmıştı. Kurtuluş vapurunun kurtarılması için Hora ve 
Saros kurtarma gemileri hemen kaza sahiline gönderilmiştir. Ancak gön-
derilen kurtarma gemileri yerine ulaşmadan Kurtuluş Vapuru batmıştır.62 
20 Ocak’ta Türk Denizyolları İdaresi’nin gönderdiği Trak Vapuru kaza için 
yardım etmiştir.63 Kaza sırasında gemide bulunan Kızılay Umumi Merkez 
Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan’a Yardım Misyon Delegelerinden Saim İ. 
Umar’ın verdiği bilgilere göre kaza şu şekilde gerçekleşmiştir.64 

“…çok şiddetli bir sarsıntı ve feryadlar arasında uyandım. Masanın 

üzerindeki saatim (4.12)yi gösteriyordu. Vapur gayri tabii bir halde 

sallanıyor ve taşlık bir zemin üzerinde sürünüyor hissini veriyordu. 

Kamara kapısını açarak dışarı baktım. Kamoratlardan biri vapurun 

diğer bir vapurla çarpıştığını batmak tehlikesi olduğundan herkesin 

dışarı çıkması lazım geldiğini bağırıyordu...”65 

Tablo: 6 

Kurtuluş Vapurunun 6. seferi için hazırlanan yardım listesi66 
Konişmento
no. 1 

Muhtelif 
marka 

693 fıçı Tuzlu balık 48543 kilo 

   Bir miktar 
dökme halinde 
nohut ifadeye 
nazaran 

500.000 kilo 

   bir miktar 
dökme halinde 
fasulye ifadeye 
nazaran 

1206448 kilo 

                                                           
58 TKA, K/2599, B/1.4-5, 20.01.1942; Keser, a.g.e., s. 259. 
59 TKA, K/2599, B/1.4, 19.01.1942. 
60 Keser 20 Ocak 1942 olarak vermiştir. Bkz.: U. Keser, a.g.e., s. 264. 
61 “Marmara adasının yakınlarındaki Hayırsız Ada’da karaya oturduğu söyleniyordu.” Bkz.: 
E. Macar, a.g.e., s. 84. 
62 TKA, K/2599, B/11, 20.01.1942. 
63 TKA, K/2599, B/9.2, 25.01.1942. 
64 TKA, K/2599, B/9. 
65 TKA, K/2599, B/9. 
66 TKA, K/2599, B/21.1, 21.2.1942. 
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Konişmento 
no. 2  

Adres 100 çuval Pirinç unu 5000 kilo 

  104 çuval Erzak koli 6000 kilo 
  29 sandık Mercimek unu 1000 kilo 
Konişmento
no. 3 

T.B.B (Türk 
Basın Birliği) 

23 çuval Erzak  
(matbuat) 

1560 kilo 

Konişmento 
no. 4 

Adres 5 kap Erzak 350 kilo 

Konişmento 
no. 5 

POW (Prisoner 
of War) 

1274 sandık Bisküvi 45360 kilo 

  300 çuval Şeker 15.000 kilo 
  1840 sandık Et konserve 55.200 kilo 
  139 sandık Çay 6.255 kilo 
  100 sandık Peynir 4.000 kilo 
  100 sandık Reçel 4.500 kilo 
  410 sandık Süt konservesi 12.300 kilo 
Toplam  5117 kap  1.911.516 kilo 

2 Haziran 1942 Kurtuluş Vapuru’nun Yunanistan’a yaptığı 6. seferi 
sırasında batması üzerine gemide bulunan memur ve mürettebatının 
kurtulması için olağanüstü çaba sarf eden Çarkçıbaşı Tahsin Bilgili’ye 
gemide zarara uğrayan eşyaları tazminatı olarak 300 lira ve geminin 6. 
seferinde bulunan 18 tayfaya zarar ve ziyanları karşılığı olarak 100’er li-
ranın umumi merkez hesabına yardım olarak Kızılay cemiyeti deposu 
müdürlüğünce ödenmesi istenmiştir.67 Zarar ve ziyana uğrayan gemi 
mürettebatının isimleri aşağıda verilmiştir.68 

Kurtuluş Vapuru’nun geçirdiği kaza Yunanistan’da büyük bir üzüntü 
yaratmıştır. Bunun üzerine Yunan kabine Reisi Çolakoğlu Atina gazete-
lerine beyanatta bulunmuştur.69 Atina-Pire Başkonsolosu Hariciye Vekâ-
letine göndermiş olduğu yazıda kaza sonrasında Yunanistan’da büyük 
bir üzüntü yaşandığı ve halk arasında vapurun torpillendiğine dair bir-
çok şaibe dolaştığı bildirilmiştir.70 

Devlet Deniz Yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü Kurtuluş Vapu-
ru’nun kazasından sonra Yunanistan’a sefer yapması için Tunç Vapuru’nu tah-
sis etmiştir.71 Ancak sonrasındaki seferlere Dumlupınar Vapuru devam etmiştir. 

Dumlupınar Vapuru’nun İlk Seferi 

10 Şubat 1942 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından Dumlupınar 
Vapuru tahsis edilmiştir.72 Yunanistan’a gitmesi için görevlendirilen 
                                                           
67 TKA, K/2599, B/54, 02.06.1942. Kurtuluş Vapuru’nun 6. seferi sırasında yer alan mü-
rettebat listesi: Lostromolar: Seyfullah Hoşmaden, Hüsnü Güneş; Serdümenler: Hasan Par-
lak, Ahmed Erdoğan, Yusuf Gümüşler, Nuri Yurtsever, Yusuf Akyıldız, Faik Yıldız; Yağcı: 
Ahmed Karadeniz, Ateşçiler: Mehmed Öner, Tahsin Ketenci, İbrahim Satıcı, Ahmed Kurte-
kin; Kömürcüler: Süleyman Yüksel, Ahmed Taşçı, Hüseyin Özmen; Başkamarotlar: Şerif Ali 
Uzer, Mehmed Mukadder. 
68 TKA, K/2599, B/54.1, 02.06.1942. 
69 TKA, K/2599, B/27, 28.03.1942. 
70 TKA, K/2599, B/27.3, 26.12.1942; U. Keser, a.g.e., s. 267. 
71 TKA, K/2599, B/13, 21.01.1942. 
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Dumlupınar Vapuru’nun İstanbul’dan malları yükledikten sonra İzmir’e 
geçip buradaki kuru fasulye ve incirin alınması ve oradan Pire’ye hareket 
edilmesi, ilgili devletlere rota hakkında gerekli bilgilerin verilmesi karar-
laştırılmıştır.73 21 Şubat 1942 Cumartesi günü saat 19.15’te Pire’ye İs-
tanbul limanından hareket edilmiştir.74 Dumlupınar ile yapılan ilk sefer-
de Yunanistan’a götürülen gıda maddelerinin cins ve miktarları aşağıda-
dır. 

Tablo: 7 

Dumlupınar Vapuru’nun ilk seferindeki yardımlar75 
Cinsi Kilo 
Tuzlu Balık 158.702 
İncir 100.000 
Yumurta 20.000 
Patates 302.000 
Kuru Fasulye 1.374.517 
Soğan 1.000 
Domuz eti (tuzlu) 3.560 
İngiliz sefareti tarafından yükletilen 88.465 
Kızılay Kolileri 4.222 (823 adet) 
İstanbul Belediyesi Kolileri 5.00076(1000 adet) 
Basın Birliği Kolileri 1.500 (303 adet) 
                                                                 2.058.96677 

Ayrıca Kızılay cemiyeti, bir çuval un ile hastabakıcı hemşirelerin kul-
lanması için 500 çift çorabı Yunan Kızılhaç Reisi Mösyö Atanassakis’e 
teslim etmiştir.78 İstanbul Belediyesi memurları tarafından Atina Beledi-
ye memurlarına gönderilen gıda maddelerini kapsayan 1.000 koli dolayı-
sıyla bir şükran karşılığı olmak üzere Yunanistan’ın en meşhur ressam-
larından birisi tarafından yapılan Pantheon harabelerine ait bir tablo he-
diyesi de teşekkür mektupları ile birlikte delege Feridun Demokan tara-
fından Dumlupınar Vapuru ile İstanbul’a getirilmiştir.79 İstanbul Gazete-
                                                                                                                                        
72 TKA, K/2599, B/16-1, 10.02.1942. 
73 TKA, K/2599, B/16, 10.02.1942. 
74 TKA, K/2599, B/10, 10.03.1942. 
75 Belgede Dumlupınar’ın 7. seferi olarak yazmaktadır. Bkz.: TKA, K/2599. B/10.5, 10.03.1942. 
Oysa Dumlupınar’ın ilk seferi ama heyetin 7. seferidir. Keser’in eserinde Kızılay arşiv belge-
lerinden miktar olarak daha yüksek gözükmektedir. Bkz.: U. Keser, a.g.e., s. 232. Keser çağ-
daş gazetelerden yararlandığı için gazetelerde maddi hata olma olasılığı yüksek diye düşü-
nüyoruz. 
76 Keser İstanbul Belediyesi memurlarının 600 tonluk yardım yaptığını yazmaktadır. Bkz.: 
U. Keser, a.g.e., s. 232. 
77 TKA, K/2599, B/21, 21.2.1942. 
78 TKA, K/2599, B/10.2, 10.03.1942. 
79 TKA, K/2599, B/10.3-4, 10.03.1942. 
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cileri tarafından Atina ve Pire Gazetecilerine hediye edilen 303 koli de sa-
hiplerine teslim edilmiş ve bu husustaki şükran mektupları alınarak İs-
tanbul’a getirilmiştir.80 

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetine bağlı 3500 kişiden en çok ihtiyacı 
olanların Türkiye’ye naklini Atina-Pire başkonsolosu İnayetullah Özkaya 
ısrarla istemiştir. Ancak Alman ve İtalyanlar tarafından bu talebin uy-
gun görülmemesi ile birlikte Kızılay delegelerinden Saim Umar ve Feri-
dun Demokan da bu duruma itiraz etmiştir.81 

Alman ve İtalyan makamları ile Kızılhaç komitesi prensip olarak 
Dumlupınar vapuruyla Türkiye’ye Türk tebaası naklini kabul etmiştir. 
Saim Umar ise nakillerin zorluklarını tekrar dile getirmiştir. Saim Umar 
raporunda Başkonsolosun, çok fazla yardıma muhtaç Türk tebaasının 
Türkiye’ye dönmelerini temin meselelerini kendisine sabit bir fikir haline 
getirdiği vurgulamıştır. Başkonsolos, Saim Umar’a Türk tebaasının nak-
linin meşruluğunu ispat etmek için Hariciye Vekaletinden siyasi kurye 
ile Başkonsolosa gönderilmiş üç şahsın seyahatleri hakkında izinlerini 
göstermiştir. 

Dumlupınar’ın ilk seferi için 14 kişinin pasaportları hazırlanmış, Al-
man ve İtalyan makamlarınca da vizeleri yapılmıştı. Hareket günü bu in-
sanlar özel eşyaları ile kayıklar içinde vapura gittikleri zaman başkonso-
los İnayetullah Özkaya da vapurda bulunmaktaydı. Ancak bu kişilerden 
sadece 6 kişi kabul edilerek birinci sınıf kamaralarda yolculuk etmişler-
dir.82 

16 Şubat 1942 tarihli telgrafta Dumlupınar’ın ilk seferi ile getirilecek 
çocuklar için 1000 battaniye, 500 yastık, 500 yastık yüzü, 50 kaşık, bin 
çatal, 100 tabak, 20 yemek kuvası 2 büyük semaver, 50 kilo süt tozu 
gönderilmesi istenilmekteydi.83 Ancak Saim Umar 1000 kadar Yunanlı 
çocuğun Türkiye’ye nakillerinin maddi imkân olmadığını belirtmiştir.84 

Dumlupınar Vapuru, ilk seferini 7 Mart Cumartesi günü saat 14.30’da 
tamamlayarak İstanbul’a ulaşmış ve Kabataş önüne demirlemiştir.85 

Dumlupınar Vapuru’nun 2. Seferi 

Dumpınar Vapuru 2. seferi için 25 Mart 1942 Çarşamba günü saat 
17.00’de86 İstanbul’dan yola çıkmış ve 27 Mart 1942’de Pire’ye varmış-
tır.87 Seferden on gün önce Bay Lafonten Dumlupınar’ın 2. seferinde Yu-
                                                           
80 TKA, K/2599, B/10.3-4, 10.03.1942. 
81 TKA, K/2599, B/10. 3, 10.03.1942. 
82 TKA, K/2599, B/10.3, 10.03.1942. 
83 TKA, K/2599, B/18, 16.02.1942. 
84 TKA, K/2599, B/10.4. 
85 TKA, K/2599, B/10.5, 10.03.1942. 
86 TKA, K/2599, B/31, 08.04.1942. 
87 TKA, K/2599, B/31.5, 08.04.1942. 
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nanistan’a gönderilecek gıda maddeleri hakkında aşağıdaki bilgiler ver-
miştir. Aşağıda belirtilen mallara lisansları mevcutsa ek olarak başka 
mallarda ilave edilebileceğini de belirtmiştir.88 

Tablo: 8 

Dumlupınar Vapuru’nun 2. seferi sırasındaki yardım listesi89 
Ton Cins Tane Paketlenme Şekli 
400 Ton  İncir 30.905 Küçük Torba 
50 Ton Yumurta 500 Sandık 
350 Ton  Fasulye 3.383 Çuval 
1004 Ton Fasulye Dökme 
261 Ton Zeytin 2.526  Küfe 
23 Ton Domuz 225 Sandık 
6.5 Ton Muhtelif Gıda 

Maddelerinin Havi  
440 Koli 

1.5 Ton Atina-Pire Başkonsoloshanesi Gıdaları 
500 Aded Battaniye (Kızılay Bağışı) 

Saim Umar karaya çıktıktan sonra konsolosun özel otomobili ile Al-
man (gestapo) memurlarıyla Atina’ya gitmiştir. Bir süre sonra Kızılay ce-
miyetinin Yunan Kızılhaç Merkezi’nde Reis M. Atanasakis ve yüksek sınıf 
memurları ziyaret ederek 500 yün battaniye bağışı hakkında mektubu 
iletmiştir.90 İlk Dumlupınar Vapuru ile götürülen 3.600 kilo domuz eti-
nin henüz halka dağıtılmadığı hakkındaki dedikodular olmakla birlikte 
bu etlerin Alman işgal kuvvetleri tarafından ordu lehine müsadere edildi-
ği rivayetleri dolaşmaktaydı. Saim Umar bu söylentiler üzerine komite 
delegesinden sebebini sorduğu zaman bu etin halka müsavat dairesin-
den dağıtılması müşkülatı karşısında zeytinyağı karşılığı değiştirilmesi 
için saklandığı cevabını almıştır. Bu seferde 20 ton aynı etten götürül-
müştür.91 

Yunanistan’da bulunan halkın iaşe işi çok kötü durumdaydı. Dumlu-
pınar seferlerinin seyrekleştirilmesi neticesinde günlük 450.000-500.000 
kişinin iaşelerinin sağlandığı aşevleri kapatılmıştır. Dumlupınar’ın 2. se-
ferinde götürdüğü erzakla bu aşevleri yeniden açılmıştır. Açlık ve bunun 
neticesinde hastalıklardan ölüm miktarı 60.000 civarlarına yükselmişti. 
Bu miktarın ancak 9.000’i normal ölüm olduğu söylenmiştir.92 

6 Nisan 1942 tarihinde Yunanistan’a yardım götürmüş olan Dumlupı-
nar Vapuru93, 2. seferinden İstanbul’a dönerken ani bir saldırıya uğramış-
tır. Vapurda bulunan Saim Umar’ın raporunda olay şöyle ifade edilmiştir. 
                                                           
88 TKA, K/2599, B/17.3, 17.03.1942. 
89 TKA, K/2599, B/31.5, 08.04.1942. 
90 TKA, K/ 2599, B/31.1, 08.04.1942. 
91 TKA, K/2599, B/31.4-5, 08.04.1942. 
92 TKA, K/2599, B/31.4. 
93 TKA, K/2599, B/32, 11.04.1942. 
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“...Başkonsolosumuz Inayetullah Özkaya, Delege Feridun Demokan, 

Süvari Vedad Kocaarslan, Sermakinist Kazım ve ben vapurun salo-

nunda oturuyorduk saat tam (9.30) idi, (kış saati). Vardiyalı nöbetçi-

lerden bir tayfa telaşla içeri girerek vapurun sancak yani sağ tarafı-

na sadif taraftan vapura kuvvetli projektör tutulduğunu haber verdi, 

hepten güverteye koştuk. Şiddetli bir projektör ışığı vapuru şiddetle 

aydınlatmıştı, ışık 3 mil uzaktaki bir adadan geliyordu ve o kadar 

şiddetliydi ki vapurumuzun mürtesemi iskele tarafındaki ve bir mil 

açıktaki diğer adaya düşürüyordu.  

Bu şartlar dahilinde talimat dairesinde tamamen aydınlatılmış bir 

halde işaretlerini görüp anlamamak imkansızdı. Buna rağmen pro-

jektör tutulan yerin yaklaşık 50 metre şimalinde bir noktada bir şim-

şek çaktı ve şiddetli bir patlamayı takip eden (15)lik bir toptan çıktığı 

tahmin edilen bir mermi vızıldayarak vapurun üstünden ve iki direği 

arasından geçti. Projektör ışığı aynı inatla üzerimize çevrilmiş bulu-

nuyordu. Hep birden kaptan köprüsüne koştuk, iki gece evvelki hava 

bombardımanından fena halde yılmış bulunan mürettebat arasında 

yeniden bir panik hasıl olmuştur. Uluslararası dille yabancı olmadığı-

mızı Pire’den İstanbul’a giden yardımcı Kızılay vapuru olduğumuzu 

bildirdiğimiz halde ne bu açıklamamıza cevap verilmiş ne de bize so-

ru sorulmuş iken atışa devam ederek ikinci bir mermi daha savrul-

muştur…” 

Daha sonra bu saldırının, İtalya işgalinde bulunan Andros adasından 
yapıldığı anlaşılmıştır.94 Türkiye’den yapılan yardımlar sırasında çeşitli 
tehlikelerle karşı karşıya kaldığı görülmektedir.  

Dumlupınar bu seferinden 8 Nisan saat 14.00’de İstanbul’a var-
dı.95 

Dumlupınar Vapuru’nun 3. Seferi 

Dumlupınar’ın 3. ve heyetin 9. seferi olmak üzere Yunanistan’a 
Yardım Misyonu Delegeleri sıfatı ile 24 Nisan 1942 tarihine tesadüf 
eden Cuma günü saat 13.00’de İstanbul limanından hareket etmiş-
tir.96  

26 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Dumlupınar Vapuru Pire limanı-
na varmıştır. 27 Nisan’da Kızılay Yardım Delegeleri tarafından gerekli 
makamlara ziyaretler yapılmıştır. 

Aşağıda Dumlupınar Vapuru’nun 3. seferi sırasında Yunanistan’a ya-
pılan yardımları verilmektedir. 
                                                           
94 TKA, K/2599, B/31.2/3, 08.04.1942, K/2599, B/32, 11.04.1942. 
95 TKA, K/2599, B/31.5. 
96 TKA, K/2599, B/38, 07.05.1942. 
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Tablo: 9 

Dumlupınar Vapuru’nun 3 seferinde yapılan yardımlar97  
Ton Cins 
1.000 Kuru İncir 
26.970 Kestane 
57.510 Elma 
150 Yumurta 
429.915 Zeytin 
395.853 Fasulye (Dökme) 
26.787 Lakerda 
4 Kefal Balığı 
15.311 Sardalye 
5.150 Domuz Eti 
2.111.496 Toplam 

Zeytin, tuzlu balık, kestane, elma gibi maddeler karne usulü ile halka dağıtıl-
mıştır.98 Yukarıda belirtilen yardımların dışında aşağıdaki koliler de gönderilmiştir. 

Tablo: 10 

Adet Koliler 
120  13 çuvalda (Yunan mebus ve ayanı için) 
150 Yunanlılar için 
310 46 çuvalda (Türk tebası için) 
6 Yunanlı orta ve büyük elçiler için 

29 Nisan’ı 30 Nisan’a bağlayan gece 01:00’de İngiliz tayyareleri tara-
fından Atina civarı ve Pire Limanı bombalanmıştı. Liman dahilinde Dum-
lupınar vapurunun demirli bulunduğu rıhtıma 800 metre mesafede ka-
raya bombalar düşerek dört dükkan ve bir ev harap olmuş ve civardaki 
birçok binaların camları kırılmıştır.99 

Yunanistan’da bulunan çocuklardan bazılarının nakillerini Mısır, İs-
viçre ve İngiltere’ye olduğu gibi100, Yunan Kızılhaç cemiyeti Yunanistan’-
da bulunan bazı çocukların nakillerini Türkiye’den talep etmiştir.101 

Saim Umar, Dumlupınar vapuru, üçüncü seferiyle gittiği Yunanis-
tan’da Kızılhaç hastanesi hakkında verdiği bilgilere göre, Yunanistan’da 
süren açlık nedeniyle Hastane bahçesinin bütün çiçekleri sökülerek yeri-
ne patates dikilmiştir. Hastalarla Türk delegeleri, Yunan-İtalyan harbine 
karışmış kol, bacak, göz vs. uzuvlarından mahrum kalmış Yunan erleri-
nin koğuşları ziyaret edilmiştir. Hastalardan Türkçe bilenlerle uzunca 
                                                           
97 TKA, K/2599, B/38.6, 07.05.1942. 
98 TKA, K/2599, B/38, 07.05.1942. 
99 TKA, K/2599, B/38.1, 07.05.1942. 
100 Suriye’ye 1000, Mısır ve İsviçre’ye 5000’er çocuk gönderileceği çağdaş basında yer al-
mıştır. Bkz.: E. Macar, a.g.e., s. 114. 
101 TKA, K/2599, B/38.1, 07.05.1942. 
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görüşülmüştür. Sakat erkeklerin şikâyetleri genelde gıda üzerine toplan-
mış ve Türkiye’den Yunanistan’a gelen yiyeceklerden kendilerine veril-
mediği konusunda konuşmuşlardır. Çok az miktarda yedikleri kuru fa-
sulye, nohut çorbalarından yeteri kadar yemedikleri için kuvvetten düş-
tüklerini anlatarak yaralarının kapanmadığını da belirtmişlerdir. Ayrıca 
hastaların söylediklerine göre bütün gıda maddeleri gizli ellerle kara çar-
şılarda satılıyor veya bu işi idare edenler tarafından yenip bitiriliyormuş. 
Bu şikâyetleri memleketimizin, ilgili makamlara bildirmesi gerekiyor-
muş. En sonunda Türk delegeleri, yaralı Yunan askerleri ile birlikte fo-
toğraf çektirmişti.102 

8 Mayıs 1942 tarihli Başkonsolos İnayetullah C. Özkaya raporunda 
şu bilgileri vermiştir:103 

“...oldukça sıkıntılı ve buhranlı bir kış geçirmiş olan Yunanistan’da, 

bir taraftan havaların düzelmesi üzerine karadan ve denizden nakli-

yatın kolaylaşması ve böylelikle memleketin bir yerinde fazla olan gı-

da maddelerinden bir veya bir kaçının gönderilmesi104 öte yandan 

Türkiye’den, İsveç’ten, Mısır’dan, Bulgaristan’dan, Yugoslavya’dan 

erzak, ilaç ve saire gelmesi sayesinde vaziyet hayli düzelmiş, sıkıntı 

çok azalmıştır. Esasen geçen kış esnasında iaşe buhranı, sefalet, 

darlık, fevkale pahalılık olmak ve belki de hayat için gerekli madde-

lerin azlığı Yunanistan’da her yerden ziyade duyulmuş olmakla bir-

likte sokaklarda binlerce kişinin açlıktan şuraya buraya bırakılması 

gibi facialar kesinlikle olmamıştır. Bu rivayetler birer efsaneden pro-

paganda mahiyetinde birer iddiadan başka bir şey değildir. 

Bütün kış, kömürsüzlük dolayısıyla elektrik cereyanının gündüzleri 

kesilerek yalnız geceleri verildiği altı haftalık müddet istisna edilirse, 

bütün tramvaylar daima işlemiş, sinemalar, tiyatrolar, meyhaneler, 

çalgılı kahveler, adi kahveler hiç boş kalmamış, dolup dolup boşal-

mıştır. Bugün ise vaziyet çok daha iyidir. Yunanistan’da kesinlikle 

açlık yoktur. Yalnız sıkıntı ve pahalılık vardır.”105 

Atina-Pire Başkonsolosunun bu raporu oldukça ilginçtir. Çünkü da-
ha öncesinde ve sonrasında Yunanistan’da yaşananların propaganda ol-
duğuna dair Kızılay arşiv belgelerinde bir rapora rastlanılmamaktadır. 
                                                           
102 TKA, K/2599, B/38/2-3, 07.05.1942; Bu sefer sırasında delegelerden Feridun Demokan 
Yunan halkının durumunu dünya kamuoyuna duyurmak için 120 fotoğraflık bir albümü 
Yunanistan’dan çıkartıp İstanbul’a getirmiş ve Amerika’daki Life dergisi bunu basmıştır. Fo-
toğrafların yayınlanmasıyla tüm Dünya tarafından Yunan halkının durumu görülmüştür. 
Fotoğraf parası Yunanistan’daki aç insanlar için kullanılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz.: E. 
Macar, a.g.e., s. 135-150. 
103 TKA, K/2599, B/53-1, 15.06.1942. 
104 Atina-Pire Başkonsolosluğunda gelen 4 Mayıs 1942 tarihli yazıya göre gıda maddeleri-
nin bir yerden diğer yere nakli tamamıyla serbest bırakılmış, bu tedbir de halkın maişeti 
üzerinde iyi bir tesir yapmıştır. Bkz. TKA, K/2599, B/51-1, 13 Haziran 1942. 
105 TKA, K/2599, B/53-2, 15.06.1942. 
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Dumlupınar Vapuru’nun 4. Seferi 

Dumlupınar Vapuru 6 Haziran 1942 Cumartesi günü saat 14.00’de 
İstanbul’dan hareket etti. Vapur Çanakkale’den 7 Haziran Pazar günü 
saat 11.00’de çıkarak 8 Haziran akşamı Pire’ye varmıştı. 6 Haziran’da 
Dumlupınar Vapuru’nun 4. Pire seferine ait rapor, Vasfi Gökçe ve Feri-
dun Demokan tarafından aşağıdaki şekilde sunulmuştur.106 

Tablo: 11 

Dumlupınar Vapuru’nun 4. seferi ile yapılan yardımlar107 
20.000 Çuval kuru üzüm 500 ton 
19.199 Sandık incir 233 ton 
3.385 Çuval incir 350 ton 
1.626 Çuval fındık 120 ton 
2.665 Fıçı tuzlu balık (lakerda) 187.5 ton 
46 Fıçı tuzlu balık (kefal) 9.5 ton 
100  Sandık yumurta 10 ton 
995  Sandık ceviz 48 ton 
2.740 Küfe zeytin 264 (9 küfe eksik) 
 Dökme halinde fasulye 449 ton 
129 Kap gıda maddeleri 6.5 ton 
38 Sandık kinin 0.893 kilo 
23  Sandık tuzlu yabani domuzeti 2 ton 

                                                         2.180.393 
 

25 Sandık 
4 Çuval 

1.760 

41 Çuval 1.615 
25 Çuval 
5  Sandık 
3 Küfe 
3  Fıçı 

 
1.800 

5 440 
4 250 
2 65 
5 390 
6 

Çuval 
 

Gıda Maddeleri 
 

200 

kilo 
 

50936  2.181.172 kilo108 

Mümessil İ. Cemal Akan’ın 6 Haziran’da yapılan 4. Dumlupınar sefe-
riyle ilgili raporu ise aşağıda sunulmuştur.109 
                                                           
106 TKA, K/2599, B/49-1, 30.06.1942. 
107 TKA, K/2599, B/49-1, 30.06.1942 
108 TKA, K/2599, B/52-1, 08.06.1942; TKA, K/2599, B/41. 
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Tablo: 12 

Dumlupınar’ın 4. seferinde kurumların ve şahısların yardımları110 
A- Turing Kurumu tarafından 12 koli. 
B- Yüksek Mühendis Mektebi tarafından 50 koli 
C- Osmanlı Bankası tarafından 36 koli 
D- Tabibler Birliği tarafından 1800 kilo gıda maddesi. 
E- Anadolu Ajansı tarafından 40 koli. 
F- Basın Birliği tarafından beheri 12,5 kiloluk 24 koli. 
G- Türk vatandaşlar tarafından Yunanistan’daki akrabalarına hediye 
     olmak üzere 300 koli. 

Kızılay Cemiyeti yardımları Yunanistan’a ulaştırıldığında daha önce 
de belirttiğimiz gibi zaman zaman Kızılay komisyon delegeleri resmi ziya-
retlerde bulunmuşlardır. Delegeler Dumlupınar Vapuru’nun Haziran 
1942 tarihli 4. seferi sırasında Türkiye’den giden komitenin Atina’ya var-
masının ertesi günü Başkonsolosluğumuza, Atina Belediye Reisine, Yu-
nan Kızılhaçı Merkezine, uluslararası Kızılhaç delegeliğine giderek resmi 
ziyaretlerde bulunmuşladır.111 Ayrıca Alman Büyük Elçisi ve fevkalade 
Komiseri Von Altenburg ve İtalyan fevkalade Komiseri Kont Gizi’yi de 
resmen ziyaret etmişlerdir. Gerek Alman ve gerekse İtalyan fevkalade Ko-
miserlikleri, Türkiye tarafından vaki yardımın tesiriyle iaşe vaziyetinin 
düzelmeye yüz tutmasından dolayı her iki devletin minnettarlık hislerini 
Umumi Merkezine bildirilmesini bilhassa rica etmişlerdir.112 

Türkiye’den Yunanistan’a götürülen beş kiloluk koliler, rutin olarak 
Alman kontrol heyeti tarafından alınarak kontrol edilmek üzere bir depo-
ya götürülmekteydi. Orada askerler tarafından kontrol edilen kolilerin 
çok defa sahiplerine eksik olarak verildiği hakkında bazı şikâyetler oldu-
ğunun Yunan Kızılhaçı tarafından delegelere bildirilmesi üzerine Alman 
makamları ile temasa geçilmişti. Adı geçen makamlar bu kolilerin İstan-
bul gümrüklerinde kontrol edilip mühürlendiğine ve içlerinde yiyecek 
maddesinden başka bir şey bulunmadığına dair adı geçen gümrükler ta-
rafından bir tezkere getirilirse, Pire’de ikinci bir muayeneye gerek görme-
yeceklerini bildirmişlerdi.113 Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti tarafından 
temin edilen bu tezkere ile birçok şikâyetlerin önüne geçilmiş olacağını 
delegeler bildirdi.114 

Yunan Kızılhaçı Umumi merkezinde ziyaret edilen Reis Mösyö Atana-
sakis’e bağlı olarak sunulan yazılı dileklerin şifahen de tekrar edilmiştir. 
                                                                                                                                        
109 TKA, K/2599, B/52, 08.06.1942. 
110 Kolilerin içeriği hakkında belgelerde bilgi bulunmamaktadır. 
111 TKA, K/2599, B/49-1, 30.06.1942. 
112 TKA, K/2599, B/49-1, 30.06.1942. 
113 TKA, K/2599, B/49-2, 30.06.1942. 
114 TKA, K/2599, B/49-2, 30.06.1942. 
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Aynı zamanda hastanelerde çok acele ihtiyaçları olan pamuk ve gazlı bez 
hakkında Türk Kızılay’ının yardımını esirgememesini özellikle rica etmiş 
ve bedelini derhal ödemeğe hazır olduklarını da ilave etmişlerdir.115 Ayrı-
ca buna bağlı olarak sunulan bir mektupla Kızılhaç cemiyeti, hastabakı-
cıları için 500 çift iskarpin istemişti.116 

Kızılay aracılığıyla giden vapurlarda Türkiye’ye dönüşlerde bazı kişile-
rin sevki hakkında belgeler bulunmamaktadır. Mayıs 1942 tarihinde İs-
tanbul’da yaşayan Nikoli Özerel’in Atina’da bulunan karısı Eleni Özerel’in 
Dumlupınar Vapuru ile İstanbul’a sevki hakkında Atina-Pire Başkonso-
losluğuna gereken talimatlar verilmiştir.117 Ancak belgelerden anladığı-
mıza göre, Eleni Özerel pasaport muamelesi ikmal edilmediğinden Dum-
lupınar Vapuru’nun 4. seferinde getirilememiştir.118 1 Haziran 1942 Ati-
na’da olan Hilmi Paşa kızı ve merhum Turhan Paşa’nın refikası Kerime 
Turhan’ın Dumlupınar Vapuru ile Türkiye’ye getirilmesi talepleri onay-
lanmıştır.119 Kerime Turhan, Dumlupınar vapurunun 4. seferiyle İstan-
bul’a dönüşünde bekleyen akrabasına teslim edilmiştir.120 

İtalya sefaretinden alınan 4 Mayıs 1942121 tarihli şifahen İtalya Bahri-
ye Nezareti’nin bildirdiği Kızılay namına Yunanistan’a sefer yapan Türk 
vapurlarının maruz kalabilecekleri herhangi bir hadisenin önüne geçil-
mesi amacıyla adı geçen vapurların Çanakkale’den Pire’ye ve Pire’den 
Çanakkale’ye sefer halinde bulundukları sıralarda her gün saat 8.00-
12.00 ve 20.00’de bulundukları mevki radyotelgraf aracılığı ile 600 metre 
dalga üzerinden Atina radyo istasyonuna bildirmeleri ve hususta kabul 
edilen uluslararası kaidelere uyularak aranılan istasyonun (Atina istas-
yonu için S.V.A harfleri) ve geminin isimlerinin (Dumlupınar vapuru için 
T.C.A.Z) harfleri kullanılması ve gemilerin hareketlerinin de 48 saat önce 
bildirilmesi talep edilmesini Hariciye Vekâleti tarafından istenmiştir.122 

İsveç Kızılhaç gemisindeki Kızılhaç işaretleriyle yapılan mukayesede 
Dumlupınar vapurunun bordasındaki Kızılay işaretlerinin kafi olmadığı-
nı görülmüştü. İsmi geçen İsveç gemisinde Türk vapurunun iki misli 
ebadında üç Kızılhaç işaretinden başka Prova ve kıç taraflarında da ayrı-
ca iki işaret vardı. Bu hususta görüşülen uluslararası Kızılhaç delegesi 
de Türk vapurlarındaki işaretleri daha büyütmek zorunda olduğunu bil-
dirmiştir. 
                                                           
115 TKA, K/2599, B/49-2, 30.06.1942. 
116 TKA, K/2599, B/49-2, 30.06.1942. 
117 TKA, K/2599, B/56. 
118 TKA, K/2599, B/49.4/4/30, 30.06.1942. 
119 TKA, K/2599, B/55, 01.06.1942. 
120 TKA, K/2599, B/49.4/4/30/30.06.1942. 
121 TKA, K/2599, B/37, 08.04.1942. 
122 TKA, K/2599, B/37, 08.05.1942; Keser, a.g.e., s. 233. 
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Haziran 1942 tarihinde Kızılhaç uluslararası komitesinin savaş esirle-
ri merkez ajanlığının 7 Haziran 1942 tarihli muhtırasında uluslararası 
Kızılhaç heyeti himayesinin altında sefer eden gemilerin üzerine konula-
cak işaret ve yazılar ayrı olarak belirleniyordu.123 

Dumlupınar Vapuru’nun 5. Seferi 

Dumlupınar’ın 5. seferi 19 Temmuz 1942 günü saat 15.30124 da İs-
tanbul Limanı’ndan125 hareket etmiştir. 21 Temmuz saat 21.00’de Pire 
Limanı’na girmiş ve vakit geç olduğu için kontrol ertesi gün gerçekleş-
miştir.126 

4. seferle gelen yiyeceklerin 4 gün önce bitmiş olduğundan halk vapu-
ru bekliyordu. Yunan Kızılhaç genel kâtibinin verdiği bilgilere göre Kana-
da’dan her ay 1500127 kilo un ve 1000 kilo kuru sebze gelmesi için anlaş-
ma yapılmıştı. Hayfa’dan yola çıkan İsveç vapuru 4 haftadır ulaşmadığı 
için ekmek miktarı günde 50 dirheme indirilmek şartıyla ancak 15 Ağus-
tos 1942’ye kadar yetecek unları vardı.128 

Yunanistan Yardım Misyonu Delegelerinden Vasfi Gökçe, Dumlupı-
nar’ın 4. seferinde kolilerin sahiplerine tamamen veya kısmen boş olarak 
verilmekte olduğunu öğrenmiştir. Vasfi Gökçe kolilerin nerede boşaltıldı-
ğının kesin olarak tespit edilemediğinden kolilerin Alman liman kontro-
lünde açılmamasının imkânı olup olmadığını soruşturmuştur. Neticede 
Alman yetkililer, İstanbul gümrük başmüdürlüğünden kontrol edildikle-
rine ve içlerinde yiyecek maddesinden başka bir şey olmadıklarına dair 
bir mektup ile getirildiği takdirde açılmadığını bildirilmişti. Bu seferde 
bir mektup Atina-Pire başkonsolosluğu tarafından tercüme ve tasdik 
edilerek verilmiş ve koliler vapurdan noksansız olarak teslim edilmiştir. 
Bu bilgilerden anlaşıldığı gibi kolilerin, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılama-
ması ya da eksik gönderilmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalınmıştır. 
Bu konu hakkında Almanların kontrollerinde, Kızılhaç cemiyetinin tesli-
minde bu durumu kötüye kullanımı düşünülebilir. Ancak giden seferler-
de bir disiplinsizlik ve yolsuzluk hareketinin de olduğunu belgelerden 
anlamaktayız. Vapur mürettebatı arasında önceden görülen disiplinsiz 
ve yolsuzluk hareketleri süvari Zeki Aranos ve ikinci kaptan Burhanettin 
Aksungur’un çabalarıyla önlenmiş ve mallar eksiksiz olarak teslim edil-
miştir.129 
                                                           
123 TKA, K/2599, B/44.3, 05.09.1942. 
124 İstanbul’dan çıkış saati 15.30 olarak verilmiş ancak TKA, K/2, B/599-43 nolu belgede 
saat 14.00’de kalktığı rapor edilmiştir. 
125 U. Keser’de Çanakkale limanından hareketle yazıyor. Bkz.: Keser, a.g.e., s. 239. 
126 TKA, K/2599, B/45, 08.08.1942. 
127 U. Keser, 15 bin ton buğday olarak belirtmiştir. Bkz. Keser, a.g.e., s. 239. 
128 TKA, K/2599, B/45, 08.08.1942. 
129 TKA, K/2599, B/45, 08.08.1942. 
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Bu bilgilerden anlaşıldığı gibi Yunanistan’a giden malların sahiplerine 
ulaşmasında sorunlar yaşanmıştır. Ancak alınan tedbirlerle bu sorunların 
giderilmesine çalışılmıştır. Yunan Kızılhaç Genel Katibi, Dumlupınar’ın dör-
düncü seferinde yazılı istedikleri pamuk, gazlı bez, ayakkabıları bedelini 
ödemek koşuluyla 6. seferde gelmesine dair istekte bulunmuştur.130 

Dumlupınar’ın 5. seferiyle birlikte Atina-Pire Başkonsolosu, eşi ve 
hizmetçisi İstanbul’a ulaşmıştı. Ayrıca Batı Trakyalı iki malul Türk ve bir 
kadınla iki çocuk Başkonsolos tarafından vapura bindirilmişti.131 

Tablo: 13 

Dumlupınar Vapuru’nun  
Yunanistan’a Beşinci Seferinde Görevli  

Zabitan ve Mürettebat Listesi132    

İsmi ve Soyadı Vazifesi    

Zeki Oranos Baş kaptan   Davut Yıldız  Yağcı 

Burhanettin Aksungur 2ci kaptan  Kadiri Yıldız Yağcı 

İdris Kabaoğlu 3cü kaptan  Mehmet Terzioğlu Yağcı 

Halit Deler Baş Makinist  Ali Rıza Türkay Ateşçi 

Nizamettin Çağlı 2.ci makinist  Mustafa Usta Ateşçi 

Ali İzzet  3.cü Makinist  Mustafa Özçelik  Ateşçi 

Rüstem Özkan  Katip  Süleyman Demiryılmaz Ateşçi 

Talat Güvenç Telsiz memuru  Lütfü Akyel Ateşçi 

Muzaffer Okman Telsiz memuru  İbrahim Erbaş Ateşçi 

Cemil Ünerdi Elektrik memuru  Muharrem Berber Kömürcü 

İsmail Kurtar  G. Lostromacı  İhsan Reyhan Kömürcü 

Mensur Türkmen Anbarcı  Celal Ayhan  Kömürcü 

Ahmed Yılmaz Anbarcı  Süleyman Öztürk K. Şefi 

Maksut Köksal Anbarcı  Şefik Gülcan K. Şefi 

Gafur Kibritcioğlu Dümenci  İsmail Öner Kamarot 

Sabri Gebeci Dümenci  Yusuf Ateş Kamarot 

Mehmed Köse Dümenci  Hilmi Can Kamarot 

Yakup Baston Dümenci  Resul Çağlar Kamarot 

Mehmet Yıldırım Gemici  Mehmed Yıldız Fırıncı 

Mehmet Aslan Gemici  Yakub Dinçer Ahçı 

Sefer Can Gemici  Fevzi Kıyar Ahçı 

Halim İşiner M. Lostromacı  Nuri Kukul Marangoz 

Dumlupınar Vapuru’nun 6. Seferi 

Dumlupınar Vapuru son seferine 22 Ağustos 1942’de saat 14.00’de 
İstanbul Limanı’ndan hareket etmişti.133 
                                                           
130 TKA, K/2599, B/45, 08.08.1942. 
131 TKA, K/2599, B/45, 08.08.1942. 
132 TKA, K/2599, B/45.2, 08.08.1942. 
133 TKA, K/2599, B/42. 
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Aşağıda Dumlupınar Vapuru’nun 6. seferi sırasında Yunanistan’a 
gönderilen yardım listesi bulunmaktadır. 

Tablo: 14 

Dumlupınar Vapurunun  
6. Seferinde Yapılan Yardım Listesi     

Adet Cins Ton  Adet Cins Ton 
3180 Küfe zeytin 317.830  4 Balya yünlü palto 62 
240 Sandık kuru  

tuzlu balık (çiroz) 
19.400 

 
1 Balya yünlü  

başörtüsü 
17 

120 Fıçı tuzlu balık 
(sardalya) 

6.813 
 

15 Çuval gıda  
Maddeleri 

600 

751 Fıçı tuzlu balık 
(hamsi) 

40.506 
 

6 Çuval gıda  
maddeleri 

130 

744 Fıçı tuzlu balık 
(kolyos) 

55.863 
 

10 Çuval gıda  
maddeleri 

1.050 

40.000 Sandık kuru üzüm 564.040  33 Çuval gıda maddeleri 1.080 
10.286 Çuval fındık içi 770.980  2 Sandık gıda maddeleri 59 
  Dökme halinde 

fasulye ifadeye göre 
177.269 

 

 Dökme halinde 
kok kömürü 
ifadeye göre 

25.000 

    55.392   1.980.699 

Sonuç 

Türkiye zor durumda kalan Yunanistan’a II. Dünya Savaşı sırasında 
Türk Kızılay Derneği vasıtasıyla yardım etmiştir. Kızılay arşiv belgelerin-
de 1940-1942 yıllarını kapsayan dönemde bölgeye yardım götüren Kur-
tuluş ve Dumlupınar Vapurları’nın adlarıyla sıklıkla karşılaşmaktayız. 
Adı geçen vapurlar Yunanistan’a düzenli olarak sefer düzenlemişlerdir. 
Bu seferler sırasında hava muhalefeti, saldırılar gibi zorluklarla karşıla-
şılmış olsa da seferler devam etmiştir. Kızılay Yardım Komisyonu delege-
leri de bu seferlerle Yunanistan’a gitmiştir. Delegeler Yunanistan’ın duru-
mu hakkında çeşitli raporlar sunmuştur. Bu raporlarda Yunanistan’daki 
halkın durumu, yiyecek sıkıntısı gibi bilgilerin yanı sıra yolculuk sırasında 
hava koşulları, saldırıya uğramaları gibi bilgileri de vermektedirler. Kızılay 
aracılığı ile Yunanistan’a giden gıda ve sağlık malzemelerinin haricinde 
şahsi yardımlar ve kurum yardımları da adı geçen vapurlarla gitmektedir. 

İngiliz Hükümeti’nin asıl hedefi 50.000 ton yiyecek ulaştırmaktı. Kızı-
lay arşiv belgelerinden edinilen bilgiler doğrultusunda 50.000 ton yiyece-
ğin ulaştırılamadığını tespit etmekteyiz. Tüm dünyada olduğu gibi Türki-
ye’nin de aynı yıllarda ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğu insanların 
karneyle ekmek aldığı dönemde bu sonucu normal karşılamamız gerek-
mektedir. Yunanistan’a ulaştırılan yardım miktarlarında bir kesinlik 
sağlanamamıştır. Kızılay arşiv belgelerine göre giden malların listeleri ve-
rilmiştir. Türkiye hemen hemen diğer tüm ihraç yardım ürünlerini Türk 
Kızılay’ı vasıtasıyla 1942 baharından önce işgal altındaki Yunanistan’a 
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ulaştırmıştır.134 Ancak Türkiye’den Yunanistan’a Ekim 1941 ve Ağustos 
1942 arası sevk edilen 14.031 tondur.135 II. Dünya Savaşı sırasında ya-
pılan bu yardımlar Türkiye’nin Yunanistan’a yönelik iyi komşuluk ve 
dostluğunun güzel bir örneği olmuştur. 

Tablo: 17 

Kurtuluş ve Dumlupınar Vapurlarının Yunanistan’a Seferlerini Gösterir Çizelgesi 

DUMLUPINAR KURTULUŞ   
Türkiye’den 

Çıkış 
Yunanistan’a 

Varış 
Dönüş Türkiye’den 

Çıkış 
Yunanistan’a 

Varış 
Dönüş 

13.Eki.41 Gün 21.Şub.42 24.2.1942136 7.3.1942 
 

17 Ekim - 

1
. 

S
ef

er
 

Saat 19.15 18.16 14.30 - - - 
Gün 25.Mar.42 27.Mar.42 08.Nis.42 27.Eki.41 2 Kasım - 

2
. 

 
S
ef

er
 

Saat 17.00 14 14 - - - 

Gün 24.04.1942 26.04.1942137 07.May.42 24.Kas.41 26 Kasım - 

3
. 

 
S
ef

er
 

Saat 13.00 16.00 20 - - - 

Gün 06.06.1942 08.06.1942138 - 12.Ara.41 15 Aralık - 

4
. 

 
S
ef

er
 

Saat - - - 17.05 18.00  
Gün 19.07.1942 22.07.1942 - 28.12.1941 05.01.1942 14.01.1942 

5
. 

S
ef

er
 

Saat 15.30  - 20.30 16.45 21.45 

Gün 24.Ağu.42 26.08.1942139 - 20.01.1942 - - 

6
. 

 S
ef

er
 

Saat - - - - - - 

EKLER 

 

Ek-1: TKA, K/2599, B/2 
                                                           
134 Violetta Hionidou, Famine and death in occopied Greece, 1941-1944, Cambridge Univer-
sity Press, s. 130. 2006. 
135 Hionidou, a.g.e., s. 130; Karşılaştırma yapmak için bkz.: E. Macar, a.g.e., s. 125. 
136 E. Macar, a.g.e., s. 112 ve 125’de tarih olarak 25 Şubat veriliyor. 
137 E. Macar, a.g.e., s. 125’de tarih olarak 27 Nisan veriliyor. 
138 E. Macar, a.g.e., s. 125. 
139 E. Macar, a.g.e., s. 125. 
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Ek-2: http://www.sskurtulus.com/images/malzemeler/Pano-13.jpg 

 

Ek-3: TKA, K/2599, B/52.4 
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Ek-4: TKA, K/2599, B/39.1 

 

Ek-5: TKA, K/2599, B/52.3 
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TÜRKÇEDE ARTZAMANLI SÖZVARLIĞI 
BOYUTUYLA: 

‘YAZUK / YAZIK’ KELİMESİ VE SOYDAŞLARI 
ÜZERİNE 

Adem AYDEMİR* 

Öz 

Bu makalede; Türkçede ‘doğru yoldan ayrılmak’ anlamına gelen ‘az-’ 

kelimesini ve bu kelimeden türeyen, ‘yoldan çıkmış’ anlamındaki ‘azak / 

azuk’ kelimesiyle, ‘suç-günah’ anlamına gelen ‘yazuk / yazık’ kelimeleri-

ni ele aldık. Bu kelimeleri tarihi ve çağdaş şiveler ile çeşitli açıklama ve 

görüşleri göz önüne alarak değerlendirdik. 

Anahtar kelimeler: Az, Azuk, Yazuk / Yazık, Yazuklu, Tüz, Töre, 

Günah, Suç. 

Abstract 

Turkish Existence Of Such Under Diachronic Size: 

On The Word ‘Yazuk / Yazık’ And Its Derivatives 

In this article; Turkish ‘az-’ which means ‘stray’ derived from the 

word and the words, ‘rebellious’ meaning ‘azak / azuk’ word, ‘crimesin’ 

meaning ‘yazuk / yazık’ words we have considered. These words and 

opinions of the historical and contemporary explanation by considering a 

variety of dialects and evaluated. 

Key Words: Az, Azuk, Yazuk, Yazık, Yazuklu, Tüz, Tradition, Sin, Crime. 

Türk dilinde birçoğu hâlen kullanılan en eski kelimeler kuşkusuz iki 
sesten oluşan kelimeler olup bunların bazıları isim kökü, bazıları da fiil 
kökü durumundadır. Biz, bu yazımızda ‘yazık’ kelimesinin şifresini çöz-
meye çalışacağız. Bunun için ‘az’ kelimesi ve türevleri çevresinde meydana 
                                                           
* Balıkesir Merkez Ticaret Meslek Lisesi, Tarih Öğretmeni. 
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gelen dallanmalara öncelikle bakmamız gerekmektedir. Çünkü ‘yazık’ ke-
limesi bu aileye mensuptur. Türk Dili ve Edebiyatının ilk yazılı örnekleri 
olarak kabul edilen Gök Türk Yazıtları’nda bir kavim1 ve bir at adı2 olarak 
‘az’ kelimesi geçtiği gibi ‘yeterli olmayan’ anlamında bir ‘az’ kelimesi geçi-
yor. Yazıtların ifadesine göre; Kül Tigin, Dokuz Oğuzlarla Togu Balık’ta, 
Oğuzlarla da Bulçu’da yapılan muharebede ‘Azman akıg’ adlı bir ata bin-
mişti.3 Azman; ‘sarımtırak at’ demektir.4 Türkçede fiillerden ad ve sıfat ya-
pımında kullanılan ve üzerinde ‘pek’ veya ‘biraz’ gibi az çok ‘abartma ve 
süreklilik’ işlevi olan bir ‘man’ eki bulunmaktadır.5 Yazıtlarda ‘Yeterli olma-
yan’ anlamındaki ‘az’ kelimesiyle ilgili olarak da, “Az tiyin ne basınalım”6, 
“azça budun tezmiş erti”7, “Uluğ İrkin azkıya erin tezip bardı”8, ‘Azığ öküş 
kıldı’9, “Az budunuğ öküş kıldım”10 ve “Kül tiginig az erin irtürü ıtımız”11 söz-
leri yer almıştır. VIII. asır Uygur yazıtlarında da ‘yetersiz’ anlamında ‘az’ 
kelimesi kullanılmıştır. Uygur yazıtlarında bu manadaki ‘az’ kelimesiyle il-
gili olarak ‘ayı azı kaltı’12, “işi yir tapa az er itim”13 cümleleri görülüyor. Ta-
rihi bilgi olarak, ilk defa Kül Tigin Yazıtı’nda 709 yılındaki Gök Türk-Kırgız 
muharebeleri dolayısıyla ‘Az Tutuk’ kişi adına rastlıyoruz.14 Bu ‘Az Tutuk’, 
710 senesinde Türgişlerle yapılan muharebede, Türgişlerin safında yer al-
mıştı.15 Uygur kitabelerinden Şine-Usu ve Terhin Yazıtı’nda ‘Az Buyruk’ ve 
‘Az Aşpa’ kişi adları geçmektedir.16 Bu durum, kavim adı olan ‘Az’ kelime-
sinin daha sonraları özel ad olarak kullanıldığını göstermektedir. Buna gö-
                                                           
1 Saadettin Gömeç, “Kök Türkçe Kaynaklarda Geçen Boy ve Kavim Adları: Azlar”, T.T.K., 
Belleten, 58/221, Ankara, 1994; Ahmet Taşağıl, Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, s. 
50, Ankara, 2004; Faruk Sümer, Türk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları, Cilt: I, TDAV Yay., s. 39-
97, İstanbul, 1999. 
2 “Kül Tigin Az Yağızın Binip” K.T K.5.8. Türklerde düşman milletlerin atlarını çalıp onlara 
binmek şerefli bir hareket sayıldığından, Kül Tigin’in bindiği bu ‘Az yağız’ at, Az kavmine ait 
bir at olmalıdır. Ancak bu ‘Az Yağız at’, kızıl ile kara arası bir renkte olduğu için bu adı al-
mış da olabilir. Salim Küçük, “Türk Kültüründe Donlarına Göre Atlara Verilen Adlar ve Ni-
şanları”, Turkish Studies, Cilt: 4/8, Sonbahar 2009. 
3 “Kül Tigin Azman Akıg Binip Oplayu Tegdi”, K.T., K.5-6. 
4 Talât Tekin, Orhon Yazıtları, TDK Yay., s. 125, Ankara, 2010; Salim Küçük, “a.g.m.”. Sarı renk; 
Türk ve Çin mitolojisinde merkezin bir sembolüdür. Sarı etük ise, Türklerde beylik ve asalet sem-
bolü olduğundan, ‘az’ın sarı renk ile, sarı rengin de ayakla bir yönüyle ilgili olması manidardır. 
5 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri, TDK Yay., s. 97, Ankara, 2009; Tahsin Ban-
guoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yay., s. 197, Ankara, 2007. 
6 “Az Diye Ne Kendimizi Hor Görelim”, T., II.T.B.4. 
7 “Az Miktarda Millet Kaçmıştı”, T., II.T.B.8. 
8 “Uluğ İrkin Azıcık Erle Kaçıp Gitti”, K.T., D.34. 
9 “Azı Çok Yaptı”, B.K., D.14. 
10 “Az Milleti Çok Yaptım”, K.T.G., 10. D. 29, B.K. D. 29, K. 7. 
11 “Kül Tigini Az Erle Eriştirip Gönderdik”, K.T., D. 40. 
12 “Pek Azı Kaldı”, Şine-Usu Yazıtı, D. 4. 
13 “Bulunduğu Yere Az Er Gönderdim”, Şine-Usu Yazıtı, D. 11. 
14 Faruk Sümer, a.g.e., Cilt: I, s. 34-35. 
15 K.T.D., 38. 
16 Terhin Yazıtı, K.2. ‘Az Buyruk’ K.3. ‘Az Aşpa’. 
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re, VIII. asır Türk sözvarlığında, boy adı, şahıs adı ve ‘yetersiz’ anlamında 
olmak üzere üç çeşit ‘az’ kelimesi bulunmaktadır. Bu ‘az’ kelimelerinin 
birbiriyle münasebeti ayrı bir tartışma konusudur. Bunlardan ‘yetersiz’ 
anlamındaki ‘az’ kelimesi ve türevleri günümüzde canlı bir şekilde kulla-
nılır durumdadır. Türkolog Sir Gerard Clauson, Yenisey Yazıtlarıyla ilgili 
Etimolojik Sözlüğünde yazıtlarda geçen ‘az-’ kelimesine; “to go astray, to 
lose one’s way-yoldan çıkmış, şaşırmış” anlamı vermişti.17 Gök Türk Yazıt-
ları’nda geçen ‘yazukla-’18 kelimesi ise, ‘az-’ fiil kökünden türeyen bir keli-
me olup ‘suçlu’ anlamındadır. Bizi ilgilendiren de Türkçedeki bu ‘az-’ keli-
mesi ve ondan türeyen, ‘yoldan çıkma’ anlamındaki ‘azak-azuk/ azık’ 
kelimesiyle, ‘suç-günah’ anlamındaki ‘yazuk-yazık’ kelimeleridir. ‘Az-’ fiil 
kökünden ‘y’ protezi ve ‘-ık/-uk’ ekiyle kurulan ‘yazukla-’ türevinin Gök 
Türk Yazıtları’nda yer almış olması bu fiil kökünün daha önceki Türkçe 
sözvarlığında mevcut olduğuna delildir. Ancak, Gök Türk Yazıtları’nda 
‘yanılmak / hata etmek’ anlamında daha yaygın olarak ‘yanıl- / yangıl-’ 
kelimesi kullanıldığı halde, aynı yazıtlarda ‘yazukla-’, Uygur yazıtlarında 
ise ‘yazukluk’19 kelimesinin ‘günah-suç’ anlamında sadece birer kez geç-
mesi bu türevlerin VIII. asrın hemen öncesinde oluştuğunu ortaya koy-
maktadır. Bilge Kağan Yazıtı’ndaki; “Bilmedükin üçün bizinge yangıldukın 
yazındukın üçün kağanı ölti”20 cümlesinde ‘yangılma-’ ve ‘yazınma-’ keli-
meleri ‘hendiadyoin’ olarak kullanılmıştır ki, buradan ‘yangılma’ sözü-
nün eskiliği buna karşılık ‘yazınma’ sözünün dile yeni girdiğini anlamak 
mümkündür. Nitekim bir sonraki satırdaki; “özi yazındı, kağanı ölti”21 
cümlesinde ‘yazınmak’ sözü münferit olarak kullanılmıştır. 

Bugün ‘hata etmek, kusur etmek, kabahat işlemek, günah işlemek, ya-
nılmak’ gibi öğelerle dile getirilen kavramlar Eski Türkçede ‘az-’ fiilinde an-
latım buluyor. ‘Yazın-’ fiili de ‘günah işlemek, karşı gelmek, itaatsizlik 
etmek, yanılmak’ anlamlarıyla hem Gök Türk Türkçesinde hem de Uy-
gur Türkçesinde kullanılmıştır. Bu fiilin ‘yazınç-günah’ ve ‘yazınçsız-gü-
nahsız’ gibi türevleri de vardır.22 Gök Türkçe ve Uygurca belgelerde sık ge-
çen ‘yazuk / yazık’ kelimeleri Eski ve Orta Türkçe dönemlerinde geçerli 
olduğu gibi, Türkiye Türkçesi ile Türkçenin diğer lehçelerinde kısmî bir 
mana değişikliğiyle hâlen kullanılır durumdadır.23 Demek ki, ‘yazık’ ke-
                                                           
17 Erhan Aydın, “S. Gerard Clauson’un Etimolojik Sözlüğünde Yenisey Yazıtlarıyla İlgili Ve-
riler”, Turkish Studies, Cilt: 4/4, s. 97, Yaz 2009. 
18 “Suçla..”, B.K., D. 36. 
19 “Yazuklug Atlıg-Günahkâr Atlıları”, Şine-Usu Yazıtı, D.2. 
20 “Bilmediği için, bize karşı yanlış hareket ettiği, ihanet ettiği için kağanı öldü”, B.K., D.16. 
21 “Kendisi ihanet etti, kağanı öldü”, B.K., D. 17. 
22 ‘Yazınç’; ‘yazuk, günah’, ‘yazınçsız’; pak, günahsız; Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi 
Sözlüğü, s. 190, İstanbul, 1993; Kırgız fonetik kaidesine göre, ‘cazık’, günah, suç, kabahat 
K.K. Yudahin, Kırgız Sözlüğü, (çev. A. Taymas), Cilt: I, s. 195, Ankara, 1998. 
23 Doğan Aksan, “Kavram Alanı Kelime Ailesi İlişkileri ve Türk Yazı Dilinin Eskiliği Üzerine”, 
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1971, TDK Yay., s. 258-259, Ankara, 1989. 
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limesi en azından XIII asra yaklaşan bir zamandan beri dilimizde mev-
cuttur. ‘Yazuk’ kelimesinin yazılmasında Codex Cumanicus’un Alman 
misyonerler ile İtalyan misyonerler tarafından kaydedilen nüshaları ara-
sında farklar vardır. Bu kelime İtalyan nüshasında ‘yazık’ şeklinde yazıldığı 
halde, Alman nüshasında ‘yazuk’ şeklinde yazıldığı görülmektedir.24 XIII, XIV 
ve XV. asırda telif veya tercüme edilen eserlerin Tarama Sözlüğü için taran-
masında da ‘yazuk’ sözünün, ‘yazuk - yazık’ şeklinde yazıldığı görülüyor.25 

Türkçede ‘ı’ ile başlayan birçok kelimede ‘ı’ önsesi ‘a’ya tebeddül 
eder.26 Ayrıca, ‘ı’ ile başlayan birçok kelime Oğuz lehçesi dışındaki Türk 
lehçelerinde başına ‘y’ protezi almaktadır. Kaşgarlı; ‘ilik’ terimi Oğuzca 
olup buna diğer Türkler ‘yilik’ derler. Oğuzlardaki ‘الف’ harfi ‘ى’ den çevril-
miştir27, diyor. ‘-Ik’ ve ‘-uk’ ekleri Eski Türkçeden uzanagelen ve ‘oluş’ bil-
dirme özelliği ile geçişsiz fiiller türeten bir ektir.28 Türkçede ‘-gın’ ve ‘-gun’ 
ekleri ise geçişli ve geçişsiz tek heceli fiil köklerinden anlamı pekiştirilmiş 
sıfatlar türeten çok işlek bir ektir. Daha çok geçişsiz, daha az geçişli fiil-
lere gelen bu ekler, işlev bakımından fiilin gösterdiği işin tamamlanmış 
olduğunu bildiren sıfatlar türetmiştir. ‘Az-’ gibi geçişsiz fiillere eklenen 
ek, ‘azgın = azmış’ anlamı vermektedir.29 

Müellifimiz Kaşgarlı Mahmut; 

“Yağma, Tohsı, Kıpçak, Yabaku, Tatar, Kay, Çomul ve Oğuzlar, birbi-

rine uygun olarak (ذ-dh) harfini her zaman (ى-y) ye çevirirler ve hiçbir 

zaman (ذ) li söylemezler. Çigiller ve başka Türklerce (ذ) olarak söyle-

nen bu harfleri Rus ve Rum ülkelerine kadar uzanan Bulgar, Suvar, 

Yemek, Kıpçak boyları hep birden (ز - z) olarak söylerler. Öbür Türk-

ler ‘ayak’a ‘آذق adhak’, bunlar ‘آزق azak’ derler”30 diyor. 

Müellifimiz eserinin, “Kelimelerin Kuruluşta Kaç Harfli Olabileceği Üze-
rine Söz” adlı giriş bölümünde, Türkçe kelimeleri harekeler ile yazmış ve 
ünlüleri göstermemiştir. Örneğin üç harfliler altında ‘azk >= azuk’, dört 
harfliler altında ‘yazk >= yazuk = yazık’ kelimelerini veriyor.31 Buradaki 
‘azk’ kelimesinin türevleri olan ‘adak’ ve ‘azak’, ‘göndermek, serbest bı-
rakmak’32 anlamındaki ‘ıdh’ kelimesiyle akrabadır. Ana Türkçedeki ‘d’ 
                                                           
24 Saadet Çağatay, “Codex Cumanicus Sözlüğünün Basılışı Dolayısıyla”, A.Ü. D.T.C.F. Dergi-
si, Cilt: 2, Sayı: 5, s. 767, 1944. 
25 Tarama Sözlüğü, Cilt: VI, s. 4461 vd. 
26 ‘Igla-ağla-yıglaş-ıglaş-ağlaş-ığlamak=ağlamak, ığaç-yıgaç=ağaç’ta olduğu gibi. 
27 K. Mahmut, Divanü Lügati’t-Türk, (çev. Besim Atalay) I, 72, Ankara, 2006. 
28 Zeynep Korkmaz, a.g.e., s. 115; Tahsin Banguoğlu, a.g.e., s. 243. 
29 Zeynep Korkmaz, a.g.e., s. 80; Tahsin Banguoğlu, a.g.e., aynı yer. 
30 DLT I, 32, I, 84. 
31 DLT I, 16. 
32 Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, (çev. Reşid Rahmeti Arat), b.1445, İstanbul, 2006; DLT III, 
s. 438; Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 56. 
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sesi Türk dilinin değişik lehçelerinde ‘d, t, z, y’ ses denklikleri şeklinde 
ortaya çıkmaktadır. Ana Türkçede ‘adak’ kelimesi ‘ıdh’dan gelme olup 
Türkiye Türkçesinde ‘ayak’, Türkçenin kuzey lehçelerinde ‘azak’ biçi-
mindedir. Bu iki kelimenin zıt yönlü ilişkileri açıktır. ‘Idh’ kelimesi Türk 
dinî ve folklorunda tabu sayılan birçok mefhuma ad yapan bir kelimedir. 
Tabunun anlamı iki zıt yönü işaret etmektedir; birisi kutsanmış olan, di-
ğeri esrarengiz, tehlikeli ve yasak olandır. Kur’an-ı Kerim’de ‘Hurûf-u Mu-
kattaa’ denilen bazı şifreli ayetler veya bazı ayetlerde şifre harfler var-
dır.33 Bu bakımdan ‘ıdh’ ve ‘azk’ kelimeleri İslâmiyet öncesi Türklere teb-
liğ edilmiş olan bir hak dinin ilâhî kitabından şifreli birer kelime gibi gö-
rünüyor. Kendileri din haricî olduğu halde, mefhumu madde âleminden 
mana âlemine bakıp, menfi ve müspet kutsiyete dair işaretler veriyor. 
Hatta, İslâmiyet öncesi ve sonrası Türk devlet, din ve toplum hayatında 
önemli manaları bulunan ‘töz, tüz, tör’ kelimelerinin de bu kabilden ol-
ması kuvvetle muhtemeldir. 

Türkçe sözvarlığında ‘az-’ kelimesi en eski kelimelerden birisi olup di-
ğer manaları bir yana, ‘şaşırmak, yanılmak, azmak, yanlış, yanlışlık, 
sürçme34 ve hırs’35 anlamlarındadır. XI. asır büyük Türk dilcisi Kaşgarlı 
Mahmut eseri Divanü Lügati’t-Türk’te, ‘az’ kelimesine, ‘yerde ve deride 
uzunlamasına olan çizik’ anlamı vermiştir.36 Demek ki ‘kemal’i ifsat eden 
‘az’, ‘cemal’i de ifsat etmiştir. Bu kelime XIV. asır Kuman Türkçesinde 
‘azaş’ ve bugünkü Karaçay-Malkar Türkçesinde ‘acaş’37 şeklindedir. Kır-
gız lehçesi38 ile Osmanlı Türkçesinde39 manasını koruyan ‘az-’ kelimesi 
ve türevleri günümüzde de işlek durumdadırlar. 

‘Az-’ fiil kökünden birinci tekil şahıs siygasıyla ‘azdım’ kelimesi İçreki 
Bitiği’nde (Begre Yazıtı) ‘saptım’ anlamında kullanılmıştır.40 ‘Az-’ kelime-
sinin türevlerinden olan ‘azak’ kelimesi Eski Uygur Dilinde ‘yanlış yola 
sapmış’, ‘azmak’ kelimesi ‘şaşırmak, yoldan çıkmak’, ‘azıtmak’ kelimesi 
                                                           
33 Muhittin Akgül, “Mukattaa Harfleri ve Kur’ân İ’cazındaki Yeri”, S.A.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, Sayı: 14, s. 49-65, Sakarya, 2006; Davut Aydüz, “Hurûf-u Mukattaa”, Yeni Ümit Der-
gisi, Sayı: 71, s. 42-45, Ocak-Şubat-Mart 2006. 
34 Gabain, A. Von., Eski Türkçe’nin Grameri, (çev. M. Akalın), s. 263, Ankara, 2007; Ahmet 
Caferoğlu, a.g.e., s. 19. 
35 Gabain, A. Von., a.g.e., s. 263. 
36 DLT I, 80. Bunun ‘iz’ mi ‘az’ mı olduğu tartışmalı ise de, çev. B. Atalay, ‘az’ olduğu görü-
şündedir. 
37 Ufuk Tavkul, “Codex Cumanicus ve Karaçay-Malkar Türkçesi’, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat 
Dergisi, Sayı: 15, s. 5, Bahar 2003; krş. L. Ligeti, Codex Cumanicus, s. 160, Budapeşte, 1981. 
38 K.K. Yudahin, a.g.e., Cilt: I, 72. Yine Kırgız lehçesinde ‘adaş’ kelimesi ‘yolunu şaşırmak, 
yanılmak’ demektir ki, ‘azak’ ve ‘azaş’ kelimesiyle aynı soydandır. bkz. a.g.e., Cilt: I, s. 8. 
39 Muhammed b. Hamza, Satır-Arası Kur’an Tercümesi, (haz. Ahmet Topaloğlu), Cilt: II, s. 51, 
(Sözlük), İstanbul, 1978. 
40 İçreki Bitiği, 1. satır, “Sizime kün ay azdım/ Size uymayıp dalâlete saptım.” 3. satır, “Yıta 
örüngümüg karamıg azdım / Ak ruhun ve kara ruhun yolundan saptım.” 6. satır, “Benggüg 
tiktim. Azdım / Bengü taş diktim. Yoldan saptım.” 
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ise ‘karıştırmak, karmakarışık bir hale getirmek, düzensiz bir hale koy-
mak, intizamı bozmak’41 demektir. XI. asır müelliflerimizden Yusuf Has 
Hacib eseri Kutadgu Bilig’de, merhametsizlik ve başkalarının menfaatini 
gözetmemeyi ‘şaşırma’ olarak kabul ediyor ve bu hali ‘aza’ kelimesiyle 
ifade ediyor: 

“Bağırsak bolun barça yalnguk öze 
 Kişi yası kolma yorıma aza”42 

Müellifimiz ‘azuk’ kelimesini de aynı manada kullanıyor ve; 

“Ödürdi adırdı kötürdi mini 
 Azuklar yolındın kiterdi mini”43 

diyor. Yine aynı asır müelliflerimizden Kaşgarlı Mahmut, ‘azuk’ kelimesi-
ne ‘kaçmak, yoldan çıkmak’ anlamı vermiştir. Eserinde ‘Azuk ok’ tamla-
masını; ‘nereden geldiği ve kimin tarafından atıldığı belli olmayan ok’ diye 
tanımlıyor.44 Kaşgarlı, eski bir Türk şiirinden;  

“Atgalır oknı azak 
 Tegmedi bu saw uşak”45 

şeklinde bir parça ile, ‘ula bolsa yol azmas, bilig bolsa söz yazmas’46 diye 
bir atasözü naklediyor. Müellifimiz, ‘Ol anğar yol azıttı’ cümlesinde ‘azıt-
tı’ kelimesine ‘şaşırttı’47 anlamı verilirken, ‘ol yol azdı’ cümlesinde ‘azdı’ 
kelimesine ‘şaşırdı’48 anlamı vermiştir. Buradaki ‘şaşırma’, ‘doğru yoldan 
çıkmak’ anlamındadır. Yoksa Türkçede ‘hayret etmek’ anlamındaki ‘şa-
şırmak’, ‘tanğla / ‘tanğlaş’49 ve ‘eng’50, ‘şaşırtmak’, ‘anğıtmak’51, ‘budala’ 
anlamı da ‘endik’52 ve ‘munduz’53 kelimeleriyle karşılanmıştır. Kırgız di-
linde ise ‘azgın’ kelimesi ‘yolunu şaşıran, sapkın’ demek iken ‘azgır-’ ke-
limesi ‘baştan çıkarmak’54 anlamındadır. Kırgız lehçesinin fonetik kaide-
                                                           
41 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 19. 
42 “Bütün insanlara karşı merhametli ol; Başkalarının zararını isteme, yolunu şaşırma”, Ku-
tadgu Bilig, b. 5262. 
43 “O seçti, ayırdı ve beni yükseltti; beni yolunu şaşırmışlar arasından uzaklaştırdı.”, Kutad-
gu Bilig, b. 385. 
44 DLT I, s. 66. 
45 “Bana, nereden geldiği belli olmayan okunu atar; bu koğcu söz bana gelmedi.” DLT II, 20. 
46 ‘İşaret olsa yol şaşırılmaz, bilgi olsa sözünde yanılmaz’, DLT I, s. 92. 
47 DLT I, s. 209. 
48 DLT I, s. 173. 
49 DLT III, s. 398, III, 403; Kutadgu Bilig, b. 4595, 6480; Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 146. 
50 Kutadgu Bilig, b. 6390; DLT I, s. 174. 
51 DLT II, s. 274. 
52 DLT I, s. 106. 
53 DLT I, s. 458. 
54 K.K. Yudahin, a.g.e., Cilt: I, s. 74. 
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sine göre; ‘azuu’ kelimesi ‘azı diş’55 demektir. Bizim temel başvuru kay-
nağımız olan Divanü Lügati’t-Türk’te ise ‘azığ’ kelimesi ‘hayvanların azı 
dişi’56 yani kenardaki uçtaki diş olarak tanımlanmıştır. 840 yılında Kır-
gızlar adına Uygur ordusunu yenerek Kırgızların Ötüken’e egemen olma-
sını sağlayan Bars Tirig Beg adına 853 yılında dikilen ve Uybat VI (E. 98) 
olarak tanımlanan yazıtın üçüncü satırında; ‘küç Uygur kan yerin alduk-
da azıglıg tonuz teg tirig beg esizim’ cümlesi yer almıştır. Bu cümleyi in-
celeyen Doğan Aksan, cümleyi; “azı dişli domuz gibi diri, canlı bey ne ya-
zık” şeklinde çevirmiş ve beyin azı dişleri görünen bir domuza benzetildi-
ğine işaret etmişti.57 Ancak, bu cümlede benzetme yönü domuzun azı di-
şi değil, domuzun girdiği yeri eşip-deşmesidir. Bu durumda cümledeki 
‘azıglıg’ kelimesi ‘azı dişli’ değil herhalde ‘azgın / saldırgan’ demek ol-
malıdır.58 Nitekim 840 yılında 100.000 kişilik Kırgız ordusunun Bars Ti-
rig Beg komutasında Uygurlara saldırısı, insanlık tarihinin en vahşî sal-
dırısı ve katliamlarından kabul edilir.59 IX. asırda Gök Türk alfabesi ile 
yazıya alınmış ve iyi-kötü zıtlığı üzerine kurulmuş olan Irk Bitig adlı fal 
kitabında geçen; “adıglı tonuzlı art uza sokuşmış ermiş, adıgın karnı yarıl-
mış, tonuzun azıgı sınmış”60 cümlesindeki ‘azıgı’ kelimesinin ise ‘azı di-
şi’ anlamında olduğu açıktır.61 Her halükârda, ‘az’ kelimesi doğru ile 
yanlışın kesişme noktasına ve yanlışa temayüle işaret etmiştir. 

Nâsırü’d-dîn b. Burhânü’d-dîn er-Rabgûzî tarafından 1310 yılında 
telif olunan ‘Kısasû’l-Enbiyâ’ adlı eserin XIX. asırda Kazan şehrinde is-
tinsah edilen nüshasında; ‘ayak’ kelimesi bir yerde ‘aza’ (5a11), diğer 
yerlerde (5a2, 5a3, 218a24) ise ‘azak’ şeklinde yazılmıştır.62 ‘Başkal-
dırmak, otoriteyi tanımamak’ anlamında ‘ayaklanma’ derken buradaki 
‘ayak’ kelimesinin asılında, ‘yoldan çıkmış’ anlamında ‘azak’ olduğu 
pek hatırımıza gelmez. Osmanlı Türkçesinde de ‘azmış’ kelimesi ‘sa-
pık’, ‘azmak’ kelimesi de ‘azgınlık’ anlamında kullanılmıştır.63 VIII. as-
ra ait Gök Türk Yazıtları’nda asker ve yolcu için ayrılan ‘erzak’ anla-
mında ‘azuk’64 kelimesi bulunmaktadır. Bu kelime yazıtlardan bir asır 
sonra yani IX. asırda Gök Türk alfabesi ile yazıya alınmış ve iyi-kötü 
                                                           
55 a.g.e., Cilt: I, s. 75. 
56 DLT I, s. 64. 
57 Doğan Aksan, En Eski Türkçenin İzlerinde, s. 129, İstanbul, 2000. 
58 Erhan Aydın, “Uybat VI (E. 98) Yazıtında Geçen ‘Azıglıg’ Kelimesi Üzerine Bir Anlamlan-
dırma Denemesi”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, s. 15-20, 2007/II. 
59 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Kömen Yay., s. 124, Ankara, 1979. 
60 “Ayı ile domuz dağ yolunda birbirine girmiş, ayının karnı yarılmış, domuzun dişleri kırılmış.” 
61 Özen Yaylagül, “Türk Runik Harfli Metinlerde Metal Fiiller”, Modern Türklük Araştırmaları 
Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, s. 36, Mart 2005. krş. Irk Bitig, s. 6-7. 
62 Avni Gözütok, “Rabgûzî, Kısasu’l-Enbiyâ: XIX. Yüzyıla Ait Bir Kazan Yazması”, A.Ü. Türki-
yat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 37, s. 3, Erzurum, 2008. 
63 Muhammed bin Hamza, a.g.e., Cilt: II, s. 52. 
64 “Bizing sü atı toruk azukı yok erti”, K.T.D.39. 
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zıtlığı üzerine kurulmuş olan Irk Bitig adlı fal kitabının XV. bölümü ba-
şında şöyle yer almıştır: 

“Kuş oğlu uça aztı,  “Kuş yavrusu yolunu uçarak kaybetti, 

Kiyik oglı yüğürü aztı,  Geyik yavrusu yolunu kaçarak kaybetti, 

Kişi oglı yorıyu aztı..”  İnsanoğlu yolunu yürüyerek kaybetti.”65 

Bu manadaki ‘azuk’ kelimesi Gök Türk Yazıtları’ndan dört asır sonra-
ki Divanü Lügati’t-Türk66 ve Kutadgu Bilig’de aynen korunmuştur. Müelli-
fimiz Yusuf Has Hacib; 

“Yüz utru turur bu uzun yol sefer 
 Ukuşlug bu yolka azuk ked iter”67 

diyor. XVII. asır bilgin ve sofî şairlerimizden olan Niyazi-i Mısrî de; 

“Azığım yok yazığım çok yolda dürlü korku var 
 Yolum alırsa nola ger div-ü şeytan bî-haber”68 

demiş. XIX. asır şairlerimizden Borlu Ahmet Kuddusî’nin Divanı’nda dahi 
‘azık’ kelimesi ‘yolluk’, ‘yazık’ kelimesi de ‘günah’ anlamında kullanılmış-
tır.69 

Türkçede ‘tüz’ kelimesi ‘düz, doğru, kusursuz’ anlamındadır.70 Bu ke-
lime ‘asıl, kök, soy sop’71 anlamına geldiği gibi, ‘işleri yoluna koymak’72 
ve ‘gerçek’73 anlamlarına da gelirdi. Buna göre ‘tüzül’ kelimesi, ‘düzelt-
mek, tertip ve tanzim etmek’ demekti.74 Türkçenin artzamanlı sözvarlığın-
da yer almış olan ‘tüz’ kelimesi Gök Türk Yazıtları’nda da geçmektedir. 
Yazıtlarda, “begleri yime budunı yime tüz ermiş”75, “Begleri budunı tüzsüz 
üçün..”76, “Bu yirde olurup Tabgaç budun birle tüzüldüm”77 ve “tüzültüm”78 
yani ‘anlaştım’ deniyor. Uygur metinlerinde ‘tüz’ kelimesi ‘Tanrı Yolu’ de-
mektir. Uygurca bir atasözünde; 
                                                           
65 Fuzuli Bayat, “Irk Bitig Metninin Poetik Yapısı”, H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
Dergisi, Sayı: 4, s. 41, Bahar 2006. 
66 DLT I, s. 66-342-381. 
67 “Önünde uzun bir yol, bir sefer var; akıllı olan bu yol için azığını iyice hazırlar”, Kutadgu 
Bilig, b. 1417. 
68 Tarama Sözlüğü, Cilt: VI, s. 4463. 
69 Tarama Sözlüğü, Cilt: VI, s. 4464. 
70 DLT I, s. 123; Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 170. 
71 DLT I, s. 123. 
72 DLT II, s. 9. 
73 Ufuk Tavkul, “a.g.m.”, s. 24; krş. L. Ligeti, Codex Cumanicus, s. 75. 
74 DLT II, s. 127. 
75 “Beyleri de milleti de doğru imiş.”, K.T. D.3. B.K.D.4. 
76 K.T.D.6. B.K.D.6. 
77 “Bu yerde oturup Çin milleti ile anlaştım.”, B.K.K.3. 
78 ‘Anlaştım’, K.T G.5. 
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“Buyanlığ kişi burkanlar birle tüz ol 
 Buyansız kişi buk bakır birle tüz ol”79 

diyor. Bu anlayış Kutadgu Bilig’de de korunmuştur. Bir beyitte; 

“İtigli bayatım ite birdi öz 
 İte birdi tüzdi yaraşturdı tüz.”80 

deniyor. Türkçede ‘tüz’ yani ‘düz, doğru’ sözünün manasına yakın bir söz 
de ‘köni’ sözüdür. Bu söz, ‘düz, doğru’ anlamından başka ‘emniyetli’ an-
lamına da gelirdi.81 

‘Kılınmak’ sözü, en eski sözvarlığımızdan olup ‘yaratılmak’ demektir. 
Gök-Türk yazıtlarında “Üze kök tengri asra yağız yir kılındıkda ikin ara kişi 
oğlı kılınmış”82, “Anda kisre inisi eçisin teg kılınmaduk erinç, oglı kangın teg 
kılınmaduk erinç”83 deniliyor. Burada ‘kılma’ işini yapan Tanrı yani ‘irade-i 
külliye’dir. İnsanlar bir şey yaptıkları zaman ona da ‘kıldı’84 denirdi. Bu ise 
‘irade-i cüzziye’dir. Demek ki, ‘kılmak’ Tanrı’nın sûbuti sıfatlarındandır. 
Ancak müellifimiz Kaşgarlı’nın şu açıklaması manidardır: “Oğuzlar bir şey 
yaptıkları zaman ‘etti’ sözünü kullanırlar, öbür Türkler ‘kıldı’ derler. Yalnız, 
bu kelime kadınla çiftleşmekte kullanıldığı için Oğuzlar-kadınlar sıkılmasın 
diye-bunu kullanmaktan vaz geçmişlerdir.”85 “Adam namaz kıldığı zaman 
dahi ‘er yükünç etti’ derler. Türkler ise ‘kıldı’ derler.”86 

‘Yalnğuk’ sözü hem Hz. Âdem87 hem de bütün insanlara verilen genel 
bir ad olduğu gibi, Oğuz, Kıpçak ve Suvarlar cariye ve kölelere de ‘yaln-
ğuk’ derlerdi. ‘Yalnğuk’ sözü bir ses değişikliği ile ‘yanğluk’ işte, sözde, 
bunun gibi şeylerde yapılan yanlışlık demektir.88 Müellifimiz Yusuf Has 
Hacib; “Bu yalnguk atı boldı yalnluk üçün bu yalnluk uruldı bu yalnguk 
üçün”89 diyor. Diğer müellifimiz Kaşgarlı da; “Yalnğuk oglı munsuz bol-
mas”90 diye bir atasözü naklediyor. Müellifimizin naklettiği başka bir 
                                                           
79 “İyilik yapan insan Burkanlarla birdir, İyilik yapmayan insan boş bakır ile birdir.” Reşid 
Rahmeti Arat, Eski Türk Şiiri, s. 247-275, Ankara, 1991. 
80 “Her şeyi yoluna koyan Tanrım bunları da yola getirdi; düzenledi, düzeltti ve birbiriyle 
barıştırdı.” Kutadgu Bilig, b. 146. 
81 DLT III, s. 237. 
82 “Üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında, ikisi arasında insanoğlu yaratılmış.” K.T. 
D.1., B.K.D.2. 
83 “Ondan sonra küçük kardeşi büyük kardeşi gibi yaratılmamış olacak, oğlu babası gibi 
yaratılmamış olacak” K.T. D.5. B.K.D.6. 
84 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 116. 
85 DLT I, s. 171. 
86 DLT II, s. 25. 
87 DLT III, s. 384. 
88 DLT III, s. 385; Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 185. 
89 “Bu yalnğuk (insan) adı yanıldığı (yangluk) için verildi; yanılmak (yangluk) insan (yaln-
guk) için yaratıldı.” Kutadgu Bilig, b. 197. 
90 “İnsanoğlu ayıpsız ve hastalıksız olmaz”, DLT III, s. 141. 
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atasözü de, “Yazmas atım yağmur, yanılmas bilge yanğku.”91 diyor. Ya-
nılma konusunda toplum ve töre gençlere her zaman daha toleranslı ol-
muştur. “Ot tütünsüz bolmas, yigit yazuksuz bolmas”92, atasözümüz ne 
kadar da manidardır. 

Türkçede ‘ayık’ sözü ‘söz verme, va’ad’ anlamındadır.93 Bu söz bire-
yin toplumla ve herhalde Tanrı ile bir mukavelesini ortaya koymuş olup 
‘kalû belâ’ (Yeh-kün) demektir. İnsanlar daha dünyaya gelmeden önce 
dünyada cari olan törenin kurallarına uyup-uymayacaklarına dair ‘ye-
mü’ yani ‘kabul ettin mi’94 diye sorulmuş, insanlar da kabul ettiklerine 
dair ‘yeh’ yani ‘evet’95 diyerek söz vermişlerdir. Yoksa Türkçede dünyevî 
manada anlaşma yapmak ‘bıçgas’ ve ‘baçığ’ (ahd-ü mîsak)96 sözüyle kar-
şılanmıştır. Müellifimiz Kaşgarlı’nın naklettiği eski bir Türk şiirinde; 

“Bıçgas bitik kılurlar 
 And key yeme berürler”97 

diyor. Tanrı ile yapılan sözleşme ve insanların ‘yeh’ yani ‘evet’ demesinden 
sonra insan ‘irade-i cüziye’siyle baş-başa bırakılmıştır. ‘Adhrış’ kelimesi 
ikiye ayrılan yolun başı, ‘ödhrüş’, iki şey arasında tereddüt etmek98, ‘azu’ 
sözü ise iki şeyden birini dilemeyi anlatan bir sözdür.99 ‘Ök’, ‘akıl’ ve ‘anla-
yış’100, ‘us’ yani ‘akıl’, ‘hayır ile şerri ayırt ediş’101, ‘kılınç’, sözü ‘iş amel, 
ahlâk’102, ‘öküş kılma’ sözü de ‘haddini aşmak’103 demektir. Aslında Türk 
tefekküründe kişioğlu doğuştan ‘yazıklı’dır.104 Bunun için XIII, XIV ve XV. 
asırda telif veya tercüme edilen eserlerin Tarama Sözlüğü için taranmasın-
da ‘yazı’ sözünün, ‘talih, nasip, kader, alın yazısı’ anlamlarında kullanıldı-
ğı görülüyor.105 Ancak, ‘Öküş kılınç’ ile insanlar ‘ayık’larını, yani söz ve 
va’atlerini ‘ayık ayıp’106 ve ‘kıyık’107 yapmışlar, ‘Sayış kün’ü unutup verdiği 
                                                           
91 “Şaşmaz ok yağmur, yanılmaz bilgin yankıdır”, DLT III, s. 380. 
92 “Ateş dumansız, genç günahsız olmaz”, DLT I, 400, III, s. 16. 
93 DLT I, s. 84. 
94 DLT III, s. 26. 
95 DLT III, s. 118. 
96 DLT I, s. 371. 
97 “Andlaşma bitiğini yazıyorlar, Sağlam yemin ediyorlar”, DLT I, s. 459. 
98 DLT I, s. 96. Bu kelimelerin ‘ıdh’ köküne bağlı olması manidar olduğundan, bu kelime ve 
türevleri üzerine yapılacak çalışmalar İslâmiyet öncesi Türk maneviyatına ait birçok gerçeği 
ortaya çıkaracaktır. 
99 DLT I, s. 88; Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 19. “Azu bu sabımda igid bar gu”, K.T. G.10. B.K. K.7. 
100 DLT I, s. 48-96. 
101 Oğuzca DLT I, s. 36-286. 
102 DLT II, s. 156, III, s. 374; Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 116; A. Von Gabain, a.g.e., s. 280. 
103 DLT II, s. 156. 
104 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 263. 
105 Tarama Sözlüğü, Cilt: VI, s. 4455. 
106 DLT II, s. 45. 
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sözden caymışlardır. Müellifimiz Kaşgarlı; “künde irük yok. Beyde kıyık 
yok”108 diye bir Türk atasözü naklediyor. Yusuf Has Hacib de; 

“Ayıp birmegü neng tilin aymagu 
 Tilin aydıng erse anı tıdmagu”109 

diyor. Türk-Altay kıyamet (uluğ kün) inanışına göre110, bir gün insanlar 
çok azacak, günahtan korkmayacaklar ve kötülükler alıp başını gidecek-
tir.111 

‘Ayığ’ kelimesi ‘kötü, fena, hile, günah, kötü hareket’112, ‘azağ’ kelimesi 
ise ‘yanlış yola sapmış’113 demektir. Kaşgarlı; “ayığ; ‘ne iyi’ ‘ne fena’ yerin-
de kullanılır; ‘ayığ edhgü’, ‘ayığ yawuz nenğ’ denir ki, ‘ne iyi; ne fena’ de-
mektir. Bu edat iyi ve kötüye delâlet eden kelimelere, tekit için gelir”114 diyor. 
Bahaeddin Ögel’in dediğine göre; “kılınç, İslâmiyet’teki ‘irade’ kavramıyla kı-
yaslanabilir. İnsan ‘erdem’ ve kılınçları, yani davranışları ile Tanrı ve halk 
yanında ağırlanıyor ve ululaşıyordu.”115 ‘Ayıg kılınçıg’ kötü hareketler, ‘edgü 
kılınç’ ise ‘iyi hareket’ yani ‘amel-i sâliha’ demektir. Eski Türk şiirlerinde; 

“alkış başik sözlegüg 
 ayıg kılınçıg öküngüg”116 
“inçip edgü kılınçığ işlerke ınanmagınça 
 bu inçsiztin.......”117 

denir. Yusuf Has Hacib’e göre; insanın aslı temiz, yüzü güzel, huyu iyi 
olmalıdır; böyle olan insanlar nimetlere kavuşurlar: 

“Atı erdi ögdülmiş aslı arığ 
 yüzi, körklüg erdi me kılkı arıg”118 
“Kiming kılkı edgü kılınç ongay 
 tilek buldı barça yaruttı kün ay”119 

                                                                                                                                        
107 ‘kıyık’: ‘sözde durmamak, eğrilik’ DLT I, s. 167. 
108 “Güneşte çatlak olmadığı gibi beyin verdiği sözde de cayma yoktur.” DLT I, s. 70. 
109 “Verilmeyecek şeyi vaad etmemeli bir kere de vaad edilmiş mi, ona engel olmamalı”, Ku-
tadgu Bilig, b. 2811. 
110 Saadet Çağatay, “Altay Türklerinde Kıyamet Anlayışı”, A.Ü. Türkoloji Dergisi, Cilt: 7, 1977. 
111 Saadettin Gömeç, “Şamanizm ve Eski Türk Dini”, P.A.Ü. Eğitim Fak. Dergisi, Sayı: 4, s. 
42, 1998. 
112 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 18. 
113 a.g.e., s. 19. 
114 DLT I, s. 84. 
115 Bahaeddin Ögel, Türklerde Devlet Anlayışı, s. 181, Ankara, 1982. 
116 “Sana hamd ve senâ etmeği günahlardan tövbe etmeği”, Reşid Rahmeti Arat, a.g.e., s. 56-57. 
117 “Hayırlı işlere inanıncaya kadar, bu huzursuzluktan kurtulmak yoktur”, Reşid Rahmeti 
Arat, a.g.e, s. 290-291. 
118 “Adı Öğdülmiş idi; soyu temiz, yüzü güzel ve huyu iyiydi”, Kutadgu Bilig, b. 1159. 
119 “Kimin tavırları iyi ve hareketleri uslu olursa; o bütün dileklerine kavuşur, güneşi ve ayı 
parlak olur”, Kutadgu Bilig, b. 1254. 
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“Kamug edgüke mün bu edgü kılınç 
 kılınç edgü bolsa bolur ming sevinç”120 

Eski bir Uygur şiirine göre kötü hareketler insanların nasiplerini ke-
serdi. Bu şiirlerde; “odun nışvanı-ka arsıkıp uth-sız boltumuz”121 denir. 
Turfan Harabeleri’nde bulunan bir Uygur türküsünün ifadesi Türklerin 
kadına ve manevî temizliğe verdikleri önemi aydınlatması bakımından 
dikkate şayandır. Bu Uygur türküsünün sözlerine göre, ayıpsız kadına, 
erkeğin boynunu eğmesi gerekmekteydi. Bu Uygur şiiri şöyledir; 

“Ne hoş bu ayıbsızlık  “ne hoş bu ayıbsızlık 
ayıbsız bolmuş kerek  ayıbsız olmak gerek, 
ayıbsız bolmışta kin   ayıbsız olduktan sonra 
ne kılsa.... kerek   ne yapsa ... gerek 
Ayıbsız tişike er   Ayıpsız kadına erkek, 
Boyunun sunmış kerek,   Başı eğmek gerek 
Ol andağ tüzün birle  Öyle dürüst bir insan ile, 
Tiriglik kılmış kerek   Hayat kılmış gerek 
Akikat bolsa tüzün    O hakikaten temiz olsa 
Anga can birmiş kerek   Ona can vermek gerek. 
Mengi çın ol mengi ok  Bu ebedi bir gerçektir, ebedi, 
Takı ne aymış kelek”  Daha ne demek gerek.”122 

Eski ve Orta Türkçede bugün de olduğu gibi bir şeyin sonu ve kenarı-
na ‘uç’ denirdi. ‘Uça’ kelimesi ‘sırt, arka’, ‘udhu’ ise, ‘tepe, art, geri’ de-
mektir.123 Bu kelime Oğuz dilinde ‘bir nesnenin tükenmesi, bitmesi’ anla-
mına gelirdi.124 ‘Suç’ kelimesi ise, ‘bir işi üzerine almaktan çekinme ve 
sapma’125 demektir. Suç kelimesinin ‘çıkarmak, soyunmak’126 gibi an-
lamları da vardır. Müellifimiz Yusuf Has Hacib; 

“Köni yol öze tüz tuta bir mini 
 suçulma mening din bu iman tonı”127 
“Turup çıktı atlandı keldi yana 
 tüşüp kirdi evke suçuldu tona”128 

                                                           
120 “Bu iyi davranış bütün iyilikler için sermayedir; Hareketi iyi olursa, insan bir türlü se-
vince kavuşur”, Kutadgu Bilig, b. 255. 
121 “Günah iptidalarına aldatılıp, nasipsiz olduk”, Reşid Rahmeti Arat, a.g.e., s. 142. 
122 Reşid Rahmeti Arat, a.g.e., s. 266-267. 
123 DLT I, s. 87. Geniş bilgi için bkz. İbrahim Şahin, “Divanü Lügati’t Türk’te Geçen Uç Şeh-
rinin Yeri ve Anlamı”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 19, 2008. 
124 DLT I, s. 44. 
125 ‘Kılıç suç kıldı-kılıç saptı, kesmedi’, ‘er suç kıldı-adam işi üzerine almaktan çekindi’, 
DLT I, s. 321. 
126 ‘Er tonın suçuldı-adam elbisesini çıkardı, soyundu’, DLT II, s. 122. 
127 “Beni doğru yol üzerinde doğruluğa sevk et; üzerimden bu iman giysisini çıkarma”, Ku-
tadgu Bilig, b. 393. 
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diyor. Türkçede yeni kelimeler yapmanın yaygın bir yolu isim veya fiille-
rin bir sesini değiştirmek veya bir harf eklemektir.129 ‘Suç’ kelimesinin 
‘ucu aşma, tepeyi dolanma, üzerinden atma’ gibi manaları da vardır. De-
mek ki, ‘suç’ dünyaya gönderilmeden önce ‘yemü’ diye sorulduğunda 
‘yeh’ yani ‘evet’ dediği halde, dünyaya geldikten, yola çıktıktan sonra bu 
zünü çıkarıp atması olayıdır. 

Bazı kelimelerin menşei ilkel insanın düşünce tarzı nazara alınmak 
suretiyle bulunabilir. Bugün soyut kavram bildiren birçok kelimenin 
menşeini ilkel insanın her olayı müşahhas olarak ifade etmiş olduğunu 
nazara alarak aydınlatmak mümkündür. Nitekim, ‘yazuk’ sözünün bir 
manası da, ‘boşanmış, bağından çözülmüş’130 demektir. ‘Yol’ kelimesi 
Gök Türk Yazıtları’nda bugünkü manada kullanılan bir kelimedir. Türk-
lerde ‘töre’ basit bir ‘gelenek-görenek’ değil, gerçekte bir ‘yol’, daha doğ-
rusu ‘sırat-ı müstakim’ yani ‘doğru yaşama yolu’dur. Bu sebeple birçok 
Orta Asyalı Türkler ‘töre’ye ‘yol’ da demişlerdir.131 Müelliflerimizden Yu-
suf Has Hacib; 

“Bu ol din yolı hem bu dünya yolı 
 bu yolça yorı yolda azma ulı”132 
“Telim körmişim bar tegimsiz kişi 
 turup ilke yazdı kesildi başı”133 

diyor. Yusuf Has Hacib’in çağdaşı olan Kaşgarlı da, ‘ol keyikni yazdı’ sö-
zünde ‘yazdı’ kelimesine ‘yanıldı’ manası veriyor.134 Dede Korkut Hikâye-
leri’nden Kazan Big Oğlı Uruz Bigün Tutsak Olduğı Boyı’nda; ‘Ol kâfirün 
üçin atup birin yarmaz okçısı olur’135 şeklindeki sözde geçen ‘yarmaz’ ke-
limesi, Dresden nüshası s. 130, satır. 6, ‘يارمز -yarmaz’, Vatikan nüshası 
s. 72, satır 9’da ‘يازمز-yazmaz’ (faksimile) olarak yer almıştır. Dresden 
nüshasında istinsah hatası ile noktanın unutulduğunu düşünmek 
mümkün ise de, bunlardan ikisi de manayı değiştirmiyor. Demek ki, 
‘doğru yolu yarıp geçmek’ veya ‘doğru yoldan azmak’ yani ‘yazmak’ aynı 
şeydir. Yine Dede Korkut Hikâyeleri’nde ‘yazuk’ sözü ‘günah, suç’ anla-
mında geçmiştir. Dirse Han Oğlı Buğaç Han Hikâyesi’nde; 
                                                                                                                                        
128 “Kalkıp çıktı, atına binip geri döndü; inip evine girdi ve giysisini çıkardı”, Kutadgu Bilig, b. 4958. 
129 “Alanğ-anğıl, emek-yemek, etki-yetki, çakmak-yakmak, övgü-sövgü, ses-sus, eşme-çeşme, 
yağmur-çağmur, göz, gör, kör” vb. 
130 DLT III, s. 16. 
131 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 59-233; Hikmet Tanyu, “Türk Tö-
resi Üzerinde Yeni Bir Araştırma”, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, s. 104-112, 1978. 
132 “Bunlardan biri din yolu; biri de dünya yoludur; bu esaslı yoldan şaşma”, Kutadgu Bilig, 
b. 6498. 
133 “Çok görmüşümdür, liyakatsiz kişiler günün birinde memlekete karşı suç işlemiş ve 
başları kesilmiştir”, Kutadgu Bilig, b. 2519. 
134 ‘O, ava atışta yanıldı.’, DLT III, s. 59. 
135 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, TDK Yay., s. 159, Ankara, 2008. 
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“Menüm içün geldün ise oğlançuğum öldürmişem, 
 Yiğit sana yazuğı yok döngil girü”136 

sözleri yer almıştır. Her halükârda, kökeni, XI. asra, belki daha eskilere 
götürülebilecek olan ‘suç’ sözcüğümüzün, bu çağlarda, günümüzdeki 
anlamından ziyade, ‘yoldan ve yönden sapma, yanılma’ anlamına geldiği 
anlaşılıyor.137 Suçlu ve günahkâra da ‘yazuklıg’ yani ‘yazıklı’ denilirdi. 
Suç işleme ise, ‘yazık kılma’ sözü ile karşılanıyordu. Başlangıçta Kamlık 
ve Hanlık aynı kişi üzerinde toplanmıştır. Bu kurumların ayrılması süre-
cinde Kamlık kurumunu uhdesine alan ile Hanlık kurumunu uhdesine 
alan arasında görev ve yetkiler yönünden bir takım sorunlar yaşanmış-
tır.138 Kam-Gan’ın, Kamlık ve Hanlığa ayrılma sürecinde dünya işleri ve 
protokol kaidelerinin icrası Han’a, halk inançlarının gereğinin icrası 
Kam’a düşmüştür. Bu bakımdan ‘suç’ kelimesi önceleri dinî bir terim 
iken, Kamlık kurumu ile Hanlık kurumunun ayrılması sürecinde dünye-
vileşmiş, ‘yazuk’ ise uhrevileşerek ‘günah’ haline dönüşmüştür. Bugün 
“suçsuz ve günahsız” gibi ‘hendiadyoinler’ yaparken bunların manaları-
nın başlangıçta ayrı olduğunu düşünmeyiz. Dede Korkut Hikâyeleri’nde 
‘suç’ kelimesi bugünkü manasında kullanılmıştır. “Yaltaçuk gördi kim 
yanar, sazdan çıkdı. Beyregün ayağına düşdi, kılıcı altından kiçdi. Beyrek 
dahı suçından kiçdi.”139 XV-XVI. asır Osmanlı ve beylikler Kanunnamele-
rinde zaman zaman ‘suç’ kelimesi geçmekle beraber, genellikle ‘cürüm’ 
kelimesi kullanılmış, ‘yazuk’ kelimesi ise daha ziyade sofîlerin dilinde 
‘günah’ anlamında mahfuz kalmıştır. 

‘Mün’ kelimesi ‘hastalık’ ve ‘ayıp’140 anlamına geldiği gibi aynı zaman-
da suç ve günah anlamına dahi gelirdi. Dolayısıyla ‘münsüz’ kelimesi gü-
nahsız, suçsuz, kabahatsiz demektir.141 Müellifimiz Kaşgarlı, ‘müne-’ ke-
limesini, ‘eğriliği düzeltmek için bir şeyin uçlarını kesmek’142, ‘müneldi’ 
kelimesini de ‘elbisenin yenleri ve fazla olan yerlerinin kesilmesi’143 diye 
tanımlıyor. Demek ki, ‘mün’, az bir müdahale veya gayretle düzelebilecek 
küçük ayıp ve günahlardandır. Yusuf Has Hacib; 
                                                           
136 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 93. 
137 Bu konuda ayrıntı için bkz. Feda Şamil Arık, “Eski Türk Ceza Hukukuna Dair Notlar 
Suçlar ve Cezalar”, A.Ü. D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 28, 1996; Necdet 
Sevinç, “İslâm Öncesi Türk Hukuku”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 6, s. 161-184, 
Haziran 1980; Esra Yakut, “Eski Türklerde Hukuk”, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, Eskişehir, 2002. 
138 Özkul Çobanoğlu, “Kağanlık Ve Kamlık Kurumları Arasındaki Çekişmenin Türk Mitoloji-
sine Yansıması Problematiğinde Yöntem Sorunları”, Bilig, Sayı: 27, Güz 2003. 
139 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 151. 
140 DLT III, s. 140. 
141 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 90. 
142 DLT III, s. 274. 
143 ‘Ton Müneldi’, DLT II, s. 138. 
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“Negü tir eşitgil sevitmiş kişi, 
 sevitse kişi kör mün erdem başı”144 
“Mün ermez manga kör bu irsellikim 
 yangı neng talular ma özke bekim.”145 

diyor. Balasagunlu ve Kaşgarlı’nın eserlerinde ‘günah’ karşılığında geçen 
‘arınçu, erinçü’146 ve ‘teltük’147 terimlerinin, yerine göre suç ve suçlu an-
lamlarında yorumlanabileceğini de kabul etmek mümkündür. Türklerde 
kusur ve ayıp sayılan hallerden biri de ‘kibir’ olup buna ‘öktem’148 denir-
di. Yusuf Has Hacib şöyle diyor: 

“Kimi sevse aybı kör erdem bolur 
 kimi sevmese erdem öktem bolur.”149 

Türkçede ‘takip etmek, ardından gitmek, maiyet, sonra’ anlamındaki 
‘ud-u’150 kelimesinden gelen ‘udun’ sözü de ‘günahlı, kabahatli, suçlu’151, 
‘küstah, utandırıcı’152 demektir. 

Bugün dilimizde ‘vah vah, eyvah’ anlamında kullandığımız ‘yazık’153 
kelimesi yerine Eski ve Orta Türkçede ‘ısız, isiz, esiz’ kelimeleri kullanıl-
mıştır.154 Bu kelime esasında ‘kaba’ ve ‘kabalık’ demektir.155 Türk töre-
sinde ‘kibir’, ‘küstahlık’ ve ‘kabalık’ hoş görülmeyen davranışlardandır. 
Müellifimiz Yusuf Has Hacib: 

“Otunluk bıvalık yavalık kamug 
 isizler kılınçı bolur ay uluğ”156 

diyor. Gök Türk Yazıtları’nda; “Türk amtı budun begler bödke körügme 
beglergü yangıltaçı siz”157 ve “Yarıkında yalmasında yüz artuk okun urtı 
                                                           
144 “Dinle, sevilen kişi ne der; kişi kendini sevdirirse, onun kusuru erdem sayılır”, Kutadgu 
Bilig, b. 533. 
145 “Hâlbuki dönekliğim binim için kusur değildir; ben kendime daima yeni ve taze şeyler 
seçerim”, Kutadgu Bilig, b. 686. 
146 DLT I, s. 134; Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 65. 
147 Kutadgu Bilig, b. 5276. 
148 Ufuk Tavkul, “a.g.m.”, s. 19; krş. L. Ligeti, Codex Cumanicus, s. 131. 
149 “İnsan kimi severse, onun kusuru erdem olur; kimi sevmezse, onun erdemi kusur görü-
nür”, Kutadgu Bilig, b. 534. 
150 K.T. K.2, D.36; DLT I, s. 87; Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 171. 
151 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 93. 
152 A. Von Gabain, a.g.e., s. 305. 
153 DLT I, s. 143, II, s. 188. 
154 Talat Tekin, “Eski Türk Yazıtlarında Yanlış Yorumlanan Bir Kelime Üzerine”, Turkish 
Studies, (çev. Erdem Uçar), Cilt: 1/2, Sonbahar 2006; Nurdin Useev, “Esizime Mi Sizime Mi”, 
A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 34, s. 1-8, Erzurum, 2007. 
155 A. Von Gabain, a.g.e., s. 275. 
156 “Küstahlık, kabalık, aksilik hep kötülerin hareketidir; ey ulu”, Kutadgu Bilig, b. 931. 
157 “Şimdiki Türk milleti, beyleri, bu zamanda itaat eden beyler olarak mı yanılacaksınız” 
K.T. G.11. B.K.K.8. Dolayısıyla cümlenin doğrusu; “Şimdiki Türk milleti, beyleri, bu zamanda 
itaat eden beyler olarak mı yanılacak, yazıklar olsun” şeklinde olmalıdır. 
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yüzinge başınga bir ok teggürmedi. Tegdükin Türk begleri kop bilir siz”158 
şeklindeki cümlelerde geçen ‘siz’ kelimeleri zannedildiği gibi ikinci ço-
ğul kişi zamiri olan ‘siz’ değil, ‘acıma, merhamet, hayıflanma’ ünlemi 
olarak kullanılan ve daha sonraları ‘esiz / isiz’e dönüşen bir ünlemdir. 
Nitekim cümlelerin gelişi ve hayıflanma bildirmesi de bunu gerektir-
mektedir. Hâlbuki, Şine-Usu Yazıtı’ndaki, “Siz taşıkıng, Çikig taşıgırıng 
timiş”159 cümlesindeki ‘siz’ kelimesi ile, Terhin Yazıtı’ndaki; “Ötüken eli 
sizde ebir tidi” ve “küç kara bodun timiş sin sizde”160 cümlelerindeki 
‘siz’ kelimeleri, ikinci çoğul kişi zamiri olan ‘siz’ dir. Uyug Tarlag Yazı-
tı’ndaki, “Siz ilime, kunçuyuma, oğlanıma, bodunuma, sizime altmış ya-
şımda adrıltım”161, cümlesindeki ‘siz’ kelimesi, ‘eyvah / ne çare’ anla-
mında olduğu halde, ‘sizime’ kelimesi, ‘siz’ şahıs zamiri, /-im/ iyelik 
eki ile /-e/ yaklaşma-ayrılma hal ekinden oluşmaktadır. Begre Yazı-
tı’ndeki; “sizime kün ay azdım” ve “bunga sizime yıta”162 cümlelerinde-
ki ‘siz’lerin ‘ne çare, eyvah’ anlamında olduğu ortadadır. Bu gelişme 
Gök Türk Yazıtları’nda; ‘acıma, merhamet, hayıflanma’ ünlemi olarak 
kullanılan ‘siz’ kelimesinin daha sonraları aynı anlamda olmak üzere 
‘sizime’ şekline dönüştüğünü gösteriyor. Belki bu gelişme, ikinci çoğul 
kişi zamiri olan ‘siz’ ile, ‘ne çare, eyvah’ anlamındaki ‘siz’i birbirinden 
ayırt etme ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Sir Gerard Clauson, Yenisey 
Yazıtlarıyla ilgili Etimolojik Sözlüğünde yazıtlarda geçen ‘siz’ kelimesi-
ne, ‘you’, ‘siz elime’ kelimesine ‘from you my realm-benim memleketim-
den olan sizler’ ve ‘sizime’ kelimesine ‘from you who belong to me-be-
nim ait olduğum sizler’ anlamını vermişti.163 Türkolog Sir Gerard Clau-
son’dan sonra konu üzerinde yapılan çalışmalar bu şekildeki anlam-
landırmanın isabetli olmadığını ortaya koymuştur.164 Müellifimiz Kaş-
garlı; “Türkler ‘sen’ kelimesi ile çocuk, uşak gibi kendilerinden yaşça ve 
unvanca küçük olanlara seslenirler. Unvanı olan, sayılan kişilere karşı 
‘siz’ denir. Oğuzlar işi tersine çevirerek büyük için ‘sen’, küçük için ‘siz’ 
derler. Cem’inde dahi böyle denir. Kural da budur; çünkü ‘siz’ cemi olan 
                                                           
158 “Zırhından kaftanından yüzden fazla (çok) ok ile vurdular. Yüzüne başına bir tane değdir-
medi. Hücum ettiğini Türk beyleri, hep bilirsiniz.” K.T.D.33-34. Dolayısıyla cümlenin doğrusu; 
“Zırhından, kaftanından yüzden fazla ok ile vurdular. Yüzüne başına bir tane değdirmedi. Hü-
cum ettiğini Türk beyleri, hep bilir, yazıklar olsun” şeklinde olmalıdır. 
159 “Siz ayaklanın, Çik'leri de ayaklandırın demiş”, Şine-Usu Yazıtı, D. 10. 
160 “Ötüken ülkesi sizde, yönetin dediler” ve “güçlü halk demiş: Atalar Mezarlığı sizde”, Ter-
hin Yazıtı, G. 5. 
161 “Siz ülkemden, eşimden, oğullarımdan, milletimden, sizden altmış yaşımda ayrıldım”, 
Uyug Tarlag Yazıtı (II. Togan Bitiği). Dolayısıyla cümlenin doğrusu; “Ne çare; ülkeme, eşime, 
oğullarıma, milletime, sizlere, altmış yaşımda veda ettim” şeklinde olmalıdır. 
162 Begre Yazıtı (İçreki Bitiği) 1. “yazık ki ayrı düştüm” ve 4. satır, “ne çare, ayrıldım.” 
163 Erhan Aydın, “S. Gerard Clauson’un Etimolojik Sözlüğünde Yenisey Yazıtlarıyla İlgili Ve-
riler”, s. 111. 
164 Talat Tekin, “a.g.m.”; Nurdin Useev, “a.g.m.”. 
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bir isimdir”165 diyor. Dolayısıyla sonradan ‘sizime’ şekline dönüşen, Gök 
Türk Yazıtları’ndaki ‘siz’ Oğuzca bir belirti olup, bunda büyüklerin kü-
çükleri tekdir etmesi, onlara hayıflanması, acıma ve merhamet göster-
mesi esprisi bulunmuş olmalıdır. ‘Siz’ kelimesinin, Eski Türkçe döne-
minin sonlarında ‘eyvah’ anlamında ‘sizime’ kelimesine, bu kelimenin 
de Orta Türkçe döneminde ‘isizim’ kelimesine dönüştüğü ve ‘eyvah’ an-
lamındaki ‘siz’ kelimesinin tamamen kaybolduğu görülmektedir. 

Kaşgarlı’da geçen Alp Er Tonga Destanı’nda ‘Isız’ kelimesi ise ‘kötü, 
kahpe’ anlamındadır. 

“Alp Er Tonga öldi mü  “Alp Er Tonga öldü mü, 
Isız ajun kaldı mu   Kötü dünya kaldı mı, 
Ödlek öçin aldı mu   Zaman öcünü aldı mı 
Emdi yürek yırtılur”   Artık yürek yırtılır.”166 

Kutadgu Bilig’de ‘isiz’ kelimesi ‘kötü’ anlamında kullanılmıştır. 

“isiz iş tutunma yırak tur teze isiz iş azıtur sini yol öze”167 
“İsizke katılma ay ödrüm kişi isiz bolga kılkıng ol isiz tuşı”168 
“isizmü sanga yig azu edgümü söküşmü kolur sen azu ögdimü”169 

Bu ‘esiz / isiz’ kelimesi Kaşgarlı’da ‘eyvah’ anlamında kullanılmıştır. 
Müellif, “essiz anınğ yigitliği”170 diyor. Aşk ateşiyle kavrulmuş bir ozanın 
vaziyetini; 

“Könğli köyüp kanı kurıp agzı açıp katgurar 
Sızgurgalır üdhikler essiz yüzi burkurar.”171 

sözleriyle ifade ediyor. Yusuf Has Hacib de bu manada;  

“İsizim yigitlik isizim yigitlik 
tuta bilmedim men sini terk kaçıktım”172 

diyor. Bu bakımdan, Yenisey Yazıtları’ndaki cümlelerde geçen, ‘ayıta, 
esizime, ayıta’ kelimeleri birer ‘hendiadyoin’ gibi görülmektedir. Bununla 
                                                           
165 DLT I, s. 339, II, s. 347, III, s. 124, III, s. 298. 
166 DLT I, s. 41. 
167 “Kötüyü arkadaş edinme, ondan uzak tur, kaç; kötü arkadaş seni yolundan şaşırtır”, 
Kutadgu Bilig, b. 4194. 
168 “Ey iyi insan, kötüye katılma; tıpkı o kötünün doğası gibi, seninki de kötü olur”, Kutad-
gu Bilig, b. 4241. 
169 “Kötü mü daha iyi senin için, yoksa iyi mi, sövülmek mi istersin, yoksa övülmek mi”, 
Kutadgu Bilig, b. 243. 
170 “Yazık onun gençliğine”, DLT I, s. 143. 
171 “Âşık, halkın yanında ağzı açılasıya güler, kalbi yanıktır, kanı kurumuştur. Âşk onu 
eritmek üzeredir. Yazık onun solmuş çehresine.” DLT II, s. 188. 
172 “Yazık gençliğime, gençliğime yazık, ben seni, tutmasını bilmedim, Çok çabuk elden ka-
çırdım”, Kutadgu Bilig, b. 6522. 
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beraber bu kelimelerin manaları üzerindeki tartışmalar henüz devam et-
mekte olup, bir neticeye ulaşılmış da değildir.173 

Dede Korkut Hikâyeleri’nde ‘vay’ kelimesi bir acıma, bir şaşkınlık bil-
dirdiği gibi, ‘yazuk’ kelimesi de ‘eyvah’ anlamındadır: 

“Tavla tavla bağlanan atuma yazuh Kardaş diyü saklayanda yoldaşuma  

yazuh 

Yumruğumda talbınanda şahin kuşuma  

yazuh 

Yeter ile tutanda tazıma yazuh 

Biglige toymadın özüme yazuh Yigitlige usanmadın canuma yazuh”174 

Kutadgu Bilig’in bazı yerlerinde ‘yazık, hayf, eyvahlar olsun’ anlamın-
da Farsçadan alınan ‘diriga’ kelimesi kullanılmıştır: 

“Köngül bertti ilig yuvuldı yaşı 
ayur ay diriga ol edgü kişi”175 

XIII. asır Batınî babalarından Şeyyad Hamza, ‘diriga’ kelimesini bir 
şiirinde ‘ne yazık, eyvah’ anlamında kullanılmıştır: 

“Katı odlare ben yandum dirigâ Ogul derdine boyandum dirigâ 

Hacı Muhammede yalvarı-kaldum Bulımadum çok uzandum dirigâ 

Gözüm nûrı ogul cânum pâresi  Dil-ü dil-bend-ü bülbülüm dirigâ 

Ogul balı dadunuz damagumun Ölüm agusına yandum dirigâ 

Söyündürdüm yüzüne kim bakıcak Sizi bana kala sandum dirigâ 

Müsülmâna ogul kız acısını  Bititmegil hudâvendüm dirigâ”176 

Bir Koyunbaba Menâkıbnâmesi’nde de Farsça ‘diriga’ kelimesi ‘ne ya-
zık, eyvah’ anlamındadır.177 XIX. asır şairlerimizden Geredeli Âşık Figanî 
ise bir şiirinde ‘vah’ ve ‘yazık’ kelimelerini ‘eyvah’ anlamında ‘hendiad-
yoin’ şeklinde kullanmıştır. 
                                                           
173 Bu kelimeler Türk-İslâm mezar taşlarındaki ‘El Baki Hüvel Baki’ gibi bir klişeden ibaret-
tir. Eski Kuzey Türk dünyasında bir ‘ayı’ kültünden bahsedildiği gibi, mitolojide ‘ay’, ‘ata’ ve 
döngüsel yenilenmenin bir sembolüdür. ‘Ayı’ kelimesinin ‘hakikat, yaratma, yaratıcı kudret’ 
anlamına geldiği de bilinir. Diğer yandan Türkçede ‘ayıt’ söylemek, ‘anyıg’ ise ‘korkmak’ de-
mektir. Gök Türk yazıtlarından önce ‘ayıt’ ile ‘anyıg’ın eşsesli olduğu düşünülebilir. Bu ba-
kımdan; ‘ayıta, esizime, ayıta’ klişesini, ‘Tanrım eyvah Tanrım’ veya ‘korkuyorum, eyvah kor-
kuyorum’ şeklinde anlamak mümkündür. ‘Ayıt’ ve ‘anyıg’ hk. bkz. Hatice (User) Şirin, “Şine 
Usu Yazıtında Kayıtlı ‘T(A)T(A)R(I)G: (A)Y(I)Td(I)M’ Cümlesi Üzerine”, International Journal of 
Central Asian Studies, Cilt: 12, 2008. 
174 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 109. 
175 “Hükümdar çok müteessir oldu, ağlamaya başladı: o iyi insana çok yazık dedi”, Kutadgu 
Bilig, b. 6238. Kutadgu Bilig’de Arapça ve Farsça alıntılar için bkz. Halil Ersoylu, “Kutadgu 
Bilig’deki Arapça ve Farsça Kelimeler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 27, s. 121-
138, Aralık 1983. 
176 Orhan Tavukçu, “Şeyyâd Hamza’nın Bilinmeyen Bir Şiiri Münasebetiyle”, Central Asian 
Studies, (Prof. Dr. Mustafa Canpolat Armağanı), Cilt: 10-1, s. 183, 2005. 
177 “Diriga bilmedik kadrin meğer Koyunbabadır bu” (8/ 110); “Cana kast etmek diriğa biz-
den isyandır sana” (41/608); Hacı Yılmaz, “Bilinmeyen Bir Koyunbaba Menâkıbnâmesi Üze-
rine”, Hacı Bektaş Veli Dergisi, Sayı: 11, s. 21, 1999. 
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“Fazla yok Karun kadar mâlın da olsa neyleyim 
Vah yazıklar beş kulaç ehrâma bâşım bağlıdır”178 

Türk dinî tarihinde Vahdaniyet temel inanç olup, diğer görünümler 
sadece birer ilâve fenomen durumundadır. Şamanizm denen şeyin Vah-
daniyet fikrinin (monoteizm) yozlaşmış veya yozlaştırılmış şeklinden baş-
ka bir şey olmadığı anlaşılıyor.179 Bu durumda sonradan Şaman denen 
‘Kam’ın orijinal halinin bir peygamber olması çok muhtemeldir. Ancak 
Kam, aslında bu yetkiyi aynı zamanda ‘kam-gan’ olan handan almıştır. 
Bahaeddin Ögel’e göre; “Bir nevi tek Allah’a tekabül eden ‘Gök Tanrı’ dini-
ne sahip olan Hunların, en büyük rahibinin de devlet reisi olduğu anlaşıl-
maktadır. Devlet reisi, bizzat Tanrının oğlu ve yeryüzünde vekilidir. Halk 
arasında bazı sihir ve ayinler yapan Kamların da bulunmuş olması çok 
muhtemeldir.”180 L. Ligeti de Türklerde; “Baş-Hükümdar belki aynı zaman-
da başpapaz gibi bir şeydi, çünkü, her sabah çadırından çıkar ve Tanrıya 
tapınır gibi bir tavırla, doğan güneşi selâmlardı; uğur getiren yeni ay gö-
ründüğü zaman ise aynı saygı ile ayı selâmlardı.”181 demek sureti ile hü-
kümdarın aynı zamanda başpapaz olabileceğini imâ ediyor. Gök Türk Ya-
zıtları’ndan anlaşıldığı kadarıyla Kağan bu vazifeyi doğrudan Tanrıdan 
almış olup bir bakıma ‘halife-i ruy-u zemin’dir.182 Bu bakımdan, İslâm hi-
lâfet kurumunun gelişmesinde İslâmiyet öncesi Orta Asya din ve inanış-
larının tesirleri aranmalıdır. Hatta ilk Türk-İslâm tarikatlarında İslâmi-
yet öncesi Türk dininin tesirleri bariz olduğu gibi, Anadolu inanç önder-
lerini besleyen de eski Türk inanç sistemleri, din ve inanışları olmuştur.183 

Türklerde ‘töre’ daha çok devletin kuruluş düzeni ve işleyişi ile ilgili 
kuralları ifade etmekte ise de, aile yaşantısı açısından da bu kavram kul-
lanılmıştır. Bu manada töre ‘görenek’ demektir.184 Türk töresi, toplum 
düzeni ve askerî disiplini sağlamak için konmuş kanunlardı. Törenin en 
ana ve temel maddeleri Türk boylarının, dışarıda ve divanda nasıl yer 
alacakları, yaylak ve kışlak gibi yurtların belirtilmesi, mevki, rütbe ve de-
                                                           
178 Mehmet Yardımcı, “Âşık Figanî’de Klasik Türk Şiirinin Etkileri”, Folklor / Edebiyat 1994/4, 
ayrı basım, Sayı: 20, s. 10. 
179 Mehmet Aydın, “Türklerin Dinî Tarihi Üzerine Bir Değerlendirme”, S.Ü. Türkiyat Araştır-
maları Dergisi, Sayı: 4, s. 3, Güz 1997; “Şamanizmin Eski Türk Dinî Hayatı İle İlişkisi”, Hacı 
Bektaş Veli Dergisi, Sayı: 28, s. 89-100, 2003; Abdülkadir Donuk, “Eski Türk Dini Şama-
nizm Mi İdi?”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 14, s. 9-11, Şubat 1988. 
180 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihi, s. 46, Ankara, 1984. 
181 L. Ligeti, Bilinmeyen-İç Asya, s. 47, aynı müellif, Attilâ ve Hunları, (tr. Şerif Baştav), s. 
36, Ankara, 1982. 
182 İrfan Görkaş, “Köktürk Kitabelerinde Tanrı-İnsan Münasebetleri”, Türk Dünyası Araştır-
maları Dergisi, Sayı: 117, s. 111-122, Aralık 1998. 
183 Erman Artun, “Anadolu İnanç Önderlerini Besleyen Eski İnanç Sistemleri, Dinler, İna-
nışlar”, Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi Bildirileri, Türksev Yay., s. 25-
39, Ankara, 2002. 
184 Aybars Pamir, “Orta-Asya Türk Hukukunda ‘Töre’ Kavramı”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergi-
si, Cilt: 58, Sayı: 2, s. 360, 2009. 
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receler ile ‘silsile-i meratib’in oluşturulmasıydı. Yalnız beyler değil, ona 
bağlı olan halk kitleleri de bu kesin ve disiplinli devlet protokolü içinde 
yerlerini almıştır.185 Bu sayede Türk toplumunda ‘disiplin’ denen düzenin 
en yüksek örneği görülür. Türk töresi, aileden başlayarak, herkesi yerine 
ve vazifesine göre mesul tutuyordu.186 Yani Töre sosyal kontrolü sağla-
mış, fertleri âdeta birbirine zimmetlemiştir.187 ‘Töre’nin bireylerin benlik-
lerine işlediği bu toplumda ‘azgınlığa’ ve ‘şaşkınlığa’ yer yoktur. Kaşgar-
lı’nın naklettiği eski bir Türk şiirinde; 

“Endik kişi ..?   El törü yetilsün 
Toklu böri yetilsün   Kadhgu yama savılsun.”188 

diyor. Gök-Türk kağanı Tou-lan Kağan’ın zina yapan Çinli prenses Ch’ien-
chin’i (Ta-i), halkın önünde ve bizzat kendi kılıcı ile nasıl öldürdüğü, Türk 
tarihinin meşhur olaylarındandır.189 Çin kaynaklarının verdiği bilgilere gö-
re, Kırgızlar, haramilerin daima kafalarını keserler ve bir oğul harami 
olunca, onun başını babasının boynuna asarlar, baba da bu kelleyi ölün-
ceye kadar boynundan çıkaramazdı.190 

el Câhiz’in Fazâ’il el-Etrâk adlı eserinde; Emevî halifesi Hişam b. Ab-
dülmelik tarafından Horasan valiliğine tayin edilen Cüneyd b. Abdurrah-
man ile Türk hakanı191 arasında geçen bir mülâkattan bahsedilir. Bu 
mülâkat henüz İslâmiyet dairesine girmemiş olan Türklerin iman ve iba-
det esasları bakımından İslâmiyet’in tebliğ ettiği iman ve ibadet esasları-
na ne kadar yatkın olduklarını ortaya koymaktadır.192 Türk ülkelerini zi-
yaret eden İslâm coğrafyacılarına göre Türkler sadece fiziki olarak değil, 
manen de güzeldirler. İbn Fazlan 920 yılında Volga Bulgarlarına gider-
ken aralarından geçtiği Oğuzlardan bir kadının edep yerini açık görmüş 
ve taaccüp etmişti. Bu Türk kadınının kocasının Arap seyyaha söylediği 
                                                           
185 Bahaeddin Ögel, Türklerde Devlet Anlayışı, s. 300 vd.; Türk Kültürünün Gelişme Çağları, 
s. 232 vd.; Türk Mitolojisi, Cilt: I, s. 28-29-273-274; İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, 
s. 233-234, İstanbul, 2005. 
186 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 233. 
187 Nevin Güngör Ergan, “Bozkır Türklerinde Sosyal Kontrol”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt: I, 
Sayı: 3, s. 1-8, Nisan 1999; Mustafa Avcı, “Töre Cinayetlerinin Tarihi Kökenleri”, Türk Dün-
yası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 158, s. 119-144, Eylül-Ekim 2005. 
188 “Şaşkın kişi ayılsın,  Yurda düzen yayılsın, 

  Kurtla toklu güdülsün,  Kaygı yine savulsun.” DLT I, s. 106. 
189 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 233; Ahmet Taşağıl, Gök Türkler I, 
s. 52. 
190 W. Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, (çev. N. Uluğtuğ), s. 69, Ankara, 1996. 
191 Bu Türk hakanı Türkiş Kağanı Su-lu Kağan olmalıdır. Bu konuda bkz. Zekeriya Kitapçı, 
Türkistan’da Müslüman Olan İlk Türk Hükümdarları, TDAV Yay., s. 82, İstanbul, 1988. 
192 Fazâ’il el-Etrâk, s. 86 v., (haz. R. Şeşen) T.K.A.E. Yay., Ankara, 1988. Ayrıntı için bkz. 
Özkan Açıkgöz, “Din Değiştiren Türkler Benliklerini Yitirirlerken İslâm’a Girenler Nasıl Türk 
Olarak Kalabildiler?”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 126, 79-88, Haziran 2000; 
“Türk Müslümanlığı’nın En Belirgin Vasıfları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 148, 
s. 159-178, Şubat 2004. 
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sözler meşhurdur. Seyyah henüz Müslüman olmamış Oğuzlar hakkında; 
“Zina diye bir şey bilmezler. Böyle bir suç işleyen birini ortaya çıkarırlarsa 
onu iki parçaya bölerler. Şöyle ki: Bu kimseyi iki ağacın dallarını bir yere 
yaklaştırarak bağlarlar. Sonra, bu dalları bırakırlar. Dalların eski durumu-
na gelmesi neticesi, o kimse iki parçaya bölünür.”193 Tabi burada cezaya 
çarptırılanın kim ya da kimler olduğu belirtilmemiş, ancak bu ağır ceza 
insanlar üzerindeki baskı ve kontrolün ileri boyutta olduğunu göster-
mektedir. Türk töresi cezaların tatbikinde kimseye ayrıcalık tanımamış-
tır.194 Bir Çin kaynağının naklettiğine göre, Tabgaç Türk hükümdarı T’ai-
Wu; “Ben devletimin içinde küçüklerin haydutluk etmesine ve halkımın 
ezilmesine göz yumamam” şeklindeki sözleriyle, adaletin uygulanmasın-
da gösterdiği titizliği gözler önüne sermiştir.195 Ceza hukuku, toplumun 
huzur ve sükûnunu ihlâl eden ve ‘suç’ dediğimiz hareketleri önlemeye ve 
bu hareketlerin işlenmesi halinde faillerine ‘ceza’ adını verdiğimiz müey-
yideleri uygulamaya yönelmiş kaideleri kapsayan hukuk manzumesidir. 
Gerek Çin yıllıklarının verdiği haberler, gerekse erken Türk yazıtları ile 
diğer yazılı kaynaklarımıza göre, Türklerdeki adalet ve insanlık anlayışı 
çağlar ötesi olup, ortaçağ zihniyeti ile bağdaştırılması güçtür. Yusuf Has 
Hacib; 

“Kerek oglum erse yakın ya yaguk kerek barkın erse kiçigli konuk 

törüde ikigü manga bir sanı  keserde adın bulmagay ol mini”196 

diyor. Diplomat İbn Fazlan, içlerinden geçtiği Oğuzlardan sonra Volga 
Bulgarlarında zina edenlerin ve hırsızların nasıl cezalandırıldığını da 
şöyle anlatıyor: 

“Kadınlar ve erkekler hep beraber girip çırılçıplak yıkanırlar. Birbirle-

rinden kaçmazlar. Bununla beraber, herhangi bir şekilde zina etmez-

ler. Zina onlara göre en büyük suçlardandır. İçlerinden biri zina eder-

se, kim olursa olsun, dört kazık çakıp zina edenin el ve ayaklarını 

bunlara bağlarlar. Sonra onu, boyundan uyluklarına kadar balta ile 

yararak iki parçaya ayırırlar. Kadına da aynı cezayı tatbik ederler. 
                                                           
193 İbn Fazlan Seyahatnâmesi, (haz. R. Şeşen), s. 35, İstanbul, 1995. 
194 Nilgün Dalkesen, “İslâm Öncesi Devirlerde Orta Asya’da Değişen Kadın-Erkek İlişkileri”, 
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7/2, s. 441-449, 2008. 
195 Abdülkadir Donuk, “Eski Türklerde Hükümdarın Vazifeleri ve Vasıfları”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 17, s. 108, Nisan 1982; Eski Türk devletlerinde adalet anlayışı ve 
bu kavrama isnat edilen değerle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Adem Tutar, İslâm Öncesi Türk 
Devlet Geleneğinde Adalet Anlayışı, Cilt: II, s. 868 vd, Ankara, 2002. 
196 “Gerek oğlum, yakınım veya hısımım olsun; 

 gerek yolcu, geçici veya konuk olsun; 
 Kanun karşısında benim için hepsi birdir; 
 Hüküm verirken hiçbiri beni farklı bulmaz.” Kutadgu Bilig, b. 817-818. ayrıca bkz. Can-

türk Caner, “Kutadgu Bilig’de Türk Yönetim Felsefesi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 137, s. 139-144, Nisan 2002. 
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Kadın ve erkeği ikiye ayırdıktan sonra vücutlarının parçalarından 

her birini bir ağaca asarlar.” 

Kadınlar yüzerken erkeklerden kaçsınlar diye çok çalıştıysam da mu-
vaffak olamadım. 

“Hırsızı da zina yapan gibi öldürürler.”197 

XI. asır Gazneli müelliflerinden Gerdizî ise, bir Karluk kadınının ken-
disine musallat olan bir erkeği nasıl tehdit ettiğine dair bir olay naklet-
tikten sonra; “malûmdur ki, Türklerin kadınları çok temiz yani namuslu 
olurlar.”198 diyor. Vambery’e göre; “Eski Türkçede alüfte, piç (veled-i zina) 
sözlerine rastlanmaz. Sonradan bu manalara gelen sözler diğer dillerden, 
bilhassa Farsçadan geçmiştir.”199 

Kaşgarlı’nın Türklerin hususiyetleri hakkında naklettiği bir Hadis-î 
Kutsî de şöyledir: 

“Yüce Tanrı: ‘Benim bir ordum var, ona ‘Türk’ adı verdim, onları do-

ğuda yerleştirdim. Bir ulusa kızarsam Türkleri, o ulus üzerine musal-

lat kılarım.’ diyor. İşte bu, Türkler için bütün insanlara karşı bir üs-

tünlüktür. Çünkü, Tanrı onlara ad vermeyi kendi üzerine almıştır; on-

ları yeryüzünün en yüksek yerinde, havası en temiz ülkelerinde yer-

leştirmiş ve onlara ‘kendi ordum’ demiştir. Bununla beraber: “Türk-

lerde güzellik, sevimlilik, tatlılık, edep, büyükleri ağırlamak, sözünü 

yerine getirmek, sadelik, öğünmemek, yiğitlik, mertlik gibi övülmeye 

değer, sayısız iyilikler görülmektedir.”200 

Sonuçta; Fazâ’il el-Etrâk müellifi el Câhiz; “Türklerin memleketlerinin, 
develere, hayvanlara, davarlara, vahşî hayvanlara ayrı bir şekil verdiğini 
görürsün. Türklerin hayvanları bile kendileri gibi Türk hususiyetini taşır 
yani Türkî’dir.”201 diyor. Ehlî ve vahşî hayvanatı dahi meziyetleriyle övgü-
ye mazhar olmuş bir milletin yolu ‘tüz’dür. Böyle bir toplumda, endikle-
re, udunlara, azgınlar ile şaşkınlara yer yoktur. Eğer varsa, ne ‘isizim’, ne 
‘dirigâ’, sadece ‘yazık’tır... 
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Öz 

Yunanlıların “her şey bitti, hedefimize ulaşmaya az kaldı” dedikleri 

anda, halkın yüreğinden kopan bir güçle, vatan ve millet aşkıyla hareket 

ederek, kenetlenmişlerdir. İşte bu kenetlenmenin adına da Kuva-yi Milli-

ye denmiştir. 

Kuva-yi Milliye teşkilatlanmasında; bir yandan Ege’deki Efeler, diğer 

taraftan düzenli ordu subayları, din adamları, devlet memuru ve yönetici-

leri, eşraf ve ağalar gibi kanaat önderleri de yer almaktaydı. 

Kuva-yi Milliye’nin ortaya çıkması sonrasında, Batı Anadolu’da eşkıya-

lıktan ve adi suçlardan kaynaklanan suçların affı ve cezalarının tecili gün-

deme gelmiştir. Amaç, Millî Mücadele için bütün güçlerden yararlanmaktır. 

15 Mayıs 1335 (1919) tarihinde İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalin-

den sonra meydana gelen milli galeyan üzerine Efeler, eşkıyalığı bıraka-

rak Batı Anadolu’da millî bir cephe kurmuşlar ve Yunanlılarla savaşa gi-

rişmişlerdir. 

Yararlığı görülen bu Efelere, yeni Türk devletinin kurulmasından son-

ra yaşadıkları şehirlerde arazi verilerek normal hayata dönüşleri sağlan-

mıştır. Efeler, vatan için gazi veya şehit olma mertebesine ulaşmışlardır. 

Anahtar kelimeler: Efeler, Kuva-yi Milliye, Millî Mücadele, Suç, Eşkıya. 

Abstract 

From Bandıtry To Patrıotıng: Efes 

As the Greeks said, “it’s over, the target is close”, a force, which mo-

ved with the love for country and nation, was born out of the nation’s bo-

som. This force is called National Forces. 
                                                           
* Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tari-
hi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, gulmeznurettin@hotmail.com 
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In National Forces, Efes from Aegean region, officers from regular ar-

my, religious functionaries, public servants, notables and landlords, who 

are opinion leaders for the public, took place. 

After National Forces showed up, the postponements and amnesties 

of petty crimes from West Anatolia gain currency. The purpose was to use 

all resources for War of Independence. 

After occupation of Izmir by Greeks by the time 15th May 1335 (1919), 

Efes left banditry and sat up a national front to struggle with Greeks. 

By the time of new Turkish State had established, the productivity of 

Efes awarded and the lands where they lived assigned to Efes for living in a 

regular life. Efes had the honor of being ghazi and martyrize for the country. 

Key Words: Efes, National Forces, War of Independence, Crime, Bandit. 

1. Giriş 

Kuva-yi Milliye, Anadolu’nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Erme-
ni birliklerince işgal edildiği, Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların da-
yatıldığı dönemde, Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı 
günlerde vatan millet, din devlet sevgisiyle harekete geçen, ırzını ve na-
musunu, yani onurunu korumak için bir araya gelen, sivil ve askerler-
den meydana gelen silahlı ve millî direniş kuvvetlerine verilen isimdir. 
Kuva-yi Milliye, Kurtuluş Savaşı’nın ilk savunma kuruluşudur. 

Kuva-yi Milliye mevcudu, 1919 yılı sonuna kadar, Batı Anadolu’da 
6.500-7.500 arasında değişmiştir. 1920 yılı ortalarında ise, bu mevcu-
dun yaklaşık 15.000 kişiye ulaştığı tahmin edilmektedir. 

İlk Kuva-yi Milliye kıvılcımı, yani ilk silahlı direniş, Güney Cephe-
si’nde Dörtyol’da 19 Aralık 1918’de Fransızlara karşı başlamıştır. Bunun 
en önemli nedeni, Fransızların işgallerine Ermenileri ortak etmeleridir.1 

İkinci silahlı direniş hareketi, İzmir’in İşgali’nden sonra Kuva-yi Milli-
ye hareketini, milliyetçi ve vatansever olan bazı subaylar halkı örgütleye-
rek Ege Bölgesi’nde resmen başlatmışlardır. Batı Anadolu’daki Kuva-yi 
Milliye birlikleri düzenli ordu kuruluncaya kadar geçen sürede Yunan 
birliklerine karşı vur kaç taktiği ile savaşmıştır. Buna karşılık Güney 
Cephesi’nde Mersin, Adana, Maraş, Antep ve Urfa’daki direniş hareketi, 
düzenli ve disiplinli Kuva-yi Milliye birlikleri tarafından yapılmıştır. 

Kuva-yi Milliye adı altında örgütlü direniş, İzmir’in düşman tarafından 
ele geçirilmesinden sonra Ege Bölgesi’nde başlamış ve bağımsız yerel ör-
gütlenmeler olarak yayılmıştır. Bölgesel kuruluşlar, daha sonra TBMM’nin 
kurulması ile birleştirilmiş ve I. İnönü Muharebesi öncesinde düzenli or-
duya dönüştürülmüştür. 
                                                           
1 Kadir Kasalak, “Kuva-yi Milliye’nin Askeri Açıdan Etüdü”, Atatürk Araştırma Merkezi Der-
gisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yıl Özel Sayısı, Sayı: 42, Cilt: 14, Kasım 1998. 
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Kuva-yi Milliyeciler, hiçbir devletin ve ulusun egemenliğini kabul etmeye-
rek, Türk milletinin kendi bayrağı altında yaşama hakkını ve bağımsızlığını 
oluşturmayı amaçlamışlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Sava-
şı’ndan yenilgiyle çıkması, Türk Ordusu’nun terhis edilmesi, Damat Ferit 
Paşa hükümetinin, işgallere seyirci kalması, İzmir’in Yunanlılar tarafından 
işgali ve Yunan mezalimi, Osmanlı hükümetinin Türk halkının can ve mal 
güvenliğini koruyamaması Kuva-yi Milliye’nin doğmasını sağlamıştır. 

Batı Anadolu bölgesinde daha İzmir işgal edilmeden önce millî teşkilât-
lanmaya gidilmiş, 6 Kasım 1918’de İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Ce-
miyeti gayri resmî olarak kurulmuş, 14 Aralık 1918’de resmî hüviyete ka-
vuşmuştu. Cemiyet, 17 Mart 1918’de büyük kongresini İzmir, Aydın, Deniz-
li, Manisa, Muğla, Balıkesir ve ilçelerinden katılan yüzlerce delege ile yap-
mıştır. Bu kongrede, Aydın Vilâyeti (İzmir, Aydın, Denizli, Manisa), Karesi 
(Balıkesir) ve Menteşe (Muğla) sancaklarının yüzde sekseninin Türk olduğu 
ve Türk halkının bu bölgeyi gerekirse silahla savunacağı ilân edilmiştir. Ce-
miyet, Hürriyet ve İtilâf Fırkası taraftarlarınca İttihatçılıkla itham edilmiş, 
İzmir’in işgalinden sonra merkezini İstanbul’a taşımak zorunda kalmıştır. 

İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti, İzmir ve civarındaki Yu-
nan işgaline mani olamamış, fakat özellikle Büyük Kongre’de alınan karar-
larla Batı Anadolu’da Kuva-yi Milliye’nin temelini oluşturmuştur. İzmir’in 
işgali ve bölgedeki Rum vahşeti Kuva-yi Milliye’yi fikir sahasından eylem 
safhasına geçirmiştir. Bölgede millî teşkilâtın temelini daha önceki tarihler-
de dağlarda çetecilik yapan, Yunan işgali ile birlikte şehre inerek halkı et-
rafında toplayan efeler teşkil etmiştir. Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, 
Gökçen Hüseyin Efe, Mustafa Efe, Çerkez Ethem, Poslu Mestan Efe, Sarı 
Efe Edip, Tuzcu Efe, Saçlı Mustafa Efe, Bulgurlu Efe, Parti Pehlivan, Yaba-
ayak Halil Efe, İhsan Oğlu Mehmet Efe, Sarı Mehmet Efe, Halil Efe2 bölge-
deki millî kuvvetlerin başındaki efelerdendir. Bunlarla beraber, bu bölgeye 
gelen Osmanlı subay ve erlerini bünyesinde toplayan düzenli birlikleri de 
unutmamak gerekir. Albay Bekir Sami Bey, Albay Kazım (Özalp), Albay 
Mehmet Şefik (Aker) burada faal bir şekilde çalışan asker idarecilerdir.3 

Kuva-yi Milliye, Millî Mücadele’nin ilk silahlı direniş gücü olmuştur. 
Kuva-yi Milliye birlikleri arasında ilişki az olup, kendi bölgelerini kurtar-
maya çalışmışlardır. Tek bir merkeze bağlı değillerdir. Mondros Ateşkes 
Antlaşması ile terhis edilen askerler de bu harekete katılmışlardır. İşgal-
ci güçlere büyük zararlar vermişlerdir. Düzenli orduya zaman kazandır-
mışlardır. Halka ümit vermişlerdir. Kuva-yi Milliye, birlik, beraberlik ve 
dayanışma gibi duyguların gelişmesine katkıda bulunmuştur. 
                                                           
2 Nurettin Gülmez, “Manisa ve İlçelerindeki Kuva-yi Milliyeciler”, Millî Mücadele’de Manisa 
ve Kuva-yi Milliye Sempozyumu (6-7 Kasım 2009), s. 62-90, Manisa 2010. 
3 Haluk Selvi, “İstanbul Hükümeti’nin Kuva-yi Milliye Hareketini Bölme Teşebbüsü, Jandar-
ma Umum Kumandanı Kemal Paşa’nın Batı Anadolu Gezisi ve Sonuçları”, Atatürk Araştırma 
Merkezi Dergisi, Sayı: 44, Cilt: XV, Temmuz 1999. 
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Askerlik tekniğini yeteri kadar iyi bilmeyen, dağınık, düzensiz olarak 
mücadele eden Kuva-yi Milliye, düzenli düşman ordularını durduracak 
güçten yoksundu. Ayrıca suçlu gördüklerini kendileri cezalandırıyorlar-
dı. Düşmanı yurttan atacak güçleri yoktu. Ancak düzenli ordu içinde de 
yer almak istemiyorlardı. Bu yüzden düzenli orduya geçildiği sırada bazı 
Kuva-yi Milliyeciler isyan etmiştir. Demirci Mehmet Efe Ayaklanması 
I. İnönü Muharebesi’nden önce, Çerkez Ethem Ayaklanması ise I. İnönü 
Savaşı’ndan sonra bastırılabilmiştir.4 

Kuva-yi Millîye teşkilâtlanması bir yandan Ege’deki eşkıyalık, efelik, 
zenginlerden haraç almak, kısaca hükümete ve düzene başkaldırma ge-
leneğiyle öte yandan İttihatçılığın komitecilik, milliyetçilik yönüyle İstan-
bul için son derece zararlıydı. 

Ancak İstanbul yönetiminde bulunan bazı vatanseverler de, Kuva-yi 
Milliye hareketinin örgütlenmesini bizzat yönlendirmişlerdir. Örnek ola-
rak Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa, 56. Tümen Kumandanı olarak 
Albay Bekir Sami Beyi atamış ve ona şu emri vermiştir: “Haydi oğlum va-
tan neyi emrederse onu yap. Vatanın emrini yapanlar aziz ve mübarek 
olurlar. Sen de aziz ve mübarek ol.”5 şeklindeki emrini gösterebiliriz. 

Batı Anadolu bölgesinde daha önce zorba olan zeybekler, Kuva-yi Mil-
liye’ye karışır karışmaz halk zeybek reislerinin taraftarı olmuştur. Jan-
darma kuvvetleri de bu bölgede vazifelerini terk ederek bazısı millî kuv-
vetlere, bazısı zeybek çetelerine karışmış olduklarından hükümetin icra 
kuvveti de kalmamıştı. Bu durum, Denizli Jandarma Tabur Komutanı 
Binbaşı Hamdi’nin Jandarma Umum Kumandanlığına bir şikâyet raporu 
göndermesine sebep olmuştu. Binbaşı Hamdi 16 Temmuz 1919 tarihli 
raporunda, jandarma depolarında mevcut silah ve cephanenin Kuva-yi 
Milliye tarafından alındığını, Demirci Mehmet Efe’nin ahaliden zorla para 
ve erzak topladığını, Kuva-yi Milliye’nin bu tutumunun memlekette asa-
yişin yok olmasına ve anarşinin baş göstermesine sebep olduğunu, bun-
dan dolayı hükümetin bölgede hiçbir tesirinin ve icra gücünün kalmadı-
ğını, bu harekette bir parti parmağının olabileceğini bildiriyordu. Bu tür 
raporlardan ve şikâyetlerden sonra Demirci Mehmet Efe ve Hacı Şükrü 
Bey hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.6 

Denizli ve çevresindeki hareketlilikten şüphelenen Demirci Mehmet 
Efe ve Hacı Şükrü Bey, Celal Bey ile görüşerek Jandarma Umum Ku-
mandanı Kemal Paşa’yı bir müddet için gözaltında tutmaya karar verdi-
ler. Kurtulmasına şart olarak da, 5000 tüfek, 15.000 sandık cephane, 
1000 bomba, 4 makineli tüfek, bir kudretli cebel takımı, bin atım cepha-
                                                           
4 Kasalak, “a.g.m.”, http://atam.gov.tr/kuva-yi-milliyenin-askeri-acidan-etudu/?s=Kadir%20Kasalak 
5 Tekeli-İlkin, a.g.e., s. 43. 
6 Selvi, “a.g.m.”, http://atam.gov.tr/istanbul-hukumetinin-kuva-yi-milliye-hareketini-bolme-tesebbusu-
jandarma-umum-kumandani-kemal-pasanin-bati-anadolu-gezisi-ve-sonuclari/?s=Haluk%20Selvi, s. 4. 
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nesiyle beraber kendilerine teslimini istediler. Bu cephanenin kendileri-
ne teslimi ve Kemal Paşa’nın bunu temin etmesinin imkânsızlığını bilen 
Celal Bey, böylece olayın mahiyetinin farklı bir şekilde gösterilmesini he-
deflemiş olmalıydı. Bu tutuklama ile Kemal Paşa’nın İstanbul Hüküme-
ti’nin propagandasını yapmasına izin verilmeyerek Nazilli’de 16/17 Ağus-
tos 1919’da esir edilmişti. 

Şefik Bey, bu görüşmeden sonra, 16 Ağustos 1919’da Harbiye Nezare-
ti’ne gönderdiği telgrafta, Kemal Paşa’nın tutuklanması işini araştırdığını, 
bunun Demirci Mehmet Efe ve Hacı Şükrü Bey hakkında İstanbul Hükü-
meti’nin çıkardığı tutuklama kararına bağlı olduğunu, bu şahısların vata-
nın müdafaası için hayatlarını ortaya koymuşken hükümetin böyle bir ka-
rar almasının garip olduğunu, Dâhiliye Nezareti ile anlaşıncaya kadar Pa-
şa’yı Nazilli’de tutacaklarını bildirmiştir. Harbiye Nazırı S. Şefik Paşa bu 
telgrafa gönderdiği 20 Ağustos tarihli cevapta, Kemal Paşa’dan hiç bahset-
memiş, Efe’nin gizlice İstanbul’a gelerek kendisi ile görüşmesini (!), kesin-
likle şu sıralar Yunanlılara taarruzda bulunulmamasını istemiştir. 

25 Ağustos 1919’da Demirci Mehmet Efe Nazilli’ye çağrılmıştı. Hâlbu-
ki Demirci Mehmet Efe’nin özellikle yalnız gelmesi istenmişti. Anlaşılan o 
ki, bu sefer işin içine Denizli ve Nazilli’de İttihat ve Terakki Fırkası’na 
düşmanlığı bilinen Hürriyet ve İtilâf Fırkası’na mensup İlhami Bey ve 
Doktor Mazhar Bey karışmışlardı. Bunlar, Ali Kemal Paşa ile birlikte De-
mirci Mehmet Efe ile görüşerek Efeyi padişahçılık konusunda ikna et-
mişler ve İttihatçıların padişah aleyhine olduğuna inandırmışlardı. Hatta 
Demirci Mehmet Efe’ye “Umum Aydın ve Havalisi Kuva-yi Milliye Kuman-
danı” unvanını vererek, bunu bir mühre kazdırmışlar ve efenin boynuna 
takmışlardı. Böylece onu kendi taraflarına çekmişlerdi. Bundan sonra 
Demirci Mehmet Efe bu bölgede milli teşkilât için çalışan Kazım Nuri’yi 
tutuklatmış, Saraçoğlu Şükrü ve Celal (Bayar) beylerin bu bölgeden uzak-
laştırılmasını sağlamıştı. Hacim Muhittin Bey, Celal Bey’e Akhisar Cep-
hesi Millî Alay Kumandanlığını teklif ederek bu görevi kabul ettirmişti. 

Şefik Bey’in Demirci Mehmet Efe ile o da olmayınca Hacı Şükrü Bey 
ile aralarını açmaya çalışmışlar ve Demirci Mehmet Efe’ye verdikleri paye 
ile bunu başarmışlardır. Bundan sonra bölgede büyük nüfuzu olan De-
mirci Mehmet Efe’yi Mustafa Kemal Paşa aleyhine ve İstanbul Hükümeti 
lehine doldurmaya başlamışlardır. 

Batı Anadolu Kuva-yi Milliye’si idarî teşkilatında bölünmeler başla-
mıştır. Bölgedeki Hürriyet ve İtilafçıların da etkisiyle saf efeler siyaset 
içerisine çekilmiş, bunların hükümete bağlanması pahasına düşman 
karşısındaki millî cephe parçalanmıştır. Halkta Yunanlılara karşı taarruz 
etmeme hissi uyandırılarak, onların kolayca bölgeyi işgal etmeleri sağ-
lanmıştır. Kemal Paşa’nın seyahatinden sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkası 
üyeleri devamlı olarak Demirci Mehmet Efe’yi kendi taraflarına çekerek 
ve Kuva-yi Milliye’yi içeriden yıkarak, gerçek anlamda mücadeleye atıl-
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mış olanları Demirci Mehmet Efe’den uzaklaştırmışlardır. Celal (Bayar) 
Bey, Akhisar Millî Alay Kumandanlığı görevini almak zorunda kalmış, 
Hacı Şükrü Bey’in Kuva-yi Milliye Kumandanlığı görevine son verilmiştir. 
57. Tümen Kumandanı Albay Şefik Bey de bu suretle devre dışı bırakıl-
mış, onun istifa etmek istemesine sebep olunmuştur.7 

2. Eşkıyalıktan Vatanseverliğe 

“Yunanlıların her şey bitti. Hedefimize ulaşmaya az kaldı.” Dedikleri 
anda, halkın yüreğinden kopan bir güçle, vatan ve millet aşkıyla hareket 
ederek, kenetlenmişlerdir. İşte bu kenetlenmenin adına da Kuva-yi Milli-
ye denmiştir.8 

Kuva-yi Milliye teşkilâtlanmasında; bir yandan Ege’deki efeler ve diğer 
taraftan düzenli ordu subayları, din adamları, devlet memuru ve yöneti-
cileri, eşraf ve ağalar gibi kanaat önderleri de yer almaktaydı. 

Kuva-yi Milliye’nin ortaya çıkması sonrasında, Batı Anadolu’da eşkı-
yalıktan ve adi suçlardan kaynaklanan suçların affı ve cezalarının tecili 
gündeme gelmiştir. Amaç, Millî Mücadele için bütün güçlerden yarar-
lanmaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adliye Vekâleti’ne ve Bakanlar 
Kuruluna, Cenup Cephesi Kumandanlığı’ndan gelen yazı da, bu kanaa-
timizi destekler niteliktedir. 

“Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulması üzerine memleketin mü-

dafaasına katılmış olan ve eski suçlarından ve sabıkalarından dolayı 

haklarında yakalama müzekkeresi çıkarılan ve diğer şekillerle aske-

riyece takibat yapılmakta olan birçok efelerle diğer kişilerin firar du-

rumunda bulundukları, böyle binlerce kişinin takip ve yakalanması 

zor ve bunların son zamanda memlekete hizmet etmelerine nazaran 

takibatlarından ise affedilmeleri hükümetin şanına daha layık olaca-

ğı Menteşe ve Aydın mutasarrıflıklarına bildirilmesi üzerine Cenup 

Cephesi Kumandanlığı’ndan görüş sorularak, yazılı bazı kayıt ve 

şartlar dâhilinde, bu gibi insanlar haklarındaki takibatın ertelenme-

sinin uygun olduğuna dair cevaben alınan telgrafın sureti, Menteşe 

dâhilinde affedilmesi gereken kişilerin isimlerini içeren adı geçen 

(Menteşe) Mutasarrıflığından gönderilen bir defter”9 

söz konusudur. Dâhiliye Vekâleti tarafından 21 Mart 1337 (1921) tarih 
ve 17136/2175 sayılı bu defter, gereği için İcra Vekilleri Heyetine sunul-
muştur. 

Cenup Cephesi Kumandanı Refet imzasıyla gelen 18 Mart 1921 tarihli 
yazıya10 ilişik defterde şunlar bulunmaktadır: 
                                                           
7 Selvi, “a.g.m.”, http://atam.gov.tr/istanbul-hukumetinin-kuva-yi-milliye-hareketini-bolme-tesebbusu-
jandarma-umum-kumandani-kemal-pasanin-bati-anadolu-gezisi-ve-sonuclari/?s=Haluk%20Selvi, s. 12. 
8 Gülmez, “a.g.y.”, s. 91 
9 Cumhuriyet Arşivi, 030-10-104-681-3, s. 2. 
10 Cumhuriyet Arşivi, 030-10-104-681-3, s. 3. 
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Efelerden Demirci Mehmet Efe hakkındaki şikâyet ve davaya bakılır-
sa, efelerle ilgili çokça eşkıyalık örneğine ulaşılabilecektir. Maliye Vekili 
tarafından başbakanlığa sunulan yazıdan, konunun sadece içişlerini il-
gilendiren yönü olmadığı, aynı zamanda mali yönünün de bulunduğu 
görülmektedir. 

“Millî Mücadele esnasında Çal kazasının Ortaköy Köyünde mütegay-

yip kişilere ait olup Hacı İbrahim’in hanesinde bulunan 16 sepet için-

de 1.300 okka afyonun, Demirci Mehmet Efe tarafından zorla alındığı 

haber verilmekle, afyonlar bedelinin tazminen tahsili için Demirci 

Mehmet Efe aleyhine Hazinece dava açılmıştır.”14 

Bu ve benzeri sorunlar, cumhuriyetten sonra çokça gündeme gel-
miştir. Yeni sistem kurulduktan sonra insanların sisteme olan güvenle-
ri artınca, Kuva-yi Milliye kurulmadan önceki ve sonraki suçlarla ilgili 
TBMM’ye şikâyetler ulaşmaya başlamıştır. Bu şikâyetler, suçları işle-
yenleri de rahatsız etmiştir. Çünkü o suçları işleyenlerin de dünyaya 
bakışları değişmiştir. Demirci Mehmet Efe de, kendisiyle ilgili şikâyet 
ve dava süreçleri üzerine Ankara’ya gitmek zorunda kalmış ve doğru-
dan Başbakan İsmet Paşa’ya dilekçe vererek durumdan duyduğu ra-
hatsızlığı belirtmiştir. 

“10 Şubat 1929 

Ankara- Anadolu Oteli 

Pek Muhterem İsmet Paşamıza arz-ı tazimkâranemdir. 

1- Otuz üç günden beri burada ikamet eyliyorum. 

2- Maksadı ikamet Siirt Mebusu Mahmut, Bankası Müdürü İzmir Me-

busu Mahmut Celal Beyler tarafından efendimize arz edildi. 

3- Mütarekeyi takip eden günlerde ilca-yı zaruret ile teşekkül eden 

Redd-i İlhak Cemiyeti’nin emri, teklifi üzere yüze inerek harekete, fa-

aliyete başladık. 

4- 15 Mayıs 1335 (1919) tarihinde Milli Kuvvetlerimizle cepheyi kur-

muştuk. 

5- Elime verilen vesikaya ‘müteakip’ yazılmış, ‘itibaren’ kaydının ila-

vesi lazım geliyor. 

6- Bu kayıt ilave edilince Büyük Millet Meclisi’nden sadır olan kara-

rın nevinden alakam kesiliyor. 

7- Binaenaleyh hayatımda herc-ü merc uyandırmakla meşgul müte-

gallibe, aleyhimde harekete geliyorlar. Eski vaziyetleri parmaklarına 

dolayarak tertibat alıyorlar. 

8- Rahatımı, dirliğimi bozuyorlar. Bu kayıt ilave edilirse başım dinç 

kalacaktır. 
                                                           
14 Cumhuriyet Arşivi, 030-11-1-57-21-18, s. 4. 
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9- Tarih-i Harp Encümeni’nin ikinci şubesinde muhaberat, muamelat 

üzerine mevcut vesikalar, kayıtlar vardır. Bu ifadelerim tarihi kayıt-

lardan ziyade malum-u devletleridir, sabittir. 

10- Memleketime aminen, salimen bu mübarek günlerde avdetimi ta’-

cil buyurmanızı arz ve istirham eylerim efendim.” 

Demirci Mehmet”15 

Dilekçeyle ilgili olarak Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi’nden ya-
zı alınmıştır. Bu yazıda şöyle denilmekte ve soruna açıklık getirilmek-
tedir: 

“15 Mayıs 1335 (1919) tarihinde İzmir’in Yunanlılar tarafından işga-

linden sonra meydana gelen milli galeyan üzerine Nazillili Demirci 

Mehmet Efe, eşkıyalığı bırakarak Aydın ve Nazilli yöresinde milli bir 

cephe kurarak, 336 (1920) senesi Aralık ayı sonuna kadar Yunanlı-

larla çarpışmada bulunduğunu tasdik ederim. 

Genelkurmay Başkanı 

Mareşal…”16 

Bu yazıdan sonra ve: 

“Konuyla ilgili yargılama sonucunda, o sırada işgalci Yunan ordusu-

na karşı çete reisliği suretiyle vatani ve millî vazifesini yapan Demirci 

Mehmet Efe tarafından adı geçen afyonların alındığı anlaşılmış ise 

de, bu afyonlar düşmana karşı memleket müdafaasının gerektirdiği 

zaruretlere bağlı olarak ve resmi vesikalara dayanılarak alındığı or-

taya çıktığı için Demirci Mehmet Efe aleyhine Hazine tarafından yapı-

lan şikâyetin kaldırılmasına karar verilmiştir. Temyiz yoluna gitme-

den davadan vazgeçilmiştir.”17 

Temyize gitmeme nedeni olarak ise şunlar ifade edilmektedir: 

“Demirci Mehmet Efe’nin 1336 (1920) senesinde millî ordunun tensik 

ve teşkilinden önce mücahede ve mücadeleye atılıp mezkûr köye ge-

lerek düşmana karşı cephe kurduğu ve Yunan kuvvetlerine defalarca 

baskınlar yaptığı ve bağımsız olarak hareket ettiği bir sırada, afyon-

ları alıp Dinar’a gönderdiği ve daha sonra yanındakilerle birlikte 

Harmandar oğullarının tenkiline memuren Konya ve Isparta tarafları-

na gönderildiği ve Garbi Karaağaç Cephesinde zabitan ve çete reisle-

rine yüzer ve efrada onar lira dağıttığı gibi ara sıra yararlılıkları görü-

lenlere ikramiye adıyla bir hayli para dağıttığı, özetle bu afyon para-
                                                           
15 Cumhuriyet Arşivi, 030-01-10-59-8, s. 2-3. 
16 Cumhuriyet Arşivi, 030-01-10-59-8, s. 4. 
17 Cumhuriyet Arşivi, 030-11-1-57-21-18, s. 4. 
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larını memleketin savunma kuvvet ve ihtiyaçlarına harcadığı, savun-

ma için gerekli araç ve gereci temin ettiği, resmi ve gayrı resmi kayıt-

lar ve incelemeler ile teyit edilmesine ve 19 Teşrinisani 1339 tarih ve 

372 numaralı memleket savunması uğrunda yapılanların suç sayıl-

mayacağı hakkındaki kanunun 3. maddesine (birinci maddede sıfat 

ve hüviyetleri açıklanan şahıslar tarafından 15 Mayıs 1335 (1919) 

tarihinden itibaren barışın TBMM tarafından onaylandığı tarih olan 

23 Ağustos 1339 (1923) tarihine kadar memleket savunmasının gös-

terdiği lüzum üzerine ortaya çıkan Millî Mücadele’nin yardımı ve ver-

gisi sayılır. Ancak Tekâlif-i Milliye mahiyetinde ve belge karşılığı alın-

mış olan mal ve eşyanın bedelleri Hazine tarafından ödenir). diye ya-

zılı bulunmasına nazaran, Hazine aleyhine çıkan bir davayı temyiz 

etmek gereksizdir. O nedenle muhasebe-yi umumiye kanununun 

137. maddesi gereğince davanın takibinden ve kararın temyizinden 

vazgeçilmiştir.”18 

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Maliye Bakanının imzaladığı üçlü bir 
kararname ile sorun sonuçlandırılmıştır.19 

3. Sonuç 

Yunan işgali, millî bilincin harekete geçmesine neden olmuştur. Va-
tansever askerlerin önderliğinde efelerin, eşrafın, yerleşim birimlerinde-
ki ileri gelenlerin katılımıyla milis direniş kuvvetleri, yani gönüllülerin 
toplanmasıyla Kuva-yi Milliye hareketi doğmuştu. Ancak efelerin geç-
mişleri, yukarıda da anlatıldığı gibi, suçlarla doluydu. Şimdi vatan sa-
vunmasında bütün millet birlikte hareket etmekteydi. Geçmişte yaşa-
nanlar bir kenara bırakılmış, vatan savunması için tek yürek olunmuş-
tu. Ancak Kuva-yi Milliye’nin yiyecek, içecek, giyecek, binek ve savaş 
malzemesi ihtiyaçlarının da karşılanması gerekiyordu. Bunun için önce 
yerel teşkilatlar kurulmuştu. Ama daha sonra ortaya çıkan sakıncalar 
ve yeni ihtiyaçlar, Kuva-yi Milliye’nin yerine düzenli bir ordunun kurul-
masını gerektirmiştir. 

Sivil ve asker önderler, özellikle efeler, ilk başlardaki şaşkınlığın atıl-
masının ardından toparlanmıştır. Etraflarına topladıkları gönüllülerle 
Yunan ilerleyişinin önüne çıkmaktan çekinmemişlerdir. Yunanlıların eli-
ni kolunu sallayarak ilerlemesine karşı, “Bu vatan bizim” diyerek dikil-
mişler, silahlarını kullanmaktan çekinmemişler, düzenli ordunun kuru-
luşuna kadar zaman kazandırmışlardır.20 
                                                           
18 Cumhuriyet Arşivi, 030-11-1-57-21-18, s. 4-5. 
19 Cumhuriyet Arşivi, 030-11-1-57-21-18, s. 2. 
20 Gülmez, “a.g.y.”, s. 90-91. 
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İşte düşmanın yurdu işgalinden sonra düzenli ordunun kurulmasına 
kadar geçen süreyi, Kuva-yi Milliye doldurmuştur. Aradaki boşluğu dol-
duran ve millî heyecanı ateşleyen bu kuvvetlerde yer alan insanların geç-
mişinde bir dizi suç bulunanlar da vardı. 

Kurtuluş Savaşı yıllarındaki şartların nezaketi, devlet otoritesine kar-
şı çıkan, halkın huzur ve sükûnunu bozan bu gibi insanların affedilme-
sini gerektirmiştir. Osmanlı Devletinin otoritesini tanımayan bu insan-
lar, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan otoritesine karşı da bayrak açmış-
lardı. İtilaf kuvvetlerinin işgallerine karşı çıkan diğer unsurlarla da birle-
şen efeler, Kuva-yi Milliye içinde yer almışlardır. Ancak Mustafa Kemal’in 
mücadele yönteminde eşkıyalığın yeri yoktu. Bu yüzden düzenli orduya 
geçiş aşamasında bu eşkıyalıktan gelen efeler, yeni şartlara uyumda zor-
lanmışlardır. Bir kısmı da, TBMM kuvvetlerine karşı isyan etmişlerdir. 
Buna rağmen eskiden işlenmiş suçlara bir sünger çekmek veya cezaları 
ertelemek ihtiyacı doğmuştur. 2 Kânunusani 1137 (1921) tarihli İcra Ve-
killeri Kararı da, böyle bir ihtiyacı doğrulamaktadır. Yine “Cenup Cephesi 
Kumandanı Refet Beyefendiye katılmış ve aman dilemiş olan Demirci 
Mehmet Efe hakkındaki hukuku umumiye takibatının bir süre ertelenmesi 
siyaseten elzem görülmüştür.”21 Kararı da aynı mahiyettedir. 

Aynı şekilde işgalci Yunan ordusuna karşı çete reisliği suretiyle va-
tanî ve millî vazifesini yapan, düşmana karşı memleket müdafaasının 
gerektirdiği zaruretlere bağlı olarak ve resmî vesikalara dayanarak ha-
reketlerde bulunan efelerle ilgili davalar, devlet tarafından kaldırılmış-
tır. Yararlığı görülen bu efelere, yeni Türk devletinin kurulmasından 
sonra yaşadıkları şehirlerde arazi verilerek normal hayata dönüşleri 
sağlanmıştır. 

Birçokları da vatan için gazi veya şehit olma mertebesine ulaşmış-
lardır. 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK TOPLUMUNUN 
YAŞAYAN MİMARLARI: AHİLER 

Yrd. Doç. Dr. Ersan ERSOY* 

Öz 

Ahilik, geliştirdiği felsefe ve yeşerttiği değerler ile sadece Anadolu’da 

ticaretin anayasasını değil, sosyal ve kültürel hayatın da mimarlığını ya-

parak, Türk toplumunun gelişmesine katkı sağlamış ve günümüze kadar 

ulaşan örnek bir kurum ve model olma özelliğini kazanmıştır. Özellikle 

Türk toplumunun geçiş sürecinde olduğu bir dönemde Ahilik, halkın eğiti-

minde, şehirlileşmesinde, ekonomik örgütlenmesinde ve yeni şartlara 

uyumunda etkin bir vazife üstlenmiştir. Ahilik kurumu, geçmişten günü-

müze toplumsal hayatın bütün yönlerinde önemli işlevleri ve tesirleri bu-

lunduğu için tarih kadar sosyolojinin de inceleme konusunu teşkil etmek-

tedir. Bu makalede Ahilik kültürüne ve değerlerine sosyolojik bir bakış 

açısıyla yaklaşılacak ve Türk kültüründeki yeri değerlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Ahilik, Ahilik Kültürü, Ahilik Ahlakı, Sosyal Ku-

rum, Türk Kültürü. 

Abstract 

Akhis as Influential Architects in Turkish Society from  

Past to Present 

Akhism, with the philosophy it developed and with the values it caused 

to leaf out, not only it did establish the law constitution of commerce in Ana-

tolia and become the architecture of social and cultural life, but also it con-

tributed to the development of Turkish society, and thus gained the charac-

teristics of being a guide institution and became a model for many till pre-

sent day. While Akhism has had various important functions and influ-
                                                           
* İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Malatya. 
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ence in social life from past to the present, it is also a research topic of soci-

ology as well as for history. In this study, the culture and the values of Ak-

hism are approached and evaluated with a sociological perspective. 

Key words: Akhism, Akhi Culture, Akhi Ethics, Social Institution, Tur-

kish Culture. 

Giriş 

Kültür, insan ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tesis olmuş sistematik 
değerler bütünüdür. Kültürün sayısız tanımı yapılabilir ama esasında 
kültür, tabiatın ve insan ihtiyaçlarının sormuş olduğu sorulara karşılık 
toplumların vermiş oldukları kendilerine özgü cevaplardır. Her toplum 
sorulan sorulara dünyaya ve insana bakışı, kendi kabiliyeti, birikimi ve 
potansiyeli ölçüsünde cevap verir. Çünkü her toplum farklı bir yapıdadır 
ve sosyal gerçekliği kendisine göre manalandırır. Aslında sosyal gerçeklik 
bir kumaştır ve toplumlar o kumaştan kendisine göre değerler elbisesi 
diker ve bunların sistemli hale gelmesiyle de kültür oluşur. 

İşte 13. yüzyılda Ahi Evren tarafından kurulan Ahilik, Anadolu’daki 
Türklerin hayatında birlik, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, ekonomik 
düzen, refah ve sosyal güvenlik gibi pek çok ihtiyacı karşılamak gayesiyle 
ortaya çıkmış1, Türk toplumuna özgü sosyal güvenliği sağlayan2 bir sivil 
toplum kurumudur. Çünkü Ahilik devletin yapması gereken pek çok hiz-
meti devlete hiçbir mali külfet getirmeden görerek, sosyal hayatı zenginleş-
tirip halkın sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmiştir. Günümüzde modern 
devletlerin görevlerinin büyük bir kısmını sivil örgütlere devretme eğilimi-
ne girdiğine dikkat edilirse3 Ahilerin o günkü Anadolu’nun şartlarında ger-
çekleştirdikleri uygulamaların ne kadar önemli olduğu anlaşılmış olacaktır. 

Ahilik, 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar süren Anadolu’daki esnaf ve 
sanatkâr birliklerine verilen isimdir. Ahi kelimesi Arapça “kardeş” veya 
“kardeşim” manasına gelmektedir. Ancak Neşet Çağatay kelimenin aslı-
nın “akı” olduğunu, Anadolu’da Türk kurum ve terimlerinin Arapçalaş-
tırma gayretlerinin arttığı bir çağda Türkçe “akı”, Arapça ahi’ye çevrildi-
ğini söylemektedir.4 İbn Batuta’ya göre “ahi” tabirinin evlenmemiş, sanat 
ve meslek sahibi gençlerden seçilmiş, kendisine reislik payesi verilmiş 
önder kişilere kullanıldığını belirtmektedir.5 
                                                           
1 Galip Demir, Osmanlı Devletinin Kuruluşu ve Ahilik, Ahilik Kültürünü Araştırma ve Eğitim 
Vakfı Yayınları, s. 323, İstanbul, 2000. 
2 Kadir Arıcı, “Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Anadolu Ahiliği (Ahiyan-ı Rum)”, 2. Uluslarara-
sı Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 38-47, Kırşehir, 1999. 
3 Necmettin Özerkmen, “Ahiliğin Tarihsel ve Toplumsal Temelleri ve Temel Toplumsal Fonk-
siyonları Sosyolojik Yaklaşım”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, S. 
44, s. 58-78, Ankara, 2002. 
4 Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Türk Tarih Kurumu Basımevi, s. 43, Ankara, 1989. 
5 Mehmet Şeker, İbn Batuta’ya Göre Anadolu’nun Sosyal-Kültürel ve İktisadi Hayatı ile Ahi-
lik, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 71, Ankara, 2001. 

172



ERSAN ERSOY / GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK TOPLUMUNUN YAŞAYAN MİMARLARI: AHİLER 3 

Ahilik kültürünü yeşerten sosyal yapıya ve ona kaynaklık eden ruh 
iklimine baktığımızda Türk tasavvuf yapısının bulunduğunu görürüz. 
Asya’nın içlerinden Anadolu’ya gelen Oğuzlar başlarındaki serdarları ile 
Anadolu’ya geldikleri şehirlerin sadece kalelerini zapt ediyorlardı. Şehir-
leri asıl fethedenler ne askeri ne de siyasi teşkilatlardı. Asıl unsur mane-
vi fatihler-dervişler diyebileceğimiz geri plandaki halk kitleleri idi. Şehir-
lerin kurulmasında, yeni toprak alanlarının tarıma açılmasında, şehir 
hayatına özgü (sağlık, eğitim, güvenlik gibi) belirli hizmetlerin sağlanma-
sında tasavvuf erbaplarının rolü büyüktür. Gerçekten bunlar yeni yerle-
şim bölgelerinde sadece maneviyatın temellerini atmakla kalmamışlar, 
aynı zamanda adem-i merkeziyetçi bir yapıyla maddi hizmetleri ve alt ya-
pıları da gerçekleştirmiş, kuvvetli bir sosyal bünyenin temelleri atılmış-
tır. Bu itibarla Anadolu şehirlerinin Türkleşmesinde Hacı Bektaş-ı Veli, 
Mevlana, Yunus ve Ahi Evran gibi daha nice mutasavvıfların maddi ve 
manevi katkılarının bulunduğunu söyleyebiliriz.6 

Kuruluş Döneminde Ahilik ve Sosyal İşlevleri 

Ahilik kurumu hem ortaya çıktığı dönemde hem de sonraki zamanlar-
da önemli sosyal işlevleri ifa etmişlerdir. 11. yüzyıldan itibaren kitleler 
halinde Anadolu’ya gelen Müslüman Türkler yerleşik hayata geçince yeni 
bir hayat tarzı ile karşı karşıya gelmişlerdir. İşte bu dönemde nüfus ha-
reketlerinin ve yerleşmenin öncüleri olan Ahiler7, Asya’dan Anadolu’ya 
gelen Türklerin yeni bir hayat tarzına intibak etmesinde, esnafların yeni 
alınan yerlerde gelip yerleşmelerinde, Bizans ve Ermeni esnafı karşısında 
rekabet gücüne kavuşmasında8, önemli bir rol oynamışlardır. Diğer ta-
raftan merkezi idarenin zayıf kaldığı zamanlarda mahalli otoriteyi tesis 
edip, siyasi ve askeri güç olarak görev üstlenirken9, aynı zamanda Ahiler 
halkın göçebe kültüründen şehir kültürüne geçişinde de önemli bir rolü 
ve görevi üstlenmişlerdir.10 

Bu dönemde Moğol istilası nedeniyle Asya’dan Anadolu’ya kitleler ha-
linde göçler söz konusu olmaktaydı. 11. ve 12. yüzyılda Anadolu’ya gelen 
göçmenlerle, Moğolların baskısı ile hareket edip gelenler arasında yaşama 
biçimi bakımından farklılıklar bulunuyordu. İlk gelenler konargöçer ol-
                                                           
6 Taner Tatar, Türk Fikir ve İman Zemininde Yeşeren Kurum, Ahilik, Malatya Belediyesi Kül-
tür Yayınları, s. 19, Malatya, 2002. 
7 Halil İnalcık, “Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu ve İnkişafı Devrinde Türkiye’nin İkti-
sadi Vaziyeti”, Belleten, Cilt: 15, Sayı: 60, s. 641, Ekim 1951. 
8 İbrahim Durak - Atilla Yücel, “Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Günümüze Yansımala-
rı”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 15, S. 2, 
s. 153, 2010. 
9 Ziya Kazıcı, “Ahilik”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 540-541, İs-
tanbul, 1988. 
10 Nasir Niray, “Anadolu Ahiliği’nin Sosyo-Ekonomik Yönleri”, Ankara, Gazi Üniversitesi Türk 
Kültürü ve Hacı Bektaşi Velî Araştırma Dergisi, S. 24, s. 7-15, Kış 2002. 
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dukları halde Moğolların önünden kaçıp Anadolu’ya gelenler Asya’daki şe-
hirlerin tüccar esnaf ve sanatkârları idi.11 Ekinci’ye göre ahi birlikleri işte 
bu şartların tabiî bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.12 Ahiliğin ortaya çık-
masında ve şekillenmesinde, bu dönemin kendine özgü politik ve sosyo-
ekonomik şartlarının ve ihtiyaçlarının rolü bulunmaktadır.13 Ahiliği ortaya 
çıkaran 13. yüzyıl Anadolu’suna baktığımızda, yoğun göçlerin yaşandığı, 
yeni bir medeniyetin temellerinin atıldığı, şehirleşmenin hızla devam etti-
ği, sosyal yapının bir geçiş sürecinde olduğu bir manzarayı görürüz. 

Gerçekten de Ahilik kurumunun, o dönemdeki Türk toplumunun ko-
nar-göçer kültürden şehir kültürüne geçişinde aktif bir rol oynadığını 
görmekteyiz. Şehirleşme sürecinin içerdiği zorluklar Ahilik kurumunun 
sosyal bünyeye destek olması sayesinde aşılmıştır. Ahilik kurumu, kırsal 
kesimden gelen, serbest hareket etmeye alışık, insanların, artan nüfus 
içerisinde ahlaki bir çöküntüye uğramamaları, daha nizamlı bir düzen 
içerisinde toplumla uyumlu yaşamaları doğrultusunda bünyesine alarak 
eğitimden geçirerek, kırsal kesimden gelenler ile yerleşik hayatı benimse-
yen halk arasında intibak ettirici “tampon kurum” vazifesini görmüştür. 
Bu bakımdan Ahilik merkezle çevre arasında yaşanabilecek gerilimlerin 
giderilmesine düzenin ve istikrarın sağlanarak devletin güçlenmesine 
yardımcı olan bir teşkilattır.14 

Ahiler ifa ettikleri bu işlevleri dolayısıyla, Osmanlı devletinin kurulu-
şunda ve Yeniçeri teşkilatının oluşturulmasında büyük rolleri bulun-
maktadır.15 Ahi derviş ve zaviyeleri Osmanlı Devletinin kuruluş, fetih ve 
yayılış döneminde, Rumeli’de yerleşmede (kolonizasyon) hayati bir rol 
üstlenmiş ve bu nedenle padişahlar vakıflar yaparak onların kuruluşunu 
desteklemişlerdir.16 Fatih Sultan Mehmet dâhil olmak üzere ilk Osmanlı 
padişahlarının ve ilk Osmanlı vezirlerinin çoğunun ahi önderleri olduğu 
ifade edilmektedir.17 Ancak Şeyh Edebali’nin ahi olduğu ve ahilik şeyhi 
sıfatıyla Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna büyük katkı sağladığına Ocak18, 
tarihçilerin bir kurgusu olarak bakmaktadır. 
                                                           
11 Halime Doğru, 16. Yüzyılda Sultanönü Sancağında Ahiler ve Ahi Zaviyeleri, Kültür Bakan-
lığı Yayınları, s. 8-9, Ankara, 1991. 
12 Yusuf Ekinci, Ahilik, Sistem Ofset, 4. Baskı, s. 6-10, Ankara, 1993. 
13 Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Türk Tarih Kurumu Basımevi, s. 47, Ankara, 1989. 
14 Hüsnü Ezber Bodur, “Ahilik ve Türk Girişimcilik Kültürünün Oluşumuna Katkıları”, 2. 
Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 59-60, Kır-
şehir, 1999. 
15 Fuad Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Ötüken Yayınları, s. 90, İstanbul, 1986. 
16 Halil İnalcık, “Ahilik, Toplum, Devlet”, 2. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildiri-
leri, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 191, Kırşehir, 1999. 
17 Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, Dergâh Yayınları, s. 106, İstanbul, 1994. 
18 Ahmet Yaşar Ocak, “Osmanlı Devletinin Kuruluşunda Ahilik ve Şeyh Edebali: Problema-
tik Açıdan Bir Sorgulama”, 2. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Kültür Ba-
kanlığı Yayınları, s. 247, Kırşehir, 1999. 
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Ahilik Kurumunu Ortaya Çıkaran Sosyolojik Temeller 

Ahi birlikleri ne Bizans Loncalarının bir devamı ne de fütüvvetçiliğin 
bir kopyasıdır. Ahilik Türk toplumunun karakteristik vasıflarının bir so-
nucudur. Bize göre ahilik Türk toplumunun örfünden ve geleneklerinden 
getirdiği değerlerle, İslam inancından aldığı güç ve ahlakla Anadolu coğ-
rafyasının mevcut şartlarında yeşerttiği sosyal bir kurumdur. 

Her şeyden önce ahi teşkilatını Bizans loncalarından ayıran mühim 
farklılıklar mevcuttur:19 Öncelikle Bizans loncaları devlet tarafından bazı 
kamu görevlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuş mesleki teşkilatlar-
dır. Ahi birlikleri ise devlet otoritesinin dışında kurulmuş ve gelişmiştir. 
Ahi birlikleri aynı zamanda zorunlu olmadığı, pek çok kamu hizmetini yü-
rütüyordu. Bu konuda onları zorlayan kendi ahlak kurallarından ve de-
ğerlerinden başka bir şey değildi. Bizans loncalarına üyelik devlet eliyle ol-
maktayken, ahi birliklerine üyelik serbestti. Üyeliğe kabul işlemleri teşki-
lat yetkilileri tarafından yapılır, devlet buna müdahale etmezdi. Bizans 
loncalarında tüccar ve sanatkârlar üye olarak kabul edilirken, ahilikte 
böyle bir şart söz konusu değildi. Ahilik prensiplerini ve değerlerini kabul 
eden herkes üye olabilirdi. Bizans loncalarında kast sistemi özellikleri mev-
cuttu ve loncalar kan grupları haline dönüşmekteydi. Loncalar arası geçiş 
yoktu. Ahilikte ise böyle bir durum söz konusu değildi. Farklı loncalar 
arasındaki evlenme yasağı da yine ahilikte bulunmayan bir özellikti. 

Diğer taraftan ahiliğin, ahlaki kurallarının, prensiplerinin ve değerleri-
nin daha önce tasavvuf ehlinin geliştirip formülleştirdiği fütuvvetnameler-
den aldığı şüphesiz gerçektir. Ancak bu gibi benzerliklere bakılarak ahili-
ğin fütüvvetçiliğin bir kopyası olduğunu iddia etmek yanlıştır. Ahilikten 
daha önce ortaya çıkmış bir kuruluş olarak fütüvvetçilik daha kişisel er-
demlere ve askeri niteliklere önem verdiği halde; ahilikte askeri hizmetle-
rin yanında esnaf ve sanatkârlık hizmetleri de verilmiştir. Yine fütüvvette-
ki gibi askeri bir teşkilatlanma ahilikte yoktu. Ahi birlikleri içerisinde mes-
lek esaslı bir yapılanma bulunmaktaydı.20 Bu sebeple ahilik kurumu, fü-
tüvvet teşkilatının Türkler tarafından sosyal boyutu başta olmak üzere 
geliştirilen ve özellikle Anadolu’da yayılmış bulunan şeklidir.21 

Sosyolojik olarak, Türk toplumunun en önemli karakteristik vasıfla-
rından birisi de fert-cemiyet dengesini sağlayan bir yapıda olmasıdır. 
Türklerde ne ferdi cemiyete feda eden, ne de cemiyeti ferde feda eden bir 
anlayış bulunmaktadır.22 Bu yapı ne bireyin aşırı bir şekilde öne çıkarı-
                                                           
19 Yusuf Ekinci, a.g.e., s. 11-12. 
20 Yusuf Ekinci, a.g.e., s. 10-14. 
21 Ahmet Kala, “Fütuvvet ve Ahiliğin Doğuşu”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
65, s. 275, 1990; Murat Şen, “Osmanlı Devletinde Sosyal Güvenlik: Ahi Birlikleri, Loncalar 
ve Vakıflar”, Çimento İşveren Dergisi, C. 16, S. 6, s. 26, Güz 2002. 
22 Amiran K. Bilgiseven, Din Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, s. 320, İstanbul, 1985. 
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larak yüceltildiği kapitalist siteme, ne de bireyin tamamıyla yok sayıldığı 
ve silikleştiği komünist siteme benzemektedir. Hangi seviyede olursa ol-
sun cemiyet içinde ferdin haklarının ve kişiliğinin korunduğu bir sistem 
özelliğindedir. Güçlünün zayıfı ezmesine müsaade etmeyen, tıpkı ahilikte 
olduğu gibi çırağın hakkını da, esnafın hakkını da tüketicinin hakkını da 
koruyan bir karakterdedir. Örneğin, ustasına karşı çırağın hakkını koru-
yan bir sistemdir. Eğer bir usta, çırak ve kalfaların ücretlerini vermez, çı-
rakları sömürür, onlara bildiklerini öğretmez kötü mal üretir, üretim 
standartlarına uymaz ise, ona dükkân kapatma cezası verilir, diğer usta-
lar onunla oturup çay içmez, selamı keser, yardım kesilir, onun kurban 
kesmesi, ikramda bulunması istenir ya da sanatına göre farklı cezalar 
uygulanırdı.23 

Yine Türk kültürü öncelikli değerleri itibariyle fert-cemiyet dengesini 
kurduğu gibi, madde ve mana hedeflerini de uzlaştıran dünya-ahret den-
gesini kuran bir yapıya sahip olan bir kültürdür. Amiran Kurtkan’a gö-
re24 madde ve mana hedeflerinin uyum içerisinde olduğu kültür “ideal 
kültür”dür. Bu kültür sosyal gelişmeye ve sosyal bütünleşmeye imkân 
tanımaktadır. Esasen tevhit inancına dayalı, madde ve mana hedeflerini 
dengeleyen ideal kültürün taşıyıcısı olan fertler, dış âlem ile iç âlemi bü-
tünleştirmiş fertlerdir ve bu bütünleşme bir süper sistemin de ifadesidir. 
İşte böyle bir toplumsal yapı içerisinde bulunan Türkler, özellikle diğer 
kavimlerden farklı olarak dinin sadece ahiret için olmadığını, dünyevi 
boyutunun da bulunduğunu düşünen, dini pratiklerin bu dünya içeri-
sindeki mutluluğun ve huzurun kazınılmasında da önemli olduğunu bi-
len ve yaşayan bir millettir. Ahireti için dünyasını, dünyası için de ahire-
tini terk etmeyen dengeli bir hayat anlayışı bulunmaktadır. Böylece sos-
yal yapı içerisinde dünya-ahiret, madde ve mana dengesi kurulmuştur. 

Örneğin maddeye bakış açısı ahilikteki temel anlayışa göre, “geminin 
içindeki su geminin helaki, ama dışındaki su ise geminin yüzmesi için 
şarttır” düşüncesi doğrultusundadır. İktisat tarihçisi Sabri Ülgener de 
Türk iktisat zihniyetinin bu düşünceye dayandığını ifade etmektedir.25 
İşte ahilikte sadece servet ve kazanç için çalışmak hiçbir zaman kendi 
başına bir anlam taşımaz. Bunlar ancak kendinden üstün bir gayenin 
gerçekleşmesine vasıta oldukları takdirde bir değer ifade ederler. Çünkü 
o zaman vasıta olan para, gaye haline gelir ki bu son derece ahlaksız bir 
dünya görüşünün temeli olur.26 
                                                           
23 Yusuf Ekinci, Ahilik, Sistem Ofset, s. 27, Ankara, 1993. 
24 Amiran K. Bilgiseven, Sosyolojik Açıdan İslâmiyet ve İslâmî Kavramlar, Filiz Kitabevi, s. 13, 
İstanbul, 1992; Amiran K. Bilgiseven, Din Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, s. 321, İstanbul, 1985. 
25 Sabri Ülgener, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, Der Yayınları, s. 80, İstan-
bul, 1981. 
26 Yusuf Ekinci, a.g.e., s. 59. 
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Sosyo-Kültürel Hayatın Mimarı Olarak Ahilik 

13. yüzyıl Türk sosyal yapısı açısından bir geçiş dönemini arz etmek-
tedir. Türk toplumunun yaşamış olduğu bu geçiş döneminde Anadolu’-
nun en ücra köşelerinde bile kurulan ahi zaviyeleri, Anadolu’nun o ka-
ranlık dönemini aydınlatan birer kandil gibiydiler. Zira akşamları toplan-
tı meclislerinde bilgiyi, edebi, ahlakı ve kültürü saçmaya başlıyorlardı. 
Gündüz işinin sanatının başında çalışan ahiler, akşam kültür ve irfan 
meclislerinde günün yorgunluğunu ve sıkıntısını önemli sosyal aktivite-
lere katılarak atıyorlardı. 

Buralar ne inziva mekânı, ne de halkın duygularının sömürüldüğü 
yerlerdi, buralar civardaki halkın kültürel iletişimde olduğu27 ve bilginin 
paylaşıldığı, cemiyetin nizamına yön veren adeta birer okul ve sosyal da-
yanışma merkezi gibiydiler. Bir terbiye ocağı olan ahi zaviyelerinde teşki-
lata yeni giren ve sosyalleşme sürecinden geçen gençlerin pedagojik geli-
şimlerini sağlayacak, güzel okuma yazma, Türkçe konuşma, edebiyat, 
felsefe, din, spor, musiki gibi derslerden, cemiyet içinde yaşama kuralla-
rı, adabı muaşeret ve sosyal kaidelerin gösterilmesine kadar geniş bir 
yelpazede eğitim verilmekteydi.28 

Ahilerin toplantı yeri ve konuk evi olarak kullandıkları ahi zaviyeleri-
ne işçi ve çıraklardan başka, öğretmenler müderrisler, kadılar, hatipler, 
vaizler, emirler yani bölgenin önde gelen faziletli kişileri de gelirdi. Ahi-
lerde zaviyeyi başkan yaptırır, halılar kilimler ve başka gerekli eşyalarla 
döşer, kandiller asardı. Her zaviyeye bağlı sanatkârlar, akşamüzeri işleri-
ni bitirdikten sonra kazançlarından bir bölümünü başkana getirir, bu 
para ile yemek, meyve ve zaviyelerde kullanılan başka gerekli şeyler sa-
tın alınırdı. Akşamları yemek yedikten sonra sema ve raks (çalgı ve oyun) 
edilirdi. Akşama kadar kafa ve kol gücü tüketen bir kişinin ertesi günü 
işini aynı istekle sürdürebilmesi için maddi ve manevi desteğe, neşelenip 
eğlenmeye ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. Bu durum Çağatay’a göre 
ahilerin ham sofu değil, din ile dünya işlerini bir arada yürüttüklerini 
göstermektedir.29 

Bu dönemde ahi zaviyelerinin sosyal sistem içerisinde önemli fonksi-
yonlarının olduğunu görmekteyiz. Zira aynı zamanda zaviyeler, seyahat 
eden yolcuların (ayende ve revende) bedelsiz olarak kalabildiği bir konuk-
evleri idi.30 Misafirler önce hamama götürülerek temizleniyor, sonra yedi-
rilip içiriliyor, ihtiyaçları karşılandıktan sonra kalınacak yer temin edili-
yordu. Faslı ünlü seyyah İbn Batuta, seyahatnamesinde buraların ne 
                                                           
27 Halime Doğru, “a.g.m.”, s. 26. 
28 Galip Demir, “a.g.m.”, s. 365-366. 
29 Neşet Çağatay, a.g.e., s. 92-93. 
30 Halil İnalcık, “a.g.m.”, s. 190. 
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kadar temiz, kandillerle, güzel halılarla ve döşemelerle dolu, bol yiyecek-
leri olan güvenli yerler olduklarından hayranlıkla bahseder.31 Böylelikle 
ahiler taş üstüne taş koyarak, Anadolu’da sadece ticaretin anayasasını 
değil, sosyo-kültürel hayatında mimarlığını yapmışlardır. 

Kabiliyet ve Ahlakın Buluştuğu Bir Kurum Olarak Ahilik 

Temeli bilime ve sanata dayanan ahilik teşkilatı32 mesleki olarak işlet-
melerde çırak, kalfa ve usta hiyerarşisinde bulunmaktaydı. Ustasının be-
linden gelmeyen fakat izinden giden yürüyen ahi çırağı, baba oğul gibi 
candan bir ilişkisi sistemi içerisinde bir yandan el becerilerini geliştirerek, 
işinin ve sanatının inceliklerini öğrenerek fiziksel olgunluğa erişmekte, di-
ğer taraftan almış olduğu terbiye ve ahlak ile de ruhi bir olgunluğa ve ke-
male doğru ilerlemekteydi. Gençler adeta örsle çekiç arasında çıkan kıvıl-
cım gibi kâmil insan olma yolunda adım adım mesafe kat etmekteydiler. 
Burada şunu söyleyebiliriz ki, ahilik teşkilatı, bilgi çağında önemi herkes 
tarafından kabul edilmiş ezbercilikten uzak olan yaparak-yaşayarak öğ-
renme ilkesi asırlar öncesinden benimsemiş ve başarıyla uygulamıştır. 

Zanaatçıların içerisinde en dürüst ve hürmete değer ve yaşça da bü-
yük olan kişi ahi olarak derneğin reisliğini yapmaktaydı. Ahiden sonra 
ise “fityan”a (işçiye) kumanda eden bir yiğitbaşı (server) adında ikinci bir 
reis bulunmaktaydı. Bu yönetim şeması şehirde mevcut bulunan bütün 
zanaat şubeleri için söz konusudur. Zanaat şubelerinin başında ise “ahi 
baba” bulunmaktadır.33 Ahiliğe giriş şerbet içmek (şürb), şed veya peşta-
mal kuşanmak, şalvar giymekle gerçekleşirdi. Ahilik bünyesinde esnaf 
birlikleri, ustalar, kalfalar, çıraklar ve yamaklar yer alıyordu. Çıraklıktan 
itibaren birlik içerisinde yükselebilmek için mesleki ehliyet ve liyakat 
şarttı. Çıraklar mesleği çok iyi öğrenmedikçe dükkân açamazdı.34 

Ahilik, kalite ile ahlakın buluştuğu bir mesleki teşkilattır.35 Her şey-
den önce esnafta doğruluk aranırdı. Ahi ahlakında doğruluk, ekonomik 
bir anlam taşımakta; eşyanın bilinen bir şekilde imal edilmesi, üretilmesi 
ve belirli bir fiyata satılması anlamına gelmektedir.36 Hile, çürük iş yap-
mak, müşteriden tespit edilenden aşırı fiyat istemek, bir başkasının ma-
lını taklit etmek büyük suç sayılırdı.37 Bu yönüyle ahilik siyasal ve eko-
                                                           
31 Mehmet Şeker, İbn Batuta’ya Göre Anadolu’nun Sosyal-Kültürel ve İktisadi Hayatı ile Ahi-
lik, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 73-75, Ankara, 2001. 
32 Mikail Bayram, “Türkiye Selçukluları Döneminde Bilimsel Ortam ve Ahiliğin Doğuşuna 
Etkisi”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 10, s. 1-11, Güz 2001. 
33 Taner Tatar, a.g.e., s. 22. 
34 Ziya Kazıcı, “Ahilik”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 541, İstan-
bul, 1988. 
35 Ekrem Erdem, Ahilik, Ahlakla Kalitenin Buluştuğu bir Örgütlenme Modeli, Kayseri Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği, 2. B Kayseri, s. 8, Ekim 2004. 
36 Sabahattin Güllülü, Ahi Birlikleri, Ötüken Yayınevi, s. 105, İstanbul, 1977. 
37 Yusuf Ekinci, a.g.e., s. 60-62. 
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nomik taraflarının yanında her nevi esnaftan tabiplere kadar ahlak eğiti-
mi veren bir kurum olma özelliği de göstermiştir.38 

Teşkilat içerisinde kurallar herkes için geçerliydi ve bir ürünün ham-
madde tedarikinden, işlenişine, üretimine ve satışına kadar her şey ko-
nulan kurallara bağlıydı. Ekmekçinin hamura koyacağı mayadan, tatlıcı-
nın şerbetindeki şeker ve su oranına, aşçının kazanının kalayına kadar 
her şey kurallarla belirlenmişti. Adil bir oto kontrol sistemi ile esnaflar 
içerisinde kalite arttırılırken, üretim ihtiyaca göre yapılır, koyulan narh’-
larla üretilen mal yüksek fiyattan satılamazdı. Bu sistem sayesinde zen-
gin ile fakir, üretici ile tüketici, işçi ile işveren, devlet ile millet arasında 
bir denge kurulmuş ve tarafların hakları korunmuştur.39 

Ahilik teşkilatında ekonomik faaliyette bulunmak, iş ve çalışma haya-
tında dayanışma ve işbirliği önemli bir değer olarak görülmüş, iyi işler 
yapmak, sahasında ilerlemek, toplumsal görev ve sorumluluğun icapları 
arasında sayılmıştır. Cömertlik, paylaşmak, sosyal içerikli harcama yap-
mak toplumsal refahın gerekli şartları arasında görülmüştür. Toplumsal 
refah ve sosyal sorumluluk ön plana çıkarıldığından kişisel ihtiyaçların 
karşılanması yeterli görülmemiş ve üretim teşvik edilmiştir. Ekonomik 
faaliyet kendi içinde amaç olmayıp, bireyin ruhsal gelişimi ve toplumsal 
refah için bir araç olarak görülmüş, üretim ahlâkî bir görev olarak değer-
lendirilmiştir. Üretimde kaliteyi arttırmak bir erdem olarak algılanmış, 
hayatın anlamının üretimle mümkün olabileceği vurgulanmıştır. Ahilikte 
çalışanlar arasında, düşmanlık, istismar ve iş barışını bozacak tüm uygu-
lamalara karşı çıkılmıştır. Kişisel güven ve beceri kazanma arzusu, ka-
biliyetin geliştirilmesinde ve iş hayatında ilerlemede önemli motivasyon 
kaynağıdır. Herhangi bir iş ve meslekte ehliyetli ve liyakatli olma, yeni za-
naatta kemale erme, zirveye ulaşma ilerlemenin şartı olarak görülmüştür.40 

Diğer taraftan ahilik cinsiyet ayrımcılığı yapmayan, cinsiyete dayalı 
bir iş bölümüyle kadınları da sosyal ve ekonomik hayat içerisinde aktif 
kılan bir kurum olmuştur. Ahilerin kadın kolu olarak görev yapan bir de 
Bacıyan-ı Rum adında Anadolu kadınlar birliği bulunmaktaydı. Anadolu 
kadınlar birliği dünyada kurulan ilk kadınlar teşkilatı olduğu ifade edil-
mektedir. Ahiler içerisinde aktif bir şekilde rol alan kadınlar, gönüllerin-
deki sevgi desenlerini, vatanın imarı ve gelişmesi amacıyla adeta dantel 
işler gibi Anadolu’nun dört bir köşesine nakış nakış dokumuş ve önemli 
hizmetlerde bulunmuşlardır. 
                                                           
38 Ayten Altıntaş - Hanzade Doğan, “Osmanlı Esnaf Tabibinin Ahlak Eğitimi ve Değerleri”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 146, s. 59-83, 2003. 
39 İbrahim Durak - Atilla Yücel, “Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Günümüze Yansıma-
ları”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 15, S. 2, 
s. 152-153, 2010. 
40 Hüsnü Ezber Bodur, “Ahilik ve Türk Girişimcilik Kültürünün Oluşumuna Katkıları”, 
2. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 66, Kır-
şehir, 1999. 
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Bu teşkilatın pek çok hizmetleri arasında; kimsesiz genç kızları hima-
yesine alarak eğitilmesi ve ev bark sahibi olması, kimsesi kalmamış yaşlı 
kadınların bakımının gerçekleştirilmesi, ahi zaviyelerine gelen konuklara 
yemek hazırlanması, savaş zamanlarında ordunun ihtiyacı olan elbise ve 
savaş malzemelerinin bakımının ve onarımının gerçekleştirilmesi bulun-
maktadır. Yine ahi kadınlar teşkilatı, ekonomiye katkı sağlayan çeşitli el 
sanatlarında da uğraş vermiştir. Çadırcılık, keçecilik, halı, nakışçılık, ör-
gücülük, kilim dokumacılık, oya dantelcilik, kumaş imalinde ve bunların 
elbise yapılmasında önemli uğraşlar vermiş ve çalışmışlardır.41 

İstanbul başta olmak üzere kadın ahiler pek çok ilde özellikle çeşme 
ve okul yaptırmış veya yapılmasına öncülük etmişlerdir. Asude Hatun 
Mektebi, Ayşe Hatun Mektebi, Esma Sultan Mektebi, Gülfem Hatun 
Mektebi gibi, Fatma Ana Çeşmesi bu yapılardan bazılarıdır.42 Böylelikle 
ahilik, kadınların eliyle sosyal hayatın en ince ve hassas alanlarına da 
girmiş, tüm toplumda büyük bir yaygınlık kazanmıştır. 

Karakter İnşa Eden Bir Kurum Olarak Ahilik 

Ahi olabilmek ve ahi kalabilmek için gerekli görülen bazı şartlar mev-
cuttur. Bu şartlar ve ölçüler aynı zamanda şahsiyet bütünlüğüne kavuş-
muş sağlam karakterli ve güzel ahlaklı kişilerin yetişmesine de imkân ta-
nımıştır. 

Bu düşünce sisteminin merkezinde insan vardır. Hiçbir şey eşref-i mah-
lûkat olarak kabul edilen insandan daha fazla değerli değildir. Bu bakış 
açısı ahiliğin bütün faaliyetlerine ve teşkilatlanmalarına hâkim olan bir 
anlayıştır.43 Aslında ahiliğin ahlak nizamnamesi fütüvvete dayanır. Kelime 
anlamı olarak gençlik, delikanlılık, yiğitlik, cömertlik anlamına gelen fü-
tüvvet, İslami ve tasavvufi bir kavramdır.44 Fütüvvetnameler ise ahiliğin 
esasları, ahlaki ve ticari ilkelerini anlatan nizamnamelere verilen addır.45 

Her şeyden önce ahilik kurumu hem kendisine hem de toplumuna 
faydalı olmak üzere bireyleri üretkenliğe teşvik ediyordu.46 Örneğin mes-
lek sahibi olmayan ahi teşkilatına alınmadığı gibi çalışabilecek durum-
dayken çalışmayanlar ahlaksız olarak görülüyordu. Çalışmaya bir mezi-
yet ve fazilet gözüyle bakılıyordu. Ancak bu çalışma kesinlikle Batıdaki 
gibi sömürgeci faaliyetlere ve sınıf kavgalarına kapı açan kapitalizmin 
                                                           
41 Galip Demir, a.g.e., s. 359-360. 
42 Asude Hatun Mektebi, Ayşe Hatun Mektebi, Esma Sultan Mektebi, Gülfem Hatun Mekte-
bi detaylı liste için bkz. Yaşar Çalışkan - Lütfi İkiz, Kültür, Sanat ve Medeniyetimizde Ahilik, 
Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 41-44, Ankara, 1998. 
43 Yusuf Ekinci, a.g.e., s. 17. 
44 Galip Demir, a.g.e., s. 325. 
45 Nuran Altuner, “Manzum Bir Fütuhname”, 2. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu 
Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 23, Kırşehir, 1999. 
46 İbrahim Durak - Atilla Yücel, “a.g.m.”, s. 151-168. 
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öngördüğü “homo economicus”a dayanan bir modelde ve anlayışta değil-
di.47 Ahiliğin inşa ettiği model şahsiyet ve insan karakteri; dayanışmacı-
dır ve paylaşımcıdır, yani diğerkâmdır. 

Ahi birkaç iş veya birkaç sanatla değil, yeteneklerine en uygun olan 
tek bir iş veya tek bir sanatla uğraşmalıdır. Ahi doğru olmalı, emeğiyle 
hak ettiğinden fazlasını kazanma yoluna sapmamalıdır. Ahi işinin veya 
sanatının geleneksel pirlerinden kendi ustasına kadar bütün büyüklere 
içten bağlanmalı, sanatında ve davranışlarında onları örnek almalıdır. 
Ahi kazancının geçiminden arta kalanını tümüyle yoksullara ve işsizlere 
yardımda kullanmalıdır.48 Yine vicdanını kendisi üzerine gözcü olarak 
koyan ahi, doğru sözlü, dürüst, helalinden kazanan, düzgün ölçü ve tar-
tı ehli olan, yararlı şeyler üreten ve yardım edendir. Kalbi Allah’a, kapısı 
yetmiş iki millete açık olan ahi; mürüvvet ve merhamet sahibi, konukse-
ver, hoşgörülü, cömertliği esas alan; ahlakı ana sermaye edinip akıl yo-
lundan yürüyen kişidir.49 

Bütün bu özelliklerin henüz ahiliğe ilk adımı atarken tavsiye edildiği 
görülmektedir. Zira terfi merasimi ve adeta bir diploma töreni hükmünde 
olan “Şed Kuşanma” töreninde usta çırağına şöyle seslenirdi: “Ey oğul, 
Harama bakma, haram yeme, haram içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. 
Yalan söyleme. Büyüklerinden önce söze başlama. Kimseyi kandırma, ka-
naatkâr ol. Dünya malına tamah etme. Yanlış ölçme, eksik tartma.”50 Ahi-
liğin ana ilkeleri arasında ise: “Kuvvetli ve galipken affetmek, hiddetliy-
ken yumuşak davranmak, düşmanlığı dostlukla, kötülüğü iyilikle karşıla-
mak, kendi ihtiyacı varken, elindekini başkasına vermek”51 bulunmakta-
dır. Diğer taraftan ahinin üç şeyi açık, üç şeyi kapalı olmalıdır:52 Açık 
olanlar: Eli açık olmalı: yani cömert olmalı. Kapısı açık olmalı: yani ko-
nuksever olmalı. Sofrası açık olmalı: yani aç geleni tok döndürmeli. Ka-
palı olanlar: Gözü kapalı olmalı: kimseye kötü bakmamalı ve kimsenin 
ayıbını görmemeli. Dili bağlı olmalı: yani kimseye kötü söz söylememeli. 
Beli bağlı olmalı: yani kimsenin ırzına, namusuna, haysiyet ve şerefine 
göz dikmemeli. 

Sonuç 

Osmanlı’nın özgün bir ekonomik yapıya sahip olmasında büyük bir 
rolü bulunan ahilik aynı zamanda sosyal ve kültürel yapıya da önemli 
                                                           
47 Ahmet Tabakoğlu, a.g.e., s. 126, 1994. 
48 Sabahattin Güllülü, Ahi Birlikleri, Ötüken Yayınevi, s. 102, İstanbul, 1977. 
49 Refik Soykut, Orta Yol Ahilik, Türk Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Eğitim Yay., s. 89, 
Ankara, 1971. 
50 Galip Demir, a.g.e., s. 325. 
51 Cemal Anadol, Türk-İslâm Medeniyetinde Ahilik Kültürü ve Fütüvvetnameler, Kültür Ba-
kanlığı Yayınları, s. 61, Ankara, 1991. 
52 Neşet Çağatay, a.g.e., s. 162. 
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katkıları olmuş, etkin bir sivil toplum kuruluşudur. Ahilik teşkilatı özel-
likle 12. ve 13. yüzyıldan itibaren Asya’dan Anadolu’ya gelen Türklerin 
yerleşmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, Bizans esnaflarına karşı rekabet 
edebilmesi ve mevcut yapıya uyum sağlaması açısından önemli işlevleri 
yerine getirmiştir. Yaptığı hizmetler ile bir yandan Anadolu’da Türklüğün 
ve İslâmiyet’in filizlenip boy vermesine katkı sağlarken diğer taraftan da 
kuvvetli bir sosyal bünyenin kurulmasında da etkin bir rol almışlardır. 

Modern dünyada, sosyal hayatın problemlerine çözüm olmak üzere, 
ahiliğin 21. yüzyıl insanına söyleyeceği çok şey vardır. Geçmiş asırlara 
göre çok daha zengin ve daha çok şeye sahibiz ama daha fazla mutlu de-
ğiliz. Tüketim katedralleri içerisinde mutluluğu, ne kadar medeni isen o 
kadar tüketirsin ve o kadar da mutlusun anlayışıyla, maddede çok tü-
ketmekte arayan bir zihniyet dünyasının yoğun tesiri altındayız. Günü-
müzde estetik, gösteri ve görünüş ön plana çıkmış, insan ilişkilerinde 
dayanışmacı, paylaşımcı ve düzenleyici değerler geri plana itilmiştir. Po-
püler kültür içerisinde beden adeta estetiğin dokuma tezgâhı haline dö-
nüşmüş, Bu sebeple insanlar günümüzde ruhlarını eğitmek yerine be-
denlerini eğitmek gayesiyle telaş içerisinde, narsist kaygılarla bir mer-
kezden diğerine akın etme gayreti içerisinde olmuştur. 

Diğer taraftan ekonomiyi canlandırmak, tüketimi ve rekabeti arttıra-
bilmek için insanoğlu bugün büyük savaşlar ve terör eylemleri yapmakta 
ve yapanlara destek vermektedir. Böylelikle dünyadaki iktisadi krizler 
ahlaki krizleri de beraberinde getirmektedir. Oysaki beşeri insan yapan, 
insanı da hayvandan ayıran en önemli vasıflardan birisi ahlaklı olmaktır. 
Ünlü ahlak teorisyeni ve yorumcusu Levians ahlakı yorumlarken ilk ah-
laksızlığın Kabil ile başladığını söylemekte ve şöyle bir olay anlatmakta-
dır. “Allah Kâbil’e yanına çağırıp Habil’in nerede olduğunu sorduğunda, 
Kâbil öfkeli bir biçimde bir başka soruyla cevap verir: Ben kardeşimin 
bekçisi miyim?” der.53 Aslında insan tabiatının karakteristik vasfında her 
hangi bir değişme olmadığı için bu gün de maalesef “ben kardeşimin 
bekçisi miyim?” sözünü hatırlatan pek çok tavırla ve durumla karşı kar-
şıya bulunuyoruz. Sosyal ilişkilerde duyarsızlık ve kayıtsızlık örnekleri 
sıklıkla sergilenmektedir. Düşündüğümüzde, elbette ben kardeşimin 
bekçisiyim, çünkü kardeşimin iyiliği benim ne yaptığıma veya neyi yap-
maktan geri durduğuma bağlıdır. Kaldı ki, bu durum beni ahlaklı bir bi-
rey haline getirecektir. 

Nitekim “ahi” kelimesinin sözlük anlamına da baktığımızda “karde-
şim” manasına geldiğini görürüz. Sözlüklere göre “ahi”, “kardeş veya 
kardeşim” anlamına gelmektedir.54 İşte ahilik kültürünün özü ve felsefesi 
                                                           
53 Zygmunt Bauman, Bireyselleşmiş Toplum, (Çev. Yavuz Alogan), Ayrıntı Yayınları, s. 93, 
İstanbul, 2005. 
54 Yusuf Ekinci, a.g.e., s. 6. 
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de aslında onun bu kelime manasında yatmaktadır. Kardeşim söz ve hi-
tabı bir cemiyette kan bağı olmasa dahi o cemiyetin üyelerini birbirine 
bağlayan, sorumlu kılan, kaynaştıran, yakınlaştıran ve ortak bir ruh et-
rafında birleştiren bir tanımlamadır. Bugün sosyal ilişkiler sistemine, 
modernitenin getirdiği çıkar, bencillik, hasetlik ve yıkıcı rekabet gibi vi-
rüslerin temizlenmesi; sosyal ilişkilerde sosyal barışın ve sosyal bütün-
leşmenin sağlanması, ahilik kültürünün ortaya koyduğu bu kardeşlik 
duygusunun sosyal bünyeye aşılanmasıyla gerçekleşebilir. 
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Öz 

Bu makalede, Avrupa Birliği ekseninde tarihsel bir derinlikle Türkiye’-

de yaratılan Kürt sorununun kamu diplomasisi açısından analizi yapıl-

mıştır. Konunun Avrupalılar tarafından ele alınış şekli, kamu diplomasile-

rinde kullanılan insan hakları, demokratikleşme gibi yumuşak güç unsur-

ları ve azınlıklar bağlamında alınan kararlar, özelde Avrupa Parlamento-

su’nun tutumu irdelenmiştir. Avrupa Birliği’nin politikalarının şekillenme-

sinde itici bir rol oynayan ve Türkiye için yaygın olarak iddia edilenin ak-

sine, artık kararlarının tavsiye niteliğinden öte anlamları ve dolaylı yollar-

dan bağlayıcılığı olan Avrupa Parlamentosu’nun konuyla ilgili aldığı bazı 

kararların günümüze nasıl ışık tuttuğu ve olayların rotasını çizdiği belge-

ler üzerinden okuyucunun dikkatine sunulmuştur. Avrupa Birliği, Kürt so-

rununda tarihsel süreç içinde ele alındığında uzun vadeye yayılmış ve 

sistematik bir kamu diplomasisi stratejisi izlediği görünümü vermektedir. 

Türkiye’ye yönelik talep ve beklentilerini, zamana yayan ve uygun şartla-

rın oluşmasını bekleyen Avrupa Birliği için, öncelikli sorunlar konjonktürel 

olarak farklılaşabilmektedir. Nitekim, Avrupa Birliği için Kürt sorunu da 

bu bağlamda ele alınmıştır. Tarihi ve bilimsel kanıtlardan anlaşıldığı üze-

re, siyasi Kürtçülük adım adım ve her türlü vasıta kullanılarak Türkiye’-

nin iç ve dış politikasının gündemine girmiş ve burada önemli bir yer işgal 

etmiş bulunmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Avrupa Birliği, Kürt Sorunu, Avrupa Parlamento-

su, Kamu Diplomasisi, Stratejik İletişim, Yumuşak Güç, Kara Propaganda. 
                                                           
* Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkan Yardım-
cısı, emel.poyraz@marmara.edu.tr. 
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Abstract 

Public Diplomacy of the European Union on Kurdish Issue 

In this article, European Union’s public diplomacy on created Kurdish 

issue for Turkey was analyzed in historical depth. It was examined how 

the Europeans handled the Kurdish questions and used in the public dip-

lomacy of human rights and democratization as soft power elements. It 

was evaluated the decisions in particular imposed on human rights and 

minorities, especially the resolutions passed by the European Parliament. 

In contrast to common claim in Turkey, decisions of the European Parlia-

ment for Turkey now mean beyond the meaning of recommendation and 

indirect binding, have been analyzed within the documents. All of which 

are presented to the attention of the reader in this study. Taken in histori-

cal perspective, it is viewed that European Union preferred to follow a 

systematic and spread over the long-term public diplomacy strategy on 

Kurdish issue. The EU demands and expectations towards Turkey are 

differed by the time and the appropriate conditions. Thus, Kurdish issue 

was discussed in this context by public diplomacy of the European Union. 

In the light of scientific and historical evidences, it is obvious that with 

step-by-step and using various channels, the Kurdish issue has once 

again entered Turkey’s foreign and domestic policy agenda, and occupied 

an importance place there. 

Key words: European Union, Kurdish Issue, European Parliament, 

Public Diplomacy, Strategic Communication, Soft Power, Black Propaganda. 

Giriş 

Küreselleşen günümüz dünya siyaset sahnesinde çeşitli devletler, Av-
rupa Birliği (AB)’nin de içinde olduğu çeşitli uluslararası/üstü kuruluş-
lar, farklı biçim ve tarzlarda kamu diplomasisi yapmaktadırlar. Bu ulus-
lararası/üstü aktörler, uluslararası ilişkilerin yeni bir yöntemi olarak 
kullanılmaya başlayan kamu diplomasisi uygulamaları ile kendi görüş, 
politika ve tezlerini ulusal ve uluslararası kamuoyuna farklı şekillerde 
anlatmaktadırlar. Her ülkenin ve uluslararası aktörün kamu diplomasi-
lerinde kullandığı dil, araç ve yöntemler; izledikleri politikalar kadar, sa-
hip oldukları tarihi ve kültürel birikimle de yakından ilgili olarak önemli 
farklılıklar göstermektedir. Kamu diplomasisinde genel ilke ve kurallar 
olmakla beraber, her uluslararası aktöre göre değişen ve zengin bir tec-
rübe alanının doğmasına imkân sağlayan unsurlar da bulunmaktadır. 
Bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin kamu diplomasisi hem öncelikleri, hem 
de kültürel, siyasal ve toplumsal kodları itibariyle NATO’nun veya Çin, 
İsrail veya Rusya’nın kamu diplomasisi faaliyetlerinden farklıdır. Uluslar-
arası siyasal ve kültürel ilişkilerde, daha eski bir geleneğe sahip olan Av-
rupa Birliği, kamu diplomasisi içinde de özel bir konuma sahiptir. Esa-
sında küreselleşmeyle beraber yükselen bir trend olan kamu diplomasisi 
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Avrupa Birliği’nde ve üye ülkelerinde bütün meselelerin yanında en ön-
celikli konu olarak ele alınmaktadır. Uluslararası arenada kendini etkin 
bir ‘yumuşak güç’ soft power olarak konumlandırmaya çalışan Avrupa 
Birliği, hem Avrupa kamuoylarına hem de Türkiye’nin de içinde bulun-
duğu Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar ve Afrika gibi yakın komşu bölgele-
rine yoğun bir şekilde kamu diplomasisi faaliyetleri yürütmektedir.1 

Bu çerçevede, Avrupa Birliği’nin bazı platformları ve kurumları tara-
fından Türkiye’ye yönelik uygulanan kamu diplomasisinin birtakım 
önemli yansımaları ve sonuçları olmuştur. Bunlardan en önemlisi ve 
dikkat çeken husus ise, Türkiye’deki ulusal kesimler tarafından ülkenin 
milli birlik ve bütünlüğünün Kürt meselesine dayalı olarak etnik bir bö-
lünme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu iddiasıdır. Yine kamu diplomasi-
sinin bir yansıması olarak Türkiye’de Avrupa Birliği, küreselleşme ve 
dünya vatandaşlığı gibi norm ve değerlerin taşıyıcısı olduğu iddia edil-
mektedir. Ancak, Türkiye’deki yaygın inanışın aksine, Fransa, Almanya, 
İngiltere başta olmak üzere AB’nin tüm üye devletleri, aynı zamanda 
kendi toplumsal benliklerini korumanın yapı taşları olan kendilerine öz-
gü kimlik yapılarını asla dışlayamazlar.2 Ayrıca, her üye devlet kendi mil-
let ve azınlık tanımlamasını kendi ulusal çıkarları doğrultusunda yapar. 
Bu bağlamda AB, henüz tüm üye devletlerinde geçerli, ortak bir azınlık 
politikasına sahip olmadığı, hatta azınlık tanımı konusunda bile Birlik 
içerisinde bir uzlaşmaya varılamadığı halde, başta Avrupa Parlamentosu 
(AP) olmak üzere AB kurumlarının aldığı bazı kararlar; üniter devlet ya-
pılanmasındaki Cumhuriyet Türkiye’sini, Atatürk’ün ortak tarih ve kül-
tür temelli tanımladığı Türk Ulusunu, başta etnik kökenler olmak üzere 
“insan hakları” ve “demokrasi” adı altında bölme ve parçalama girişimle-
riyle dolu olduğu da iddia edilmektedir. Ayrıca, Avrupa Parlamentosu’-
nun Kürtçülere verdiği destek, sadece aldığı kararlar, hazırlattığı rapor-
larla sınırlı kalmayıp çatısı altında Türkiye aleyhine düzenlenen, farklı 
boyutlarda Türkiye’ye ve Türklüğe hakaretlere varan Kürt konferansları-
na kadar uzandığına da dikkat çekilmektedir. 

Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti, azınlıklarının belirlenmesinde dini 
mensubiyeti, esas kriter olarak ele almıştı.3 Lozan Antlaşması ile Türkiye’-
de yalnızca Ermeni, Rum ve Musevilerin “azınlık” olduğu açıkça belirtilmesi-
                                                           
1 Avrupa Komisyonunun 1999 yılında yaptığı yenilikler sonucunda AB, hem iç hem de dış 
kamuoyuna yönelik etkin bir iletişim politikası geliştirmiş bulunmaktadır. İbrahim Kalın, 
Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, T.C. Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü,       
http:// kdk.gov.tr/sag/turk-dis-politikasi-ve-kamu-diplomasisi/20, (erişim: 19.08.2011). 
2 Nitekim AB, Türkiye’deki Enderuni aydınların algıladığı türde millî değerleri yıkan bir ev-
rensellik anlayışına sahip değildir. Bkz: Orhan Türkdoğan, “Osmanlı’da Kent Soylular ve Atıf 
Sistemleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Researches About The Turks All Around The 
World, Yıl: 32, Cilt: 95, Sayı: 189, s. 70, Kasım-Aralık 2010. 
3 Aralarında Avrupa Birliği ülkelerinin de bulunduğu devletlerce imzalanan Lozan Antlaşma-
sı’na göre, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler, 1925 tarihli Türk-Bulgar Dostluk Antlaşması’na 
göre de Hıristiyan Bulgarlar azınlık olarak kabul edilmiş ve ilgili taraflarca da onaylanmıştı. 
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ne ve taraflarca da kabul edilmesine rağmen, günümüzde çeşitli Avrupa 
Birliği platformları ve kamu diplomasisi uygulayıcıları, Türk Ulusunu oluş-
turan etnisiteleri de “azınlık” başlığı altında değerlendirmekte ve bu unsur-
ların insan haklarına sahip olmadıklarına vurgu yapmaktadırlar. Bu tutum, 
kamu diplomasisi yapan Avrupa Birliği’ndeki bazı kurum ve yetkili çevreler-
ce özgürlük savaşçıları ve kontrgerilla olarak görülen terör örgütlerini teşvik 
etme ve destekleme noktasına kadar getirildiği de iddia edilmektedir. 

Bu çalışmada, bu iddiaların ne derece doğru olduğu veya olmadığı 
belgeler üzerinden incelenecek ve okuyucunun dikkatine sunulacaktır. 
İşte bu makalede; çok karmaşık ve derin ilişkiler sarmalından oluşan 
konunun sadece bir boyutunu oluşturan Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye 
yönelik uyguladığı kamu diplomasisiyle Türkiye’de yaratılan Kürt soru-
nunun, esasta ise siyasi Kürtçülüğün, özelde AP kararları ekseninde ta-
rihsel süreç içinde nasıl şekillenerek günümüzde yaşanan ve dayatılan 
olaylara zemin hazırladığı irdelenmiştir. 

AB’nin Genel Tutumu 

Avrupa Birliği, Türkiye’de yaratılan Kürt sorunu konusunda uzun va-
deye yayılmış sistematik bir kamu diplomasisi stratejisi mi izlemiştir so-
rusuna cevap aradığımızda bazı bilimsel ve tarihsel verileri dikkate al-
mak gerekmektedir. Bilindiği gibi; kamu diplomasisi sistematik ve uzun 
soluklu bir çalışma gerektirmektedir, dolayısıyla sonuçları da ancak 
uzun vadede görülmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’ye yönelik talep ve 
beklentilerini, zamana yayan ve uygun şartların oluşmasını bekleyen AB 
için, öncelikli konular ve sorunlar konjonktürel olarak farklılaşabilmek-
tedir. Bir dönem yabancıların mülk edinmesi, azınlık vakıflarının duru-
mu, Kıbrıs gibi konular ön plana çıkarılırken bazen de Heybeliada Ruh-
ban Okulu ve ekümeniklik meselesi gibi konularda gündem yaratılarak 
kamuoyunda yumuşak güç unsurlarıyla, soft power, gerekli alt yapının 
oluşturulmasına ve şartların olgunlaştırılmasına çalışıldığı görülmekte-
dir. Nitekim aynı klasik taktik, Kıbrıs konusunda uygulanmış, diploma-
tik manevralarla Avrupalılar ve Rumlar açısından başarıya ulaşılmıştır. 
Neticede AB, 1990’lardan itibaren büyük bir ivme kazanan süreçte uygu-
ladığı politikalarla Kıbrıs sorununu Türkiye için artık bir kritere dönüştür-
düğünden, yakın geleceğin ana konuları olarak ikili ilişkilerde Ermeni id-
diaları ve insan hakları bağlamında Kürt sorunu gibi konuları ele alacağı 
anlaşılmaktadır. Nitekim, AP Liberal Grup Başkanı Graham Watson, 15 
Aralık 2006’da yaptığı açıklamada bu gerçeğin altını çizerek aslında Türki-
ye’yi uyarmaktadır; “Kürt sorunu AB sürecinde çözülecek. Şu anda öncelik 
Kıbrıs sorununa veriliyor. Türkiye, bu konuda verdiği sözleri yerine getirme-
lidir. Kürt sorununun çözümü üzgünüm ama zaman ister. Göz önünde bu-
lunduruyoruz zamanı geldiğinde daha iyi bir şekilde değerlendirilecek.”4 
                                                           
4 Gürbüz Evren, Avrupa Birliği Sürecinde Kürtçülük, Truva Yayınları, s. 16-17, İstanbul, Mayıs 2007. 
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Büyük resmi doğru okuyabilmek için üzerinde hassasiyetle durulma-
sı gereken önemli bir husus da, Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik önemi-
dir. Türkiye, sahip olduğu coğrafya ve ekonomik kaynaklar sebebiyle, 
dünya hâkimiyetini sürdürme peşinde koşan odaklar için son derece 
önemli bir jeopolitik konumdadır. Bilindiği gibi, Osmanlı’nın son dönem-
lerinden itibaren Türkiye’yi bir şekilde kontrol edilebilir hale getirmek 
için türlü yollar denenmişti. Bu yollardan en çok tercih edileni ise ülke 
içinde iç karışıklık çıkarmak, kaleyi içerden fethetmek şeklinde tecelli et-
ti. Bazı Kürt aşiretleri, dün nasıl Batılı emperyalist devletlerce isyana 
teşvik edildiyse, bugün de bu iki kardeş unsur karşı karşıya getirilmek 
istenmektedir. 

Batılıların birbirine zıt gelişen küreselleşme ve yerelleşme (glocalization) 
politikaları çerçevesinde, Türk Milleti’nin asli unsurlarından olan Kürtle-
rin öncelikle azınlık durumuna düşürülmesi ve ötekileştirilmesi stratejik 
planı hedeflendiği iddia edilmektedir. Yaşadıkları coğrafyadan da kay-
naklanan sebeplerden dolayı özellikle Kürtler üzerinden uygulanan ka-
mu diplomasisiyle farklı farklı küresel ve bölgesel senaryolara mı konu 
edilmektedir? Bu bağlamda, bu topraklarda yüzyıllarca birlikte kardeşçe 
yaşamış, ortak tarihi-kültürü paylaşmış ve sosyolojik olarak kaynaşmış 
halklar arasında, olmayan bir etnik huzursuzluk yaratılmaya mı çalışıl-
maktadır? Tarihi bir taktikle, eşgüdümlü olarak planlanan senaryolarla 
Anadolu coğrafyasında da iç karışıklık yaratılıp çıkarılmak istenen hu-
zursuzluk ve kavram kargaşasıyla, daha çok terör ve onun üzerinden ge-
liştirilmek istenen Türk-Kürt düşmanlığı olarak mı kurgulandığı sorgu-
lanması gereken önemli hususlardır. 

Diğer taraftan Avrupa Birliği’nin azınlıkların korunmasına ilişkin be-
lirgin ve ortak bir politikası olmadığı gibi, konuyla ilgili olarak doğrudan 
doğruya Birliği temsil edecek net bir bakış açısının olduğunu iddia et-
mek de oldukça güçtür. Ayrıca, AB’nin daha kendi içinde azınlığı tanım-
lamada bile zorlanması tutarlı bir politika izlemesinde en önemli etken-
dir. 1986’dan itibaren, hem AT/AB’nin genel insan hakları politikasının 
aktifleşmesi, hem de Türkiye’nin üyelik başvurusu nedeniyle AB’nin ka-
mu diplomasisinde yumuşak güç olarak kullandığı insan hakları, de-
mokrasi, hukukun üstünlüğü ve azınlıklar gibi kavramlar AT/AB-Türki-
ye ilişkilerinin en tartışmalı konuları haline getirilmiştir.5  

AT/AB 1985 sonrası dönemde Türkiye’ye karşı bekle gör politikasın-
dan uzaklaşmış, reform yapılması gereken konuları özel olarak belirtme 
ve AB-Türkiye ilişkilerini yumuşak güç araçları olan insan hakları, azın-
                                                           
5 AB insan hakları ve azınlıklar konusunu sadece Türkiye için değil, üçüncü ülkelerle mese-
la Rusya Federasyonu’yla olan ilişkilerinde de bir dış politika ve kamu diplomasisi ensturu-
manı olarak çok sık kullanmaktadır. Bk: Emel Poyraz, An Analysis of the Political Relations 
Between the European Union and Russia (1990-2001), Marmara University European Com-
munity Institute EU Politics and International Relations M.A. Thesis, s. 55-56, 2002. 
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lıklar ve demokratikleşme zeminine kaydırma politikası izlemiştir. AB’nin 
belirlediği reformlar başta idam cezasının kaldırılması, ceza yasasıyla 
muhakeme usulü yasasının AB normlarına göre yeniden düzenlenmesi, 
terörle mücadele yasasının değiştirilmesi, Türk Milletini oluşturan un-
surlara başta Kürtler ve Aleviler olmak üzere etnik ve dini gruplara yöne-
lik ayrıştırıcı-ötekileştiricili bir stratejiyle yeni azınlıklar yaratma çabası, 
1982 Anayasası’nın anti-demokratik hükümlerinin iptal edilmesi gibi ko-
nuları içeriyordu. Neticede bütün bu talepler Türkiye tarafından ev ödev-
leri algılamasıyla yerine getirilmeye çalışılmıştır. 

Esasında, insan hakları alanındaki performansla AT/AB-Türkiye iliş-
kilerinin tarihsel ve kurumsal gelişimi arasındaki bağlantı, üyelik başvu-
rusuna verilen yanıtta, Gümrük Birliği görüşmelerinde ve birçok AB bel-
gesinde açıkça görülmektedir. Konuyu sorgulayıcı bir bakış açısıyla ele 
aldığımızda; AB’nin insan hakları politikasının kendi içinde tutarsız ol-
duğu, AB ve üye devletlerin, realist taktiklere başvurarak insan hakları 
ve azınlıklar konusunu başka amaçlar için de kullandıklarını, konunun 
şeffaflık ve güvenilebilirliğini gölgeledikleri görülmektedir.6 Bu noktada, 
Avrupa Parlamentosu’nun çıkar gruplarına göre yorumladığı insan hak-
ları konusunda aldığı kararlar da oldukça dikkat çekicidir. Kendi kamu 
diplomasi stratejilerinde bütünlüğü olan ve belli bir amaca yönelmiş, 
Türkiye’de Kürtçülük konusunda olduğu gibi, devamlı bir süreklilik arz 
eden politikaların bir yansıması olan bu karar ve raporlar, klasik diplo-
matik kaygılardan uzak ve anlaşılır bir dille kaleme alınmıştı. Dolayısıyla 
bu çalışmada bu kararlar üzerinde de durulmuştur. 

Avrupa Parlamentosu’nda Kamu Diplomasisinden Kara Propagandaya 

Bilindiği gibi geleneksel diplomasi, uluslararası bir aktörün, uluslar-
arası ortamı yönetmek ve yönlendirmek için bir başka uluslararası ak-
törle bağlantılı olmasıyla gerçekleşen girişimi iken; kamu diplomasisinde 
uluslararası bir aktörün, uluslararası ortamı yönetmek ve yönlendirmek 
için bir yabancı ülke kamuoyuyla bağlantılı olmasıyla gerçekleşen girişi-
midir.7 Bu bağlamda günümüzde bu aktör; dünya sahnesindeki bir baş-
ka oyuncu, bir devlet, çok uluslu bir şirket, sivil toplum kuruluşu, ulus-
lararası bir kuruluş, hatta terör örgütü veya vatansız paramiliter örgüt 
de olabilir. Nitekim bazı AB kurumları Türkiye’nin terörist olarak gör-
düklerini dolaylı yollardan üstü kapalı olarak, bazı Avrupalılar ise açıkça 
özgürlük direnişçileri veya gerilla olarak değerlendirmekte, onları farklı 
boyutlarda destekleyerek propaganda yaptıkları izlenimi vermektedirler. 
                                                           
6 Bir yandan kendi kurumsal çıkarları, diğer yandan AB sistemini meşrulaştırma kaygıları 
nedeniyle, bazılarına göre AP kendince insan hakları konusunda en azından bir dönem için 
daha tutarlı ve eleştirel bir tutum takınmıştır. Bkz: Mehmet Uğur, Avrupa Birliği ve Türkiye 
Bir Dayanak/İnandırıcılık İkilemi, Everest Yayınları, s. 279, İstanbul, 2000. 
7 Nicholas J. Cull, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Figueroa Press, s. 12, Los Ange-
les, 2009. 
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Küreselleşmenin büyük bir ivme kazandığı günümüzde, uluslararası 
ilişkilerin yeni bir yöntemi olarak kullanılmaya başlayan “kamu diploma-
sisi” kavramı, devletler ve resmi kurumlar arasında yürütülen klasik 
diplomasiye alternatif olarak gelişmektedir. Bu bağlamda yükselen bir 
trend olan kamu diplomasisi; halklardan halklara, sivil toplum kurumla-
rı ve çeşitli toplum kuruluşlarıyla yürütülen faaliyetleri de içermektedir. 
Kültür, sanat, siyaset, ekonomi gibi unsurlar ve ülke halklarının sempa-
tisini kazanmaya yönelik faaliyetler kamu diplomasisinin en önemli vası-
taları haline gelmiştir. 

Günümüz uluslararası ilişkilerinde, ulusal çıkarların savunulması ar-
tık bildiri, diplomatik üstünlük ve diplomatik muhtıra gibi geleneksel 
diplomasi yöntemlerinin çok ötesine geçmiş, bilgi, kültür ve iletişim dip-
lomasi de anahtar sözcükler haline gelmiştir. Devletlerin artık sadece di-
ğer hükümetleri veya uluslararası örgütleri değil, yabancı kamuoylarını 
da hedefleyen politikalar geliştirmek zorunda oldukları bir döneme giril-
miştir. Bugün pek çok devlet, yabancı kamuoylarının gözünde olumlu imaj 
yaratmak amacıyla aktif kamu diplomasisi çalışmaları yürütmektedir.8 

Kamu diplomasisinin temelini “yumuşak güç” kavramı oluşturmakta-
dır. Medya, kültür, sanat, bilim, spor, eğitim gibi konular da yumuşak 
gücün araçları olarak kullanılmaktadır. Esasında kamu diplomasisi, uy-
gulamaları daha eskiye gitmekle birlikte isim olarak yakın dönemde sık-
lıkla kullanılmaya başlanmış bir kavramdır. Birbirleriyle ilintili olarak 
çok hızlı gelişen kitle iletişim araçları ve dünyadaki küreselleşme süreci, 
1990 öncesi Soğuk Savaş döneminden çok farklı bir uluslararası sistem 
ortaya çıkarmıştı. Artık sadece devletlerin ve hükümetlerin değil; bunla-
rın yanında ulusal ve uluslararası alanda hükümet dışı organizasyonla-
rın ve medyanın daha etkin olduğu bir dünya konjonktürü oluşmuştur. 
Bu süreç, eski klasik diplomatik anlayışı da değiştirmiş, farklı aktörlerin 
olduğu farklı bir diplomasi anlayışı ortaya çıkarmıştır.9 

Dünya siyasi tarihinde 20. asır siyasi, iktisadi, teknolojik ve sosyal 
gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir zaman dilimi olmuştur. Özellikle tek-
nolojik alandaki gelişmeler, buna bağlı olarak, ekonomik ve sosyal haya-
tı da değiştirmiş, daha önceki asırlarda görülmemiş imkânları insanlığın 
hizmetine sunmuştur. Bu açıdan 20. yüzyıl, çok değişik tanımlamaların 
yanı sıra iletişim çağı olarak da nitelendirilmiştir. Bu bağlamda, 21. asra 
girerken en çok kullanılan kavramlardan birinin “küreselleşme” (globali-
zation) olması ve Kürtçülük olaylarında olduğu gibi küresel oyunların 
Türkiye’ye dayatılması bir rastlantı değildir. 
                                                           
8 Süleyman Gök, “Kamu Diplomasisi Yoluyla Yeni Bir Türkiye Algısı”, Türkiye Uluslararası İliş-
kiler Çalışmaları, TUİÇ Akademi, Bkz: http://www.tuicakademi.org/index.php/kategoriler/turk-
dis-politikasi/620-kamu-diplomasisi-yoluyla-yeni-bir-turkiye-algisi#_ftn1, (erişim: 18.04.2011). 
9 Vedat Demir, “Kamu Diplomasisi ve Türkiye’nin Komşu Ülkelerle İlişkilerine Katkısı”, Ka-
mu Diplomasisi Enstitüsü Institute of Public Diplomacy, s. 1-2. Bkz: http://www.siyasalileti-
sim.org/pdf/kamudiplomasisiveturkiyeninkomsulari.pdf, (erişim: 15.05.2011). 
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Bu çerçevede, Avrupa Birliği’nin konuya ilişkin genel tutumunun bir 
yansıması olarak ele alacağımız şu örnek oldukça düşündürücüdür. Me-
sela; bir Karma Parlamento Komisyonu toplantısında söz alan Avrupalı 
üyeler, Kürt kökenli Türk vatandaşlarını azınlık olarak tanımlayarak 
Türkiye’deki toplantının gündem maddesinin “Güneydoğu’daki Gelişme-
ler ve Kürtlerin Kültürel Hakları” olmasını rahatlıkla isteyebilmektedirler. 
Türk parlamenterler ise, bu öneriye o zaman şiddetle karşı çıkmışlardı. 
Türk parlamenterlerden CHP’li Onur Öymen, tartışmayı şöyle anlatır: 
“Lozan Anlaşması’nın tersine Türkiye’deki Kürtleri azınlık olarak tanımla-
yıp özel gündem maddesi halinde tartışma talebinizi reddediyoruz deyin-
ce, bize ‘Lozan’ı bir kenara bırakın Roma Antlaşması’na bakın’ şeklinde 
cevap verdiler...”10 Avrupalıların Lozan’ı algılayışlarının tipik bir yansı-
ması olan bu ve benzeri örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Bu bağlamda yine Avrupa Parlamentosu üyesi bir grup parlamenter, PKK’-
ya yakınlığıyla bilinen Kürdistan Ulusal Kongresi, KNK, adlı örgütün Avrupa 
temsilciliğini yapan Ahmet Gulabi Dere’nin siyasi ve şahsi kimliğine saygı du-
yulmasını isteyen bir bildiri yayımlayarak ona destek olabilmektedir. Hakkın-
da Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Dere’nin, Türk resmi makamları 
ve Türk medyası tarafından yıldırılmaya çalışıldığı iddia edilmektedir.11 

Avrupa’da bu bildiri yayınlanırken eşgüdümlü olarak aynı günlerde, 
Türkiye’deki bir Cumhuriyet resepsiyonunda DTP’liler tarafından Türk-
çe, Kürtçe ve İngilizce hazırlanmış “Demokratik Toplum Partisinin Kürt 
Sorununa İlişkin Demokratik Çözüm Projesi” adlı broşür milletvekillerine 
ve bakanlara dağıtılmıştı. Türkiye’nin idari-siyasi yapısında reform yapıl-
masını isteyen terörist başı Abdullah Öcalan tarafından ortaya atılan ve 
DTP tarafından dillendirilerek 2. Olağan Kongre’de kabul edilen “Demok-
ratik Özerklik Projesi” Türkiye’nin 20-25 bölgeye ayrılmasını ve her bölge-
nin kendi sembollerini kullanmasını talep etmekte idi. 

“Avrupa’da çeşitli platformlarda ele alındığı gibi, Türkiye’nin siyasi 

ve idari yapısında reform yapılması istenen bu projede, önce yeni bir 

anayasa hazırlanması, Türkiye’nin üniter yapısına saygı gösterilmek 

şartıyla, yerel ve bölgesel özerk yapıların önünün açılması, resmi dil 

ve bayrağın bütün Türkiye için geçerli olmakla birlikte, her bölgenin 

kendine ait sembolleri ve renklerine izin verilmesini öngörüyordu.”12 

Nitekim, bugün itibariyle bu talepler Türkiye’nin iç politikasının temel 
konularından birini ve seçim sonrası yeniden yapılacak olan anayasa 
                                                           
10 Türk parlamenterler, bu tür bir gündem maddesinin Mayıs ayında Ankara’da yapılacak 
toplantının gündem maddesinde ısrar etmeleri halinde, başta Almanya olmak üzere Avru-
pa’daki Türklerin haklarını tartışmaya açmak ve görüşmek istediklerini söylediler. Ayrıntılar 
için bkz: “Avrupa Parlamentosu’ndan Paranoyak Açıklama ‘Lozan’ı Bir Kenara Bırakın’”, Ye-
niçağ, 06.04.2006. 
11 “AP’den Küstah Bildiri”, Yeniçağ, 30.10.2008. 
12 “Mecliste Bölücülük Broşürü”, Yeniçağ, 30.10.2008. 

192



EMEL POYRAZ / AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KÜRT SORUNUNDAKİ KAMU DİPLOMASİSİ 9 

tartışmalarının bir boyutunu oluşturmaktadır. Televizyonlarda, çeşitli 
basın ve medya kuruluşlarında bu konu farklı boyutlarıyla tartışılmakta-
dır.13 

Yine kamu diplomasisinin faaliyet alanına giren, sistematik ve eşgü-
dümlü olarak Kasım 2008’deki Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen 
“Dersim Soykırımı” isimli konferansa katılan DTP’liler Türkiye’ye akıl al-
maz iftiralar atarak sözde demokrasi ve insan hakları adına ülkelerini 
Avrupalılara şikâyet ettiler. Bunlardan biri olan Tunceli Belediye Başka-
nı Songül Erol Abdil, skandal iddialarda bulundu. Devletin Tunceli’ye yol 
yapmasının arkasında soykırım niyeti olduğunu belirterek, Atatürk’e de 
dil uzatıp Atatürk’ün yaşaması halinde soykırım suçlamasıyla yargılana-
cağını iddia etti.14 Aynı konferansta konuşan Bremen Üniversitesi öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Ronald Münch de “Atatürk yaşasaydı savaş sanığı 
olarak yargılanması gerekirdi”15 dedi. 

Buradaki stratejinin bir boyutu da, Türklerin soykırımcı olduğu se-
naryosunun bir uzantısı olarak, egemenliği altındaki milletleri soykırıma 
uğrattığı ve Kürtlerin de soykırıma uğradığı uydurma tezini güçlendir-
mek için gerekli kamuoyu, fikri ve siyasi altyapıyı oluşturmak olarak al-
gılanmaktadır. Bu örnekte de görüldüğü üzere, AP’deki konferanslarda 
hiçbir tarihi ve ilmi gerçeğe dayanmadığı halde, kamu diplomasisi ekse-
ninde Kürtçülerin ve terör örgütünün siyasi temsilcilerinin beyanları 
doğrultusunda Türkiye’nin eleştirilmesi, art niyetli kişilerin ağırlıkta ol-
ması oldukça sık rastlanan bir olgudur. Her ne kadar PKK’nın terör ör-
gütü olduğu gerçeği sonunda AB tarafından resmen kabul edilse de, bu 
ve benzeri çeşitli uluslararası platformlarda ve bazı kamu diplomasisi 
uygulamalarında demokrasi, insan hakları, fikir ve düşünce özgürlüğü 
çerçevesinde bir terör örgütü olan PKK’nın uzantıları ve onların siyasi 
temsilcilerinin görüşlerine itibar edildiği ve onların bakış açılarıyla konu-
nun ele alındığı tespit edilmektedir. 

Tarihi ve Sosyo-Psikolojik Boyut 

Kürtçülük, 18. yüzyılın son çeyreğinde Avrupalıların Kürt-Kurmanç-
Zaza aşiret ve oymaklarını keşfetmesi ile başlar. Esasında Avrupalılar 
için düpedüz siyasi bir keşif olan bu durumun Kürtçülük ideolojisinin 
şekillenmesinde iki temel amacı vardı. Öncelikle Avrupalıların Kürt, Kur-
manç ve Zaza aşiretleri ve oymaklarını “Kürt” adı altında toplayarak, 
bunlara Türk’ten başka bir ırk oldukları bilincini vermek ve bir millet in-
                                                           
13 Gelinen son noktayı çeşitli yönleriyle ele kalan kaynak için bkz: Bir Örtülü Bağımsızlık 
Talebi “Demokratik Özerklik”, 2023 İkibin Yirmiüç Dergisi, Sayı: 124, 15 Ağustos 2011. 
14 Ayrıntılar için bkz: “Türkiye’ye Kin Kustular”, “Brüksel’de İftira Yarışı”, Yeniçağ, 15.11.2008. 
15 Ayrıntılar için bkz: “Alman Profesöre Hakaret Davası”, Zaman, 29.11.2008; Ayrıca bkz: 
“Brüksel’deki Konuşmaya Ankara’da Soruşturma”, Hürriyet, 1.12.2008; “Atatürk’e Dil Uza-
tana Soruşturma”, Yeniçağ, 30.11.2008. 
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şa etmek projesi idi. Bu bağlamda, Kürtleri de Moğolloşma, Macarlaşma 
ve Bulgarlaşma sürecine sokarak Türklükten koparmak yani yeni bir 
millet inşa etmek ve daha sonrada Türkiye başta olmak üzere İran, Irak 
ve Suriye topraklarında kendilerine bağımlı bir Kürdistan devleti kur-
maktı. Böylece Türkleri içten zayıf düşürerek bölgenin zengin yeraltı 
kaynaklarını istedikleri gibi sömüreceklerdi.16 

Avrupalılar tarafından devşirilerek Kürtçülük ideolojisi etrafında top-
lanan kimi çevreler ile aşiret reisleri Osmanlı’nın son dönemleri başta ol-
mak üzere, İstiklâl Harbi’nde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında defalarca is-
yan ettiler. Varlık kavgası verdiği bir dönemeçte Türk Milleti, bir de Kürt-
çülerin isyanları ile uğraştı. Ancak Kürtlerin çok büyük bir bölümü, ka-
derini Türk milletinden ayırmayı reddederek kardeşçe emperyalizme kar-
şı Türk milletinin yanında savaştı. Bu yüzden burada Kürt ile Kürtçülü-
ğü birbirinden kesin çizgilerle ayırmak çok önemlidir. Kürtçüler, Türk 
milletinin varlığı için bir tehdit iken; Kürtler, Türk milletinin var olma 
kavgasında her zaman diğer Türk unsurlarla birlikte bu milletin öz evlat-
ları olarak ve Türklük dairesi içinde kalarak mücadele etmişler ve em-
peryalizme karşı birlikte savaşmışlardı. 

İşte Türk Milleti, 1840’ların başından bu yana enerjisinin bir kısmını 
Batılılar ve Ruslar tarafından senaryolanan ve iç aktörlerce sahneye ko-
nulan Kürtçülük meselesine harcamıştır. Osmanlı’nın son dönemleri ve 
Kurtuluş Savaşı yılları da dâhil olmak üzere Türk Milletinin varlık dava-
sında büyük sıkıntılar yaratan ve Atatürk’ten sonra gerekli tedbirler 
alınmadığı için kartopu gibi büyüyerek günümüze kadar gelen bu sorun, 
görüldüğü kadarıyla önümüzdeki yıllarda da gündemi işgal edecek, mil-
let ve devlet olarak ciddi kayıplara neden olacaktır.17 

Olayların tarihi ve sosyo-psikolojik boyutuna baktığımızda, Kürtçülük 
ideolojisinin temelleri Türklüğün reddine ve Türk düşmanlığına dayanır. 
Diğer taraftan Avrupa’da da kökleri ırkçılığa dayanan derin bir Türkiye 
ve Türk düşmanlığı ile karşılarız. Adeta, Türkler Avrupa kültüründen 
uzaktır, geri ve barbardır, soykırımcıdır, işgalcidir ve azınlıkları ezer, in-
san haklarına saygı göstermez, egemenliği altındaki toprakları iyi yönete-
mez tarzı düşünce ve şartlandırılmış algılamalarla18 şekillenen propagan-
da faaliyetleriyle günümüze kadar gelen tarihsel bir gelenek gibidir. Bu-
rada sayısız örneklerinden sadece birkaçına değinilecektir. Mesela; Al-
manya’nın Doğu Enstitüsü Müdürü Udo Steinbach’in 15 Eylül 1998 gü-
nü Katolik kilisesine bağlı Lingen Akademisi’nin çağrısı üzerine verdiği 
“İslâm’ın Avrupa İçin Önemi” adlı konferansında: 
                                                           
16 Yoksa Kürtler ve kullanmayı başardıkları başka unsurlar hiç de umurlarında değildi. 
Bkz: Ali Rıza Özdemir, Kart-Kurt Sesleri Arasında Kaybolan Gerçek Kürtler ve Türklük, Kripto 
Kitaplar, s. 21-22, Ankara, 2009. 
17 Ali Rıza Özdemir, Kart-Kurt Sesleri Arasında Kaybolan Gerçek Kürtler ve Türklük, s. 11. 
18 Sedat Laçiner, “Türkiye-Avrupa İlişkilerinde Kültür ve Medeniyet: Tarihsel ve İdeolojik 
Kökenler”, Liberal Düşünce, Nu: 13, s. 39-57, Kış 1999. 
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“Sorun, Atatürk’ün bir paşa fermanıyla yarattığı yapay ürün Türk 

devleti ve Türk ulusudur. Sorun, Kemalizm ve Kemalizm’in ulusçuluk 

ve laiklik ilkeleridir. Sorun, uyduruk, zorlama ve yapay Türk ulusu-

dur. Türk Ulusu diye bir ulus yoktur. Olmadığını Türk-Kürt, Müslü-

man-Laik, Alevi-devlet çatışmalarında görmekteyiz. Bu uyduruk ulu-

su Atatürk nasıl kurdu? Önce Ermenileri yok ettiler, sonra da Rumla-

rı. Kürtleri bugüne kadar neden yok etmediler bilinmez.”19 

Banu Avar’la röportaj yapan Uda Steinbach, Türk Milletine yönelik 
özetle yukarıda verdiğimiz bu düşüncelerini tekrarlarken, “Türk Milleti 
için uyduruk, toplama bir millet, Atatürk zorlama bir ulus yarattı diyorsu-
nuz. Ne demek istiyorsunuz?” sorusuna şöyle cevap veriyor: “Ben Türkiye 
sınırları içerisinde birçok etnik azınlığın yaşadığını söylüyorum. O sınırlar 
içinde, sadece Türklerin yaşadığını da kabul etmiyorum”20 diyerek savun-
duğu fikirlerin arkasında duruyordu. 

Yine bu ifadelerin farklı versiyonlarından birini dillendiren ve Türkiye 
aleyhine propaganda yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Teodoros Pan-
golos Lüxemburg Zirvesi’nden iki ay önce, Ekim 1997’de Türkiye hakkın-
da şunları söylüyordu: “Türk askeri ve diplomatik düzeninin bir bölümü, 
Ege’deki sınırlarımızın ve egemenlik haklarımızın tartışmalı olduğunu söy-
lemektedir. Bizim bu konuda Türklerle müzakere yapmamız mümkün de-
ğildir. Hırsızla, katille, ırza geçen tecavüzcüyle görüşmemiz olanaksız-
dır.”21 

Esasında kin ve düşmanlığa dayanan bu sözler, Pangalos’la sınırlı ka-
lan kişisel bir değerlendirme değil, Avrupa’da yaygın olan Türk düşman-
lığının en kaba ve en ilkel ifadesi olarak ele alınmalıdır. Bu tutum ve söz-
ler ne ilktir, ne de son olacaktır. Nitekim, İngiltere başbakanı Lloyd Ge-
orge 1919’da şunları söylemişti: 

“Türkler ulus olmak bir yana bir sürüdür. Devlet kurmalarının ihtima-

li bile yoktur... Yağmacı bir topluluk olan Türkler, bir insanlık kanse-

ri, kötü yönettikleri toprakların etine işlemiş bir yaradır... Türkler, 

yüzyıllarca Avrupa’da kalmışlar ve Avrupa’nın başına daima dert aç-

mışlardır. Hiçbir zaman Avrupalı olamamışlar, Avrupa uygarlığını be-

nimsememişlerdir.”22 
                                                           
19 Konrad Adenauer Vakfı’nın Türkiye danışmanı, Alman Dışişleri Bakanlığı’nın finanse et-
tiği Alman Doğu Enstitüsü’nün Müdürü Udo Steinbach, daha önce Almanya’nın Paris’teki 
büyükelçiliğinde askeri ataşe olarak görev yapmıştı. 1971-1975 yıllarında “Ortadoğu Masa-
sı” şefi olduğu Ebenhausen Vakfı’nın Alman dış istihbarat örgütü BND’ye yakınlığı da bilin-
mektedir. Bugün Avrupa’da sözü dinlenen ve televizyon programlarına katılarak fikri soru-
lan bir Türkiye uzmanıdır. Bkz: Taner Bacinoğlu, “Türkiye’de Alman Vakıflarının Marifetle-
ri”, Cumhuriyet, 06.07.1999. 
20 Banu Avar, Hangi Avrupa?, Truva Yayınları, 3. Baskı, s. 141, İstanbul, Ocak 2008. 
21 “Pangalos Türkiye’ye Hakaret Yağdırdı”, Cumhuriyet, 25.09.1997. 
22 Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi 1838’den 1995’e, Cilt: 1, Tekin Yayınevi, s. 35-36, 
İstanbul, 1996. 
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Fransız başbakanı Clemenceau’da aynı tarihlerde Türklerin yönetim-
de kabiliyetsiz bir millet olduğunu söylüyor; “Hıristiyanları asıp kesmiş, 
hâkim olduğu hiçbir yerde medeniyetin yeşermesine izin vermemiş bir ırk-
tır” diyordu.23 Bu tarz düşünce ve zihniyetin bugün modern Avrupa’da 
hala devam ediyor olması düşündürücü ve ibret vericidir. Çünkü Türki-
ye’ye ağırlıklı olarak bu tarz algılamalarla bakan ve esasında Türklerin 
tarihi kimliğinden korkan AB ülkeleri için Türkiye aralarına hiçbir za-
man al(a)mayacakları bir yabancı unsur ve güçlenmesi halinde de bir 
tehdit merkezidir. 

Burada üzerinde durulması gereken temel husus; senaryodaki nihai 
amacın, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel 
ilkelerin öne sürülerek süreç içerisinde egemenliğin Kürtlerle daha doğ-
rusu PKK ile paylaşılmasının hedefleniyor olması şüphesidir. Bu nokta-
da; bugün Türkiye başlıca sorun ithal eden bir ülke konumundadır ve 
sorunların çözümü de dışarıdan dayatılmaktadır.24 

Aslında Kürt Sorunu demek başlı başına bir sorun iken Türkiye’ye dı-
şarıdan dayatılan ve içeride de uzantıları olan ABD ve AB destekli fonlar-
la da eş zamanlı işleyen, Kürt Sorunu, Ermeni Meselesi ve Ekümeniklik gi-
bi temel saç ayakları olan süreçlerle yıpratılmaya çalışılıyor olmasıdır. 
Yani bu konu da; batılıların tarihi bir alışkanlığı olan önce bir sorun ya-
ratmak, arkasından taviz alarak çözdürmeye çalışmak stratejisinin bir 
parçası olarak ele alınmalıdır. 

Kürt-Ermeni-Rum İşbirliği 

Tarihsel süreç içinde Türkiye, özellikle terör olaylarının sistematik 
olarak başlatıldığı 1984 yılından itibaren demokrasi ve insan hakları 
bağlamında da, uluslararası platformlarda haklı haksız ağır eleştirilere 
uğramış ve uluslararası ilişkileri olumsuz bir şekilde etkilenmişti.25 Diğer 
taraftan, Kürtçü gruplar ile Türkiye karşıtı Ermeni gruplar arasındaki iş-
birliği de 1980’lerin başında kuvvetlenmiş ve takip eden yıllarda gelişe-
rek devam etmişti. Lübnan ve Batı başkentlerinde yapılan ortak toplantı-
lar, ortak hareket tarzını şekillendirmişti. PKK terörü yükselirken Erme-
ni terörünün ‘uyku dönemi’ne girmesi de bu bağlamda tesadüf değildir.26 
Nitekim, ASALA ve PKK temsilcileri 8 Nisan 1980 günü, Lübnan’ın Say-
da (Sidon) kentinde, Filistin Kurtuluş Örgütü liderlerinden George Hab-
                                                           
23 Taha Akyol, Ama Hangi Atatürk, Doğan Egmont Yayıncılık, 2. Baskı, s. 14, İstanbul, Şubat 2008. 
24 Durmuş Hocaoğlu, “2023 Senesinde Türkiye Mevcut Olmayabilir”, 2023 Dergisi, Sayı: 101, 
s. 28-41, 15 Eylül 2009, http://www.durmushocaoglu.com/dh/yazi.asp?yid=5560536, (eri-
şim: 10.10.2010); Ayrıca bkz: Durmuş Hocaoğlu, “Türkler Vatanlarına Sahip Çıkamıyor!”, 
http://www.durmushocaoglu.com/dh/yazi.asp?yid=5518008, (erişim: 25.02.2011). 
25 Agit ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin aldığı bazı kararlar için bkz: Sadi So-
muncuoğlu, Avrupa Birliği Bitmeyen Yol, Ötüken Yayınları, s. 121-122, İstanbul, 2002. 
26 ASALA ile PKK arasındaki ilişkileri tarihi derinliği içinde tüm yönleriyle ortaya koyan kay-
nak için bkz: Ercan Çitlioğlu, Ölümcül Tahterevalli Ermeni ve Kürt Sorunu, Destek Yayınları, 
5. Baskı, Ankara, Mart 2009. 
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baş’a bağlı silahlı gerillaların koruması altında bir araya gelerek Türki-
ye’ye karşı Ortak Eylem Deklarasyonu yayımladılar27 ve bu doğrultuda 
hareket ettiler. 

Esasında stratejik açıdan, ASALA ile PKK arasında Marksist-Leninist 
yapıları, aynı gerekçelerle, aynı amacı paylaşıyor olmaları ve eş söylemler 
kullanmalarına ilaveten pek çok örtüşen yönleri de bulunmaktadır. Her 
iki örgüt de aynı yılda ve aynı yerde (1975, Lübnan) kurulmuş, kuruluş 
yılları ve sonraki aşamalarda aynı ülkelerde üslenmiş (Lübnan, Kıbrıs 
Rum Kesimi, Yunanistan, Suriye, Fransa) ve aynı ülkelerin örtülü ya da 
açık desteğini almışlardı. Suriye istihbarat örgütü El Muhaberat’ın gü-
dümündeki El Saika gerillaları, Abu Nidal ve George Habbaş üzerinden 
ASALA’ya aktarılan eğitim, istihbarat ve lojistik desteklerle barınma ola-
nakları, ASALA’nın misyonunu yerine getirerek sahneden çekilmesi üze-
rine Suriye tarafından PKK’ya aktarılmış, bölücü örgütün lideri Öcalan, 
Şam’da güvence ve koruma altına alınmıştı. Öcalan ve PKK’nın, Lübnan’-
da Bekaa Vadisi’nde üslendiği yerler daha önce ASALA militanlarının 
eğitimlerinde kullanılan kamplardı. Bekaa Vadisi’ndeki ASALA kampları, 
PKK’nın sözde akademilerine dönüşürken, Suriye’de Hamuriah ve Ka-
mışlı kampları da ASALA’dan sonra PKK’ya devredilmiş, Kıbrıs Rum Ke-
simi’nde Lisarides, Kipriyanu ve son olarak Papadopulas’un koruması 
altında Trodos Dağlarında eğitimlerini rahatlıkla sürdüren ASALA’nın ye-
rini PKK almış ve nihayet Yunanistan’daki Larissa Kampı, PKK terörist-
lerinin Avrupa’ya sıçrama tahtası olarak kullanılmıştı.28 Aralarındaki 
Türkiye karşıtı bu organik işbirliği, yardımlaşma ve dayanışmanın sayı-
sız örnekleri mevcuttur. 

1990’lı yıllarda ise bu işbirliği ağırlıklı olarak kamuoyunu ve karar 
mekanizmalarını etkilemeye yönelik olarak çalışacaktır. Ortaklaşa dü-
zenlenen protesto gösterileri, Avrupalı parlamenterlere gönderilen Türki-
ye karşıtı mektuplar ve diğer lobi faaliyetlerinde Rum-Ermeni-Kürt troy-
kası ekseninde Türkiye karşıtı bloklaşma güçlenmiştir. Bu noktada, 
1990’ların sonunda ayrılıkçı Kürtçü gruplar ile Türkiye karşıtı Ermeni 
gruplar arasındaki işbirliğinin en açık dışa vurumu, 1999 yılı yazında 
Londra’da düzenlenen Kürt ve Ermeni Soykırımı Konferansı olmuştur. Se-
miner Londra merkezli iki Kürtçü dernek olan Kürdistan’da Barış Kam-
panyası (Peace in Kurdistan Campaign), Birleşik Kürt Komitesi (United 
                                                           
27 Deklarasyonun tam metni için bkz: Bilal Şimşir, Kürtçülük II 1924-1999, Bilgi Yayınevi, 
s. 618-619, İstanbul, Ocak 2009. 
28 SSCB döneminde Erivan’ı kendileri için uzun soluklu bir savaşın Hanoi’si (Kuzey Viet-
nam) olarak niteleyen ASALA militanları, bugün bile Irak’ın kuzeyindeki PKK’lı teröristlerle 
omuz omuza Türk ordusuna karşı çarpıştıklarını açıklamaktadırlar. PKK’nın Ermenistan’da 
üstler edindiğine ilişkin Türk ve dünya basınına yansıyan haberler ve bu haberlerin hemen 
ardından PKK terörünün Türkiye-Ermenistan sınırına yakın yörelerde yoğunluk kazanmış 
olması, ASALA ile PKK arasında kuruluş aşamasından başlayarak günümüze değin süren 
iş, amaç ve eylem birliğinin somut göstergeleridir. Ayrıntılar için bk: Ercan, Çitlioğlu, Ölüm-
cül Tahterevalli Ermeni…, s. 206-207. 
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Kurdish Committee) ile British Committee for the Recognition of the Ar-
menian Genocide (Ermeni Soykırımının Tanınması İçin İngiliz Komitesi) 
tarafından finanse edilmiş ve ortaklaşa olarak düzenlenmişti. Seminerin 
temel amacı, Osmanlı döneminde Ermeniler üzerinde etkisini gösteren 
sözde ‘soykırım’ politikalarının Cumhuriyet döneminde de devam ettiği 
ve bunun en son kurbanlarının Kürtler olduğu yönündeki iddialarıdır. 
Seminerde, sözde Ermeni soykırımını, Amerikan Michigan Üniversite-
si’nden bir Ermeni akademisyen Ara Sarafian anlatmış, Cumhuriyet dö-
neminde Osmanlı’nın sözde baskıcı, katliam yapıcı politikalarının Kema-
list rejim tarafından Kürtlere karşı devam ettirildiği iddia edilmişti. Bunu 
savunan kişi Bedford’da bulunan bir İngiliz üniversitesi olan De Mont-
ford Üniversitesi’nden Desmond Fernandes’ti. Fernandes konuşmasında; 
ısrarla ‘Türkiye’de Kürt soykırımı’ (The Kurdish Genocide in Turkey) kav-
ramını kullanıyordu.29 

Seminerin daha sonra yazılı hale getirilmiş metinlerinde bu kavramın 
semineri düzenleyenler tarafından daha sıklıkla kullanıldığı, altı çizilerek 
vurgulandığı ve bu seminerin bir kampanyanın parçası olarak düşünül-
düğü anlaşılmaktadır. Seminerin katılımcı konumundaki diğer konukla-
rından ERNK’nın Avrupa Sözcüsü Mizgin Şen, seminer yöneticileri tara-
fından ‘Kürt Özgürlük Savaşçılarının Avrupa Temsilcisi’ olarak takdim 
edilmişti. Ayrıca, burada Türkiye karşıtı davaları alması ile tanınan İngi-
liz avukat Gareth Peirce ve diğer Kürtçü ve Türkiye karşıtı grupların 
temsilcilerinin olması da oldukça dikkat çekicidir. Aslında kamu diplo-
masisi yöntemlerinin kullanıldığı bu tür girişimlerdeki amacın bir boyu-
tu da; Türkiye karşıtı Ermeni lobisinin iddialarında kendilerinin yalnız 
olmadığı, diğer halkları katletmenin Türklerin eski ve değişmez bir gele-
neği olduğunu kanıtlamaya çalışmalarıdır. Diğer bir deyişle, sözde Erme-
ni soykırımı iddialarına, bir de sözde Kürt soykırımı iddiasını ekleyip bu 
konuda uluslararası kamuoyunda propaganda yapma ve destek bulma 
gayreti içinde oldukları görülmektedir.30 

Parlamento Kararları Günümüzde Yaşananları Talep Ediyordu 

AB üyesi ülkelerde yürütülen bu tür faaliyetlerin yanı sıra Türkiye’nin 
üyesi olmaya çalıştığı AB’nin Parlamentosu ise, insan hakları ve demok-
rasi konusunu adeta Güneydoğu sorunu ile sınırlandırarak ısrarla Kürt 
vatandaşlarını, azınlık görmeye ve göstermeye çalışmaktadır. Tümüyle 
siyasi bir organ olan AP’nin herhangi bir ülkenin insan hakları alanında-
                                                           
29 Ayrıntılar için bkz: Sedat Laçiner, “Ayrılıkçı Televizyon Yayınlarında Dış Destek ve Neden-
leri”, Journal of Turkish Weekly, http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=57. 
30 Ermeni Soykırımı iddialarının tarihi boyutuyla Avrupa Parlamentosu ekseninde incelen-
diği çalışma için bkz: Emel Poyraz, “Tarihi Boyutuyla Avrupa Parlamentosu Ekseninde Er-
meni Sorunu”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, The Journal for South-Eastern Euro-
pean Studies, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 
4962, Yıl: 2010, Sayı: 17, s. 157-198, İstanbul, 2011. 
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ki düzenleme ve uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerinin hukuki de-
ğerinin olmadığı ve sübjektif nitelik taşıdığı iddia edilebilir. Ancak bağla-
yıcılığı olsun olmasın AP, hazırladığı raporlar, düzenlediği toplantılar, 
oturumlar ve aldığı kararlarla, Türkiye’yi devamlı suretle uluslararası 
platformlarda sabıkalı göstermeye çalışmakta, Kürtçülerin propaganda-
larını yapmakta ve diğer kurumları da benzer kararlar almaya zorlamak-
tadır. Burada sadece birkaçına değinilen kararlarda da görüleceği üzere 
PKK’nın ve onun siyasi uzantılarının AB’nin parlamentosu tarafından na-
sıl en üst düzeyde ve yasal kılıflarla koruma altına alındığı, binlerce insa-
nın ölümünden sorumlu bir terör örgütünün taleplerinin, siyasi ve sosyal 
haklar olarak kabul gördüğü ve Türkiye’ye karşı dayatıldığı ele alınacaktır. 
Türkiye’nin ulusal çıkarlarına aykırı, millî kimliğini, bütünlük ve beraber-
liğini tehdit eden yaklaşımıyla31 aşağıdaki bazı kararlar konumuz açısın-
dan dikkat çekici ve günümüzde yaşananlar açısından anlamlıdır. 

AP’nin “Türk Hükümetine, PKK’ya ve diğer Kürt örgütlerine, Kürt ko-

nusuna şiddete dayanmayan ve siyasi bir çözüm bulmaları için elle-

rinden gelen tüm çabayı göstermeleri için çağrıda bulunur; PKK’ya 

şiddetten kaçınması çağrısını yapar; Türk Hükümetine ve Büyük Mil-

let Meclisine, Güneydoğusundaki sokağa çıkma yasağının kaldırıl-

ması ve Kürt kökenli vatandaşlarının, Türkiye’nin toprak bütünlüğü-

nün garanti edildiği, buna saygı gösterildiği güvencesiyle, kendi kül-

türel kimliklerini açıklamalarına izin verecek yol ve araçları düşün-

mesi çağrısını yapar” (13.12.1995).32 

Bu karardan sonra devam eden yıllarda alınan kararlarda kullanılan di-
lin ve isteklerin aşamalı olarak sertleştiği görülecektir. Daha sonraki yıllarda 
AP’nin bu husustaki bazı kararları kronolojik olarak şöyle sıralanabilir: 

Avrupa Parlamentosu, “Türk vatandaşlarının Türkiye içinde bir tür kül-

türel özerklik için barışçıl yollardan çaba gösterme haklarını tanır... PKK 

Başkanı tarafından tek taraflı olarak ateşkes ilan edilmesini memnuni-

yetle karşılar ve bunu 13 Aralık 1995 tarihli çağrısına ilk olumlu adım 

olarak değerlendirir; Türk Hükümetinin bu davranışı soruna barışçıl bir 

çözüm bulma doğrultusunda olumlu bir katkı olarak göreceğini umut et-

tiğini açıklar ve Türkiye’de tüm ilgililere, bu fırsattan yararlanarak Gü-

neydoğu bölgesindeki sorunların şiddete dayanmayan ve siyasal bir 

çözüm bulma amacıyla ulusal düzeyde bir diyalogu başlatmanın yol ve 

araçlarını düşünmeleri için çağrıda bulunur” (18.01.1996).33 
                                                           
31 Bu konu hakkında bkz: Yahya Sezai Tezel, “AB’ye Üyelik Serüveninin En Zor Meselesi: 
Millî Bütünlük ve Kimlik”, Türkiye Günlüğü, Sayı: 80, s. 19-29, Bahar 2005. 
32 European Parliament, Resolution on the Human Rights Situation in Turkey, (B4-1530/rev., 
1534 and 1559/95), 13.12.1995. 
33 European Parliament, Resolution on the Situation in Turkey and the Offer of Ceasefire Ma-
de by the PKK (b4-0060, 0076, 0086 and 0089/96), 18.01.01996. 
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Avrupa Parlamentosu bir başka kararında, 

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye’nin Doğusunda son zamanlarda 

gerçekleştirdiği askeri operasyonlardan ve PKK tarafından 15 Aralık 

1995 tarihinde ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen, barışçıl bir çö-

züm sağlama çabalarını reddetmesinden büyük kaygı duymakta-

dır... ...çıkmazı aşmak ve sorunun barışçıl biçimde siyasi bir çözüme 

doğru gidebilmesi için, ülkenin güneydoğusundaki askeri operasyon-

ları durdurması ve tüm Kürt örgütlerle görüşmelere başlaması için 

Türk Hükümetine çağrıda bulunur... Yeni hükümetten, düşüncelerini 

özgürce açıklama ve insan hakları ihlalleri ile çelişen yasalara göre suç 

işledikleri için hüküm giymiş olan mahkûmların serbest bırakılmalarını 

sağlayacak biçimde düzenlenmiş bir genel af ilan etmesini ve halen 

yargılanmakta olanlar aleyhindeki davaların sona erdirilmesi talebini 

ve özellikle Bayan Leyla Zana ile DEP’in diğer üç üyesinin derhal ser-

best bırakılması çağrısını yineler... Türk yetkililerinden, Türkiye’deki 

tüm Kürtlerin haklarını tanımalarını ve yerleri değiştirilen tüm Kürtlerin 

evlerine dönmelerinin kolaylaştırılmasını ister” (20.06.1996).34 

Avrupa Parlamentosu, 

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye’nin doğusunda kısa bir süre önce sür-

dürdüğü askeri operasyonlardan ve Kürdistan’daki anlaşmazlığa barışçıl 

bir çözüm bulma yollarını aramayı reddetmesinden büyük kaygı duy-

maktadır... Türkiye’nin kuzey Irak’ta bir güvenlik bölgesi yaratma niyetini 

mümkün olan en sert terimlerle reddeder ve bu girişimi ciddi bir uluslar-

arası hukuk ihlali olarak değerlendirir ve Türkiye’yi bu plandan vazgeç-

meye ikna etmesi için AB Konseyi’ne çağrıda bulunur” (19.09.1996).35 

Avrupa Parlamentosu, 

“Kuzey Irak’ın işgalini lanetler ve PKK terörizmiyle baş etme ihtiya-

cının uluslararası sınırların ihlal edilmesini haklı kılmadığını düşü-

nür... Güneydoğu’daki çelişkinin çözümünün yalnızca siyasal ola-

rak sağlanabileceği görüşünü yeniden vurgular ve Kürt kimliğinin 

yasal olarak tanınmasını sağlamayı amaçlayan önerileri ve taraflar 

arasında diyalogu ve görüşmeleri teşvik edecek ulusal ve uluslar-

arası girişimleri destekler; ateşkese duyulan ihtiyaca işaret eder ve 

Türk yetkililerinin, Kürt sorununa görüşmeler yoluyla sağlanacak 

barışçıl bir çözüm aramaları için çağrıda bulunur” (17.09.1998).36 
                                                           
34 European Parliament, Resolution on Human Rights and the Situation in Turkey, (B4-0769, 
0797, 0820 and 0828/96), 20.06.1996. 
35 European Parliament, Resolution on the Political Situation in Turkey, (B4-0986, 0987, 0988, 
0989, 0990/96 and B4-0991/96), 19.09.1996. 
36 European Parliament, Resolution on the Commission Reports on Developments in Relations 
With Turkey Sincethe Entry into Force of The Customs Union, (COM (96) 0491-C4-0605/96 
and COM (98) 0147-C4-0217/98), 17.09.1998. 
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Avrupa Parlamentosu, 

“(1) Bay Öcalan’a verilen cezayı lanetler ve ölüm cezasının kullanıl-

masına kesin muhalefetini tekrarlar;...(8) Türkiye’ye, Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi tarafından Bay Öcalan hakkında verilen karar 

konusunda alacağı herhangi bir karara uyması çağrısında bulunur; 

(9) Bay Öcalan’ın idam edilmesinin Avrupa’da güvenlik ve istikrar 

açısından önemli etkilerinin olacağına ve Türkiye’nin AB’ne bütünleş-

me sürecine zarar vereceğine inanır; (10) Kürt halkının siyasal, sos-

yal ve kültürel haklarını tanıyan bir çözüm bularak Türkiye’deki an-

laşmazlığın nedenlerine çözüm bulması konusunda Türk Hükümeti’-

ne çağrıda bulunur ve bu bağlamda gerekli demokratik reformların 

uygulanması gerektiği görüşünü benimser;...(12) Konsey’e ve üye 

devletlere, Türkiye’de Kürt sorununa siyasi bir çözümün uygulanabil-

mesinde yardımcı olmak için gerekli tüm önlemleri almaları çağrısını 

yineler” (22.7.1999).37 

Avrupa Parlamentosu, 

“(9) Türkiye’deki Kürt sorununa bir çözüm bulma konusunda Türk 

Hükümeti’nin çabalarının Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve 

azınlık hakları için önemli sonuçları olacağına ve Türkiye’yi Kopen-

hag kriterlerini yerine getirmeye önemli ölçüde yakınlaştıracağına 

inanmaktadır ve Kürt toplumuna da davasını barışçıl araçlarla sür-

dürmesi çağrısını yapar. (10) Bu çerçevede Türk yetkililerine bir kez 

daha Bay Öcalan hakkında verilen ölüm cezasını yerine getirmeme 

çağrısını yapar ve ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden idam ce-

zaları konusunda mevcut fiili uygulamayı yapmama durumunu Tür-

kiye’de ölüm cezasının resmen kaldırılmasına dönüştürülmesini is-

ter” (6.10.1999).38 

Avrupa Parlamentosu Genişleme Grubu tarafından 2000 yılı başların-
da hazırlanan “Türkiye ve Avrupa ile İlişkiler” raporunda şöyle denilmek-
tedir: 

“1998 yılının başında Kürt sığınmacıların bazı AB ülkelerine gelmesi 

sonrasında, AB Kurumları Türk Hükümetinden Kürt halkına uygula-

dığı baskılara siyasi bir çözüm bulmasını istedi; Türkiye’den, Kuzey 

Irak’taki askeri operasyonlarını durdurması istendi. Avrupa Parla-

mentosu, 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla, bu sorunun çözümü için 

uluslararası düzeyde girişimde bulunması için Avrupa Birliği’ne çağ-

rıda bulundu ve Konsey’e ve üye devletlere de Kürtlere karşı insan 
                                                           
37 European Parliament, Resolution on the Death Sentence on Mr. Öcalan and the Future of 
the Kurish Question in Turkey, (B5-0006, 0012, 0018, 00230 and 0026/99), 22.07.1999. 
38 European Parliament, State of Relations Between Turkey and the European Union, (B5-
0120, 0124, 0129 and 0140/1999), 06.10.1999. 
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hakları ihlalleri sorununu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyo-

nu’nda gündeme getirmeleri çağrısını yaptı” (10.02.2000).39 

Bu kararda da görüldüğü gibi Avrupa Parlamentosu, adeta siyasi itici 
bir güç gibi AB’nin diğer organlarını harekete geçirmek için Konseye ve 
üye devletlere Kürtlere karşı insan hakları ihlalleri olduğunu iddia et-
mekte ve bu sorunun başta BM İnsan Hakları Komisyonu’nda gündeme 
getirme çağrısını yapmaktadır. Böylece olaya uluslararası siyasi boyut 
kazandırma çabası içindedir. Hâlbuki azınlıklar konusunda bugüne ka-
dar en kapsamlı çalışmaları yaptıran Birleşmiş Milletlere göre, ülkelerin 
toprak bütünlüğü ve egemenlikleri esas alınmalıdır. Gerek insan hakları, 
gerekse de azınlıklar konuları bu temel üzerine inşa edilmelidir. Kaldı ki, 
AGİK Helsinki Sonuç Belgesi’ndeki “Kimlerin azınlık sayılacağına, belgeyi 
imzalayan devletin kendisi karar verecektir” ilkesi ve egemen devletlerin 
ülke bütünlüğünü açıkça güvence altına alan yasalar varken; değil sanal 
azınlıkları yaratılması, millî azınlıklara dahi ülkenin bir bölümünde ba-
ğımsız bir devlet kurma hakkı tanınması, egemen devletlerin toprak bü-
tünlüğüne saygı ilkesiyle bağdaşmamaktadır.40 Yani, başta AP olmak 
üzere insan hakları ve azınlıklar bağlamında AB’nin Türkiye’ye yönelik 
tutumu ve aldığı kararlar BM’nin temel ilkesi ile de çelişki içindedir. 

Bir başka AP kararında sözde Kürt sorununun demokrasi ve insan 
hakları bağlamında Kopenhag Kriterleri’yle ilişkilendirilerek bu zemine 
kaydırıldığı görülmektedir: “Türkiye’nin AB’ne üyeliği görüşüyle bir plan 
doğrultusunda Kopenhag kriterlerini yerine getirecekse, Kürt sorununun çö-
züme kavuşturulmasının hayati önemde olduğunu vurgular” (10.02.2000).41 

Artık teröristleri koruyup kollamaya kadar uzanan tutumuyla42 terör 
örgütü PKK üyelerinin de katılımıyla Avrupa Parlamentosu çatısı altında 
düzenlenen toplantıların birinde, yine sözde Kürt sorunu ele alınarak 
propagandası yapıldı. PKK adına Avrupa sözcüsü Cevdet Ahmet’in, hami 
rolünde Madam Mitterand ve Yeşiller Milletvekili Ozan Ceyhun’unda ka-
tıldığı, AP içinde temsil edilen hemen her gruptan bir temsilcinin bulun-
                                                           
39 European Parliament, Secretariat Working Party Task-Force “Enlargement”, Turkey and 
Relations With the European Union, Briefing No., PE 167.407/rev. 3, Luxembourg, 10 Febru-
ary 2000. 
40 1 Ağustos 1975 yılında kabul edilen ve Türkiye’nin de imzaladığı AGİK Helsinki Sonuç 
Belgesi’nin hazırlık çalışmaları sırasında yapılan müzakereler de oldukça tartışmalı geçmiş-
tir. Müzakerelerde, BM Sözleşmesi’nin sanal değil, kabul edilmiş milli azınlıklar için söz ko-
nusu olan kendi kaderini tayin hakkı, self determinasyon, ilkesinin devletin ülke bütünlü-
ğünü ihlal etmeyeceği ve dolayısıyla bölünme hakkını içermediği açıkça belirtilmiştir. Nite-
kim Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesi’nin içtihadında da “AİHS’nin hiçbir şe-
kilde özel statü sağlamaya yönelik taleplere alet edilemeyeceği” belirtilerek, “egemen bir dev-
letin, sınırları içinde yaşayan milli azınlıkların self determinasyon isteklerine ilişkin başvuru-
ları kategorik olarak” reddedilmektedir. Sadi Somuncuoğlu, a.g.e., s. 124. 
41 European Parliament, Secretariat Working Party Task-Force “Enlargement”, Turkey and Rela-
tions With the European Union, Briefing No., PE 167.407/rev.3, Luxembourg, 10 February 2000. 
42 Bu hususta bkz: Muharrem Bayraktar, Batının Kanatları Altında PKK, Toplumsal Dönü-
şüm Yayınları, İstanbul, 2009. 
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duğu toplantıda AB’den dört istekte bulunuldu: “Abdullah Öcalan’ın tu-
tukluluk şartlarının normalleştirilmesi ve iyileştirilmesi; İdam cezasının 
kaldırılması için Türkiye’ye baskı yapılması; Kürt sorununun bir an önce 
siyasi çözüme kavuşturulması; Kürt sorununun Türkiye’nin AB’ye katılımı 
açısından ön koşul olarak gösterilmesi.”43 Nitekim bu isteklerin tümü bir 
şekilde işleyen kamu diplomasisi mekanizmaları sonucunda Türkiye ta-
rafından karşılanmaya çalıştırılmaktadır. 

Yine bir başka AP kararında, sanki Türkiye’nin sınırları dışında yaşa-
yan yabancı bir yermiş gibi, resmen ayrımcılık yapılarak şu ilginç ve dü-
şündürücü karar alınmıştır: “Türk yetkililerine, Kürt toplumunun siyasi 
temsilcileriyle, özellikle de ülkenin Güneydoğusundaki kentlerin belediye 
başkanlarıyla, diyaloga girmeleri çağrısında bulunur” (15.10.2000).44 

Bu gelişmelere bağlı olarak, AP Parlamenterlerinden Matti Wuori ta-
rafından kaleme alınan ve Genel Kurul tarafından kabul edilen “Dünya-
da İnsan Hakları 2000 Raporu ve buna bağlı Tavsiye Kararı”nda Türki-
ye’nin AB üyelik kriterlerini yerine getirilebilmesi için ülkenin güneydo-
ğusunda yaşayan Kürt toplumunu ve azınlıkların siyasi sorunlarına çö-
züm bulması gerektiği belirtilmiştir.45 

Uluslararası Arenada Ortak Bir Azınlık Politikası Yok 

Uluslararası ilişkilerde, uluslararası antlaşma, sözleşme veya bildiri-
lerin hiçbirinde net bir azınlık tarifinin bile yapılamadığı bir ortamda; ne 
Birleşmiş Milletler, ne de devletler, gerek azınlıkların tarifi, gerekse de 
uygulama konusunda henüz ortak bir sonuca varamamışken46, Avrupa 
Birliği’nin bazı platformları ve yetkili kişileri, tarihi ve ilmi hiçbir dayana-
ğı olmadan Türkiye’de azınlıklar yaratmış ve bunun propagandasını yap-
mıştır. Bu bağlamda, başta yukarıda sadece bazılarının yazıldığı AP ka-
rarları olmak üzere Türkiye’den birtakım taleplerde bulunulmuştur. 

Diğer taraftan, Avrupa Konseyi ulusal azınlıklar hakkında Avrupa ge-
nelinde mevcut ve yürürlükte olan en önemli sözleşmeyi yaratmasına 
                                                           
43 Güven Özalp, “Brüksel”, Milliyet, 7 Ekim 2000. 
44 European Parliament, European Parliament Resolution on the 1999 Regular Report From 
the Commission on Turkey’s Progress Towards Accession, (COM (1999) 513-C5-0036/2000-
2000/2014 (COS)), 15.11.2000. 
45 Duygu Leloğlu, Radikal, 6 Temmuz 2001. 
46 Üstelik bahse konu olan azınlıklar, tümüyle kabul edilmiş milli azınlıklar olmasına rağ-
men, milli azınlıklara ait olduğu söylenen hak ve özgürlükler konusunda da net, kesin ifade-
ler kullanılmayan bu belgelerin tamamında, hak ve özgürlüklerin devletlerin eşitliği, toprak 
bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığı aleyhine kullanılamayacağı vurgulanmış, böylece azınlık 
gruplarının ayrı bir devlet kurma, siyasi otonomi ve özerklik gibi taleplerle ortaya çıkmaları 
engellenmiştir. Yüksek ahlaki, insani ve hukuki değerler üzerine inşa edildiği öne sürülen, 
ancak izlediği politikalar ile altında imzası olan uluslararası antlaşma ve sözleşmeleri dikka-
te almadığını gösteren AB’nin, Türkiye’ye karşı iyi niyetli davrandığından söz etmek müm-
kün müdür? Sadi Somuncuoğlu, a.g.e., s. 133; Ayrıca bkz: Prof. Dr. Tekin Akıllıoğlu (yayına 
hazırlayan), İnsan Haklarının Korunması Alanında Uluslararası Temel Belgeler, Bilgi Yayınevi 
ve SBF İnsan Hakları Merkezi Ortak Yayını, Genişletilmiş 3. Basım, Ankara, 1995. 
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rağmen, Avrupa devletleri “azınlık” kavramı konusunda anlaşamadıkla-
rından, bu kavramın net ve müşterek bir tanımı bile bugüne kadar yapı-
lamamıştır. Ayrıca, Avrupa Konseyi bu konuda üye devletlere de geniş 
yetki marjı tanımaktadır. 1995 yılında imzaya açılan “Avrupa Ulusal 
Azınlıkları Koruma Çerçeve Sözleşmesi”, bugüne kadar Avrupa Konseyi 
üyesi 47 devletten 39’u tarafından imzalanıp onaylanmıştır. Sözleşmeyi 
imzalayıp henüz onaylamamış 4 devlet vardır ki bunlar Belçika, Yuna-
nistan, İzlanda ve Lüksemburg’dur. Sözleşmeyi henüz ne imzalayıp, ne 
de onaylamış devletler ise Fransa, Türkiye, Monako ve Andora’dır. Fran-
sa ve Türkiye, “ulusal azınlık” kavramını kabullenmedikleri için sözleş-
meyi imzalamamışlardı.47 

AB, ülkesinde uluslararası anlaşmalarla belirlenen resmi azınlıkları 
bulunan, üyeleri olan Yunanistan ve Bulgaristan’ın bile taraf olmadığı, 
Türkiye’nin ise tıpkı Fransa gibi çekince koyarak imzaladığı BM Medeni 
ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’ni, Katılım Ortaklığı Belgesi’nin orta vadeli 
öncelikleri arasına koyarak, ön şartlardan birisi haline getirmişti. Yuna-
nistan, Lozan Antlaşması’na rağmen, Batı Trakya’daki Türkleri yok say-
makta, Türk adı geçen tüm dernek, lokal ve okulları kapatmakta, kendi 
müftülerine seçme hakkını bile vermemektedir. Batı Trakya’da yaşayan 
Türk azınlığına Yunanistan’ın resmi çevreleri Türk demek istememekte-
dirler.48 

Konumuz açısından dikkatlerden kaçmaması gereken önemli bir nok-
ta da, AB üye ülkeleri içinde azınlıklara yönelik uygulamalarında birbi-
rinden farklı olduğu gerçeğidir.49 Mesela, Almanya İçişleri Bakanı Otto 
Schily, Süddeutche Zeitung’a verdiği demeçte, Türklerin Alman Toplu-
muna uyumu konusunda “En iyi uyum şekli asimilasyondur” diyebiliyor. 
Schily, Almanya’da Südet, Frizya, Rumen ve Danimarka azınlığının dı-
şında, yeni azınlıklar oluşturulmasına karşı olduklarını dile getirerek, 
ülkede geçerli yasalara göre, söz konusu yasal azınlıkların dillerinin des-
teklendiğini belirtiyor. “Südetler Orta Almanya Radyosu’nun (MDR) yayın 
yaptığı bölgede televizyon programlarını iki dilde izleme olanağına sahip-
ler. Türkler ise radyo ve televizyon aidatı ödedikleri halde bundan yoksun-
lar. Türklere neden böyle bir olanak sağlanmıyor?” sorusuna, “Hayır, ha-
yır. Uyumun hedefi Alman kültürüne çekmektir insanları. Mümkün olan 
her dili destekleyemeyiz. Ayrıca böyle bir şey kaosa sürükler” yanıtını ve-
riyor. Bakan Schily, 
                                                           
47 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Balkanlar-Kıbrıs Araştırma Grubu, “Avrupa Konseyi Kıbrıslı 
Rumları Kızdırdı”, 15 Ekim 2010, http://www.21yyte.org/tr/yazi.aspx?ID=5734&kat=32. 
48 “Genellikle dili dönmüyor Yunanlının Türk demeye, Müslüman demeyi yeğliyor” diyen Her-
kül Millas’a göre, Batı Trakyalı Türklere Türk demek, Yunanlıları genellikle şaşırtmakta, bu 
azınlığın bu isimle nitelendirilmesini yadırgamakta ve rahatsız etmektedir. Bkz: Herkül Mil-
las, Türk-Yunan İlişkilerine Bir Önsöz, Kavram Yayınları, s. 123, İstanbul, 1995. 
49 Murat Saraçlı, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Azınlıklar, Lotus Yayınevi, s. 15, Ankara, 
2007. 

204



EMEL POYRAZ / AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KÜRT SORUNUNDAKİ KAMU DİPLOMASİSİ 21 

“Ben birinci dili Türkçe olan homojen bir Türk azınlığı oluşmasını iste-

miyorum. Türkler bizim kültür alanımızda büyümeli. Anadilleri Al-

manca olmalı. Birbirimizi yanlış anlamamak için; ben farklı kültürler-

arası salahiyetin oluşmasından yanayım. Hiç kimse kökenini de in-

kâr etmek mecburiyetinde kalmamalıdır” 

dedikten sonra o halde Türkler Almanların değerlerini ve geleneklerini 
mi benimseyecekler? şeklindeki soruya “Asimilasyonun kelime anlamı 
birbirine benzemektir. Bu farklı biçimde gerçekleşebilir. Ama sonuçta in-
sanlar ortak bir kültürde birbirine benzer” diyebiliyor.50 

Diğer taraftan, bazı Avrupalıların planladığı ise, Türk Milletini etnik 
kökenlere göre parçalama ve bölme girişimleridir. Kamuoyu oluşturma 
ve propaganda faaliyetleri ekseninde bağımsızlık ve demokrasi mücade-
lesi adı altında bölücülük teşvik edilerek Türk Milletini etnik ve dini kim-
liğine göre saflaştırma ve ayrıştırma stratejisi uygulanmaktadır. Böylece 
Türklük kavramının içi boşaltılarak, sanal azınlıklar yaratılması tehlike-
si söz konusudur. AB’nin bu girişimleri sonucunda onaylanan Medeni ve 
Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin ve kabul edilen bazı yasaların olumsuz et-
kileri zaman içinde ortaya çıkacağı beklenmelidir. Bu bağlamda, Sadi 
Somuncuoğlu’nun da belirttiği gibi niçin Avrupalı Devletler, Fransa, İs-
panya, İngiltere vd., kendilerine mozaik değiliz, monoblok-tek parçayız 
diyorlar da, bize gelince siz “çok kültürlü” ve “mozaik”siniz diyorlar? İn-
san haklarını ileri sürerek, etnik grupların, egemenliğimize ortak yapıl-
masında ısrar ediyorlar? Niçin bizim yetkili ve yetkisiz işbirlikçiler, “çok 
kültürlülükle ve mozaik” olmakla övünüyor, “farklılıkların zenginliğimiz” 
olduğunu ısrarla tekrarlıyor? Türkiye’nin 36 etnik parçadan meydana 
geldiğini vurgulayıp etnik gruplara dayalı bir rejim kurmanın adına “de-
mokratikleşme” diyorlar?51 sorularının üzerinde durulup irdelenmesi ge-
rekmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin tarih ve kültür temelli Ata-
türk’ün de tanımladığı Türk Milleti algılaması ekseninde ulusal çıkarları 
doğrultusunda kamu diplomasisi politikaları üretmesi hayati bir önem 
arz etmektedir. 
                                                           
50 Almanya İçişleri Bakanı Otto Schily, Süddeutche Zeitung’a verdiği demeç için bkz: Ahmet 
Külahçı/Berlin, “Schily: En İyi Uyum Asimilasyondur”, Hürriyet, 28 Haziran 2002. 
51 Sadi Somuncuoğlu’na göre; bugün eskiden adına “düveli muazzama” denilen Haçlıların 
kışkırttığı etnik bölücü terörün nelere mal olduğu bütün açıklığı ile ortadayken insanlığa 
karşı işlenen suçlardan sayılan kanlı terör medyada, ülkenin her yerinde, hatta TBMM’de 
savunulabiliyor. Her vesileyle “etnik milliyetçiliğe” karşı çıkıyormuş gibi görünenlerin, aslın-
da elleri kardeş kanına bulanmış bu hainleri meşrulaştırdıkları, alenen pazarlığa girdikleri 
de biliniyor. Benzerine hiçbir ülkede rastlanmayacak bu duruma karşı, kamuoyunda yeterli 
tepkinin olmayışı ise hayret vericidir, sosyolojik açıdan incelenmelidir. Tabii burada akla, 
yerli-yabancı, yetkili-yetkisiz çevrelerin yürüttüğü, zihin karıştıran psikolojik harekât geli-
yor. Sanki “etnik” temelli egemenlik talebine evet denilmesi gerekiyor ve bu yapılmadığı için 
devlete ve millete “silah çekilmesi” normalmiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Hem de dünya ve 
Avrupa gerçeği gizlenerek. Bunun için “Kıblegâh” (!) yapılan AB ülkelerindeki etnik duru-
mun rakamlarla analiz edildiği kaynak için bkz: Sadi Somuncuoğlu, “AB’de ve Türkiye’de 
Etnik Siyaset”, Yeniçağ, 29.11.2008. 
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AP’nin başta Kürtler olmak üzere, Türk Milletine yönelik bu tutumu-
nun AB’nin diğer kurumlarınca da desteklenmesi önemli bir husustur. 
Mesela, Türkiye’de yerel ve bölgesel özerkliği dayatan, demokratik fede-
rasyonu ima eden AB, Güneydoğu’dan açıkça Kürdistan diye söz eden 
AB Bölgeler Komitesi Genel Kurulunda, Türkiye Raporunu onaylayıp di-
ğer kurumlarında dikkatine sunarak kamuoyu oluşturabiliyor. Örneğin 
bu raporda, Türkiye’yi etnik ve dinsel azınlıklara dayalı bir federasyona 
doğru götürmek istediği izlenimi veren AB; günümüzde tartışılan yerel ve 
bölgesel özerkliği aslında resmen 2005 yılında istemişti.52 

Avrupa cephesinde bu gelişmeler olurken aynı tarihlerde Türkiye’de, 
başkanlığını Şeyh Sait’in torunu Abdülmelik Fırat’ın yaptığı Hak ve Öz-
gürlükler Partisi’nden bir grup, elde megafon, Diyarbakır’ın Ofis semtin-
de Kürt Federasyonu için imza toplayıp, 3 Ekim görüşmelerinden hemen 
önce bunu AB ülkelerine gönderiyordu. Diyarbakır il başkanı Halis Ne-
zan imza kampanyasının amacının Irak benzeri federatif bir yapının Tür-
kiye’de de kurulması olduğunu söyleyerek isteklerini şöyle sıralıyordu: 

“Yıllardır Kürt, Kürdistan kelimesi telaffuz edilemiyordu. Biz Kürt 

ana diliyle ilköğretimden üniversite sonuna kadar eğitim yapılmasını 

istiyoruz... 1960 darbesinden sonra birçok Kürt yerleşim biriminin 

değiştirilen isimleri geri verilmeli. AB ülkelerinin birçoğunda federal 

bir yapı vardır. Ayrıca Türkiye burnumuzun dibindeki 100-200 bin 

nüfuslu Kıbrıs için federasyon istiyorsa, 20-25 milyon nüfusu bulu-

nan Kürtlerin de bu tür masumane talebini karşılamalıdır.”53 

Sadece bu örnekte bile görüleceği üzere, Türkiye’de tam bir kavram 
patolojisi yaşatılmaya çalışılıyor. Hâlbuki Türkiye’de tarihsel ve bilimsel 
olarak olmayan bir etnik çatışma54 her türlü vasıta denenerek zorla da-
yatılıyor. Devletin bölücü isteklere göre, demokrasi ve insan hakları adı 
altında Cumhuriyetin değerlerine ve Türk Anayasasını yok saymaya yö-
nelik etnik temelde yeniden yapılandırılması talep edilebiliyor. Hâlbuki 
Türk Anayasası’nın 10. maddesine göre; herkes dil, din, etnik, mezhep 
vb. ayırmaksızın kanun önünde eşittir, hiçbir kimseye, zümreye imtiyaz 
tanınamaz. Sadece Kürtlere birtakım haklar verilmesi ve ayrımcılık sağ-
lanması konusu başlı başına Anayasaya aykırı bir durum oluşturmakta-
dır. Bu bağlamda Türkiye kamuoyuna da bu hususlar ısrarla vurgulan-
                                                           
52 “Özerklik İstendi Sıra Devlette!”, Yeniçağ, 9.07.2005. 
53 “Megafonla Kürt Federasyonu Talep Ediyor”, Hürriyet, 17.07.2005. Nezan topladıkları im-
zaları 3 Ekim 2005 müzakere tarihinden önce AB yetkili organları, Birleşmiş Milletler, AB’-
nin Türkiye’de bulunan 25 ülke büyükelçisi ile TBMM’ye verip federasyonla ilgili taleplerini 
dile getireceklerini söyledi. 
54 Etnik kimlik olgusu ve etnik çatışmaların nasıl meydana geldiği hususunda analitik bir 
çalışma için bkz: Muzaffer Ercan Yılmaz, “Ethnic Identity and Ethnic Conflicts”, Uluslararası 
Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 21, Temmuz-Ağustos-Eylül 2010, ISSN: 1694-528X 
(www.akademikbakış.Org.), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Resmi İnternet Sitesi: 
http://www.turan.org.tr/default.asp?, (erişim: 20 Ağustos 2011). 
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malıdır. Ayrıca bugün Türkiye, yıllarca kamu diplomasisine önem verme-
menin getirdiği sorunlarla boğuşmaktadır ve bu sorunların en büyüğü ya-
bancı kamuoyu tarafından tanınmamak değil, yanlış tanınmak ve kendini 
dünyaya iyi ifade edememektir. Türkiye’de devletin dominant yapısı nede-
niyle ülkeler arasında, devlet ve hükümet başkanları nezdinde yürütülen 
ilişkilerin diplomasi bağlamında yeterli olduğu düşünülmektedir. Ancak 
değişen diplomasi anlayışı ve yumuşak gücün uluslararası ilişkilerde öne 
çıkması, direkt kamuoylarına yönelik faaliyetleri zorunlu hale getirmiştir. 
Türkiye bilimsel ve tarihsel bakımdan güçlü olduğu konularda aktif lobici-
lik faaliyetleri ve kamu diplomasisi uygulamaları geliştirmek zorundadır. 

Nitekim, National Branding konusunda uzman Simon Anhalt’in Tür-
kiye örneğinden yola çıkarak söylediği gibi eğer bir ülke kendi algısını ve 
itibarını yönetmezse, itibarı kendi doğal ritmiyle ilerlemekte, başkaları 
tarafından yönetilir hale gelmektedir.55 Gerçekten de Kürt meselesinde 
olduğu gibi, Türkiye’nin itibarını zedeleyen Ermeni soykırımı iddiaların-
da, Kıbrıs meselesinde ve haklı olduğu daha pek çok ulusal konularda 
Türkiye kendini dünyaya anlatmakta sorun yaşamakta ve ülkenin pres-
tiji büyük darbe almaktadır. Bu bağlamda, kamu diplomasisindeki ye-
tersizlik dış politikada, özellikle Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Türki-
ye’nin önünü kapatmakta ve türlü sıkıntılara katlanmak zorunda bırak-
maktadır. Diğer taraftan, Avrupa Birliği üyesi ülkeler de Türkiye’yle ilgili 
karar alırken halklarının düşüncelerini, Türkiye’ye bakış açılarını göz 
önünde bulundurmaktadırlar. Siyasilerin kendilerini seçen toplumun ka-
rarlarını dikkate alması demokrasinin bir gereğidir. Dolayısıyla, o ülkele-
rin halklarını hazırlamak, kafalarındaki önyargıları gidermek ve Türkiye’-
nin gerçek yüzünü ortaya koymak Türkiye için çok büyük önem taşımak-
tadır. Bunun dışında komşu ülkelerin halklarının birbirlerine sempati du-
yabilmeleri, birbirlerine karşı düşmanlık duygularından uzak durabilmele-
ri yine etkin bir kamu diplomasisi neticesinde elde edilebilmektedir.56 

Sonuç 

Kamu diplomasisini en basit ifadesiyle, bir hükümetin veya uluslar-
arası aktörün başka bir ulusun halkını ve aydınlarını, bu ulusun politi-
kalarını kendi avantajına döndürmek amacıyla etkilemeye çalışmasıdır 
                                                           
55 Ozdem Sanberk - Hakan Altınay, “Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç”, Sabah, 8 Ocak 
2008, Bkz. arsiv.sabah.com.tr/2008/01/08/haber, (erişim: 25 Ağustos 2011). 
56 Uluslararası ilişkiler açısından, bir devletin sınırları dışında yaşayan ortak din, dil, soy, 
tarih ve kültür gibi ortak değerlere sahip vatandaşlarının bulunması kamu diplomasisini 
yürütmeyi de kolaylaştırmaktadır. Ancak, bu durumu bazen dezavantaj haline de gelebil-
mektedir. Avrupa kamuoyunda Türkiye’nin imajı ve AB üyeliği, Almanya, Avusturya, Dani-
marka, Fransa gibi ülkelerde yaşayan yoğun Türk nüfusu ile ilişkilendirilmektedir. Göç ve 
entegrasyon sorununun olumsuz yansımaları da Türkiye’nin AB sürecinde kendini göster-
mektedir. Detaylar için bk: Emine Akçadağ, “Dünyada ve Türkiye’de Kamu Diplomasisi”, Ka-
mu Diplomasisi Enstitüsü, http://www.kamudiplomasisi.org/pdf/emineakcadag.pdf, (erişim: 
30 Mayıs 2011). 
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şeklinde tanımladığımızda; AB’nin amacının, demokrasi, özgürlükler ve 
insan hakları gibi kulağa hoş gelen kavramları birer yumuşak güç unsu-
ru olarak kullanıp, Türkiye’yi kültürler, dinler ve ırklar mozaiği haline 
getirmeye çalıştığını da söylemek mümkündür. Böylece, küreselleşmenin 
büyük bir ivme kazandığı günümüz uluslararası ilişkilerinde, Türkiye’-
nin türlü zorluklarla Lozan’da kurulmuş dengesinin bozulması ve rahat-
lıkla Batının çıkarları doğrultusunda kullanılabilecek veya şekillendirile-
cek kıvama getirilmesi de söz konusu olacaktır. Bu çerçevede, bırakın 
yapsınlar, bırakın etsinler mantığıyla işleyen sistemde, etnik ayrılık teme-
linde bölünmenin hukuksal altyapısı oluşturulmak istenebilir. Farklılık-
lar öne çıkarılarak kültürel zenginlik adıyla üniter Türk millî devletinin 
yapısı, etnik temelde ayrıştırılmaya ve kültürel farklılıklar siyasallaştırıl-
maya çalışılabilir. Bu noktada, AB’nin Türk halkına ve bazı aydınlarına 
uyguladığı kamu diplomasisi yoluyla Türkiye’de tam bir kavram ve kafa 
kargaşası yaratılarak devletin bölücü isteklere göre demokrasi adı altın-
da yeniden yapılandırılması talep edilebilir. Nitekim Avrupa Parlamento-
su çatısı altında alınan kararlar, düzenlenen oturumlar bu isteklerin fik-
ri ve siyasi alt yapısını oluşturmaktadır. Avrupa’da çeşitli platformlarda 
insan hakları ve demokrasi bağlamında ele alınan konular, Türkiye üze-
rinde bir baskı unsuru olarak kullanılma çabası içinde olduğu görünümü 
vermektedir. Bu çalışmada birkaçını ele aldığımız Avrupa Parlamentosu 
çatısı altında Türkiye aleyhine sayısız toplantı, konferans ve oturumlar eş-
güdümlü olarak yapıldığı ve çeşitli kararların çıkarıldığı tespit edilmiştir. 

Türkiye üzerine oynandığı iddia edilen küresel oyunların bir parçası 
olan siyasi Kürtçülük programlarının uygulanması bağlamında alınan 
kararların ve politikaların incelenmesi, konunun anlaşılması ve dış bo-
yutu açısından oldukça önemlidir. Bazı çevrelerin iddia ettiği AB’nin 
Türkiye’nin etnik merkezli bir federal yapıya doğru dönüştürülmesini 
desteklediği tezi dikkate alınmalıdır. Esasında terör sorunu, özellikle son 
zamanlarda “Kürt Sorunu” diye adlandırılmaya başlanmış ve böylece bu 
sorun etnik temellere oturtulmuştur.57 Bu bağlamda Kürt Sorunu, adeta 
100 yıl önce Türk devletinin Balkanlarda Rumlarla, Yunanlılarla ve Do-
ğu’da Ermenilerle hatta Araplarla yaşadıklarının tekerrürü gibidir ve as-
lında bir bakıma uluslararası bir meseledir. Esasında Türkiye’de var 
olan sorunun etnik merkezli bir Kürt sorunu değil, siyasal merkezli bir 
Kürtçülük sorunu olduğu gerçeği unutulmamalıdır.58 
                                                           
57 Esasında varolan sorunun “Kürt Sorunu” olarak adlandırılmamasının neden daha man-
tıklı olduğunu tarihten de yararlanarak açıklamaya çalışan ve günümüzde gelinen noktada 
meselenin nasıl çözülebileceğine dair önerilerde bulunan çalışma için bkz: Serhan Ünal, 
“Kürt Sorunu ve Çözüm Önerileri”, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-
Dergisi, Sayı: 18, Ekim-Kasım-Aralık 2009, ISSN:1694-528X, http://akademikbakis.org/18/ 
1cozum.htm. 
58 Ümit Özdağ, PKK Terörü Neden Bitmedi, Nasıl Biter?, Kripto Kitaplar, 4. Baskı, s. 32, An-
kara, 2009. 

208



EMEL POYRAZ / AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KÜRT SORUNUNDAKİ KAMU DİPLOMASİSİ 25 

Kürt sorununda olduğu gibi, Türkiye’nin kamu diplomasisine ayrı bir 
önem vermesi gerekmektedir. Günümüzde uluslararası toplumu etkile-
menin ve yönlendirmenin en önemli araçlarından biri olan kamu diplo-
masisi, bir ülkenin çıkarlarını savunma, meşruiyet sağlama ve dış ka-
muoyu oluşturma anlamında en etkili araçlarından biridir. İletişimin kü-
reselleştiği dünyamızda her ülkenin bu araçtan en verimli şekilde yarar-
lanmaya çalışması doğaldır. Kendini iyi ifade edemeyen, yanlış algılanan 
ve hakkında ön yargılara sahip olunan Türkiye de bu yeni diplomasi ala-
nını göz ardı etmemeli, sahip olduğu yumuşak güç kaynaklarını iyi de-
ğerlendirmelidir. 
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TÜRK GELENEK VE GÖRENEKLERİNİN 
ARNAVUTLUK’TA BAZI YANSIMALARI 

Dr. Ali ÖZKAN* 

Öz 

Türk-Arnavut ilişkileri 675 yıldır birçok sosyo-kültürel alanda gelişme 

göstermiştir. Bu kapsamda; Arnavutluk Balkanlardaki diğer uluslarla 

karşılaştırıldığında Türkiye açısından ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur. 

Arnavutluk, nüfusunun % 70’inin Müslüman olması nedeniyle etkin siya-

si konum elde ederek Osmanlı ile bütünleşmiştir. Bu durum birçok Türk 

gelenek ve göreneklerinin Arnavutluk’a yansımalarına vesile olmuştur. 

Osmanlı camiasını oluşturan yirmiyi aşkın etnik toplum içerisinde, Türk-

lerle Arnavutlar kadar kaynaşmış başka bir örnek görülmemiştir. 

Gelenekler tortulaşan, kalıplaşan ve yaşayan kültürel öğelerimizdir. Bal-

kanlarda 500 yılı aşkın bir süre hâkimiyet sürmüş olan Türkler, gelenek ve 

göreneklerini Balkan milletleriyle daima paylaşmıştır. Bugün Balkan devlet-

leriyle ikili ilişkilerimizde köprü görevini bu gelenek ve göreneklerimiz oluş-

turmuştur. Bu kapsamda; gelenek ve göreneklerimizin en fazla yansıması 

ise dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta olmuştur. Bu makalede; Türk gelenek 

ve göreneklerinin Arnavutluk’ta yansımalarının neler olduğu incelenmiştir. 

İnceleme sonucunda her iki milletin ortak karakteristik özelliği olarak 

hoşgörü tespit edilmiştir. Bir yandan misafirperverlik, at-avrat-silahın kutsal 

sayıldığı anlayışı ve aile yapısı geleneklerimizin hemen hemen aynı şekilde 

Arnavutluk’a yansımasına rağmen diğer yandan yemin (Besa) ile kan dava-

sı geleneklerimiz uygulama da farklılık göstererek yansımıştır. Sonuç olarak 

iki ülke arasında tarihsel ilişkilerin devam ettirilmesinde Arnavutluk’a yansı-

yan bazı gelenek ve göreneklerimizin önem arz ettiği düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Gelenek, Görenek, Arnavutluk, Yansıma, Köprü. 
                                                           
* İzmir Üniversitesi Öğretim Görevlisi, ali.ozkan@izmir.edu.tr. 
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Abstract 

Some Reflections of Turkish Traditions and Customs to 

Albania 

The relation between Turkish and Albanian, have improved in many 

socio-cultural fields for 675 years. In this context, Albania has had privi-

leged positions compared to other nations in the Balkans. Albania integ-

rated with the Ottoman Empire by achieving an effective political position 

because of her % 70 populations being Muslim. This situation has been 

instrumental in many implications of Turkish traditions and customs to 

Albania. In over twenty ethnic communities that made the Ottoman Soci-

ety, they were only Turks and Albanians who has been so thoroughly fu-

sed and become blood brother. This was a very rare example. 

Traditions are our sediment, stereotyped and living cultural elements. 

Lasted for a period of over 500 years of domination in the Balkans, the 

Turks had always shared customs and traditions of the nations of the 

Balkans. Today they are traditions and customs which became bridge in 

relations with Balkan States from the past to the present. In this context, 

you can see mostly the reflections of some traditions and customs of ours 

to the friendly and brotherly country of Albania. What the implications of 

Turkish traditions and customs in Albania are well examined in this article. 

As a result of this investigation, common characteristic of both nations 

are identified. That is tolerance. On one hand some traditions of our such 

as hospitality, horse-women-arms and family structure have been reflec-

ted in Albania almost the same way, on the other hand, some other tradi-

tions of ours such as bloodfued and swear have been reflected in practice 

by showing difference. The reflections of some of the customs and traditi-

ons of ours in Albania are considered as important in order to continue in 

maintaining of the historical relations between the two countries. 

Key words: Traditions, Customs, Albania, Reflection, Bridge. 

Giriş 

1. Türk-Arnavut Tarihi 

Türklerin Arnavutlarla ilk teması, 1337’de Bizans İmparatoru III. And-
ronikos döneminde Arnavutların yaşadığı Epir despotluğunu ele geçir-
mek için Aydınoğlu Umur Bey’den yardım istemeleri ve Umur Bey’in de 
İmparatora 2000 asker göndermesi ile başlamıştır.1 1383 yılından itiba-
ren bölgede Osmanlı İmparatorluğunun hâkimiyeti başlamıştır.2 1389’da 
Türklere karşı savunma amacıyla Balkanlarda bir ittifak oluşmuş ve bu 
ittifaka karşı Kosova ovasında yapılan bu savaşta Türkler kazanmıştır. 
                                                           
1 K. Süssheim, “Arnavutluk”, İslâm Ansiklopedisi, M.E.B, Cilt: I, s. 583, İstanbul, 1978. 
2 Peter Bartl, Milli Bağımsızlık Hareketleri Esnasında Arnavutluk Müslümanları (1878-1912), 
Çeviren: Ali Taner, s. 20, İstanbul, 1998. 
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1389 Kosova Savaşı’nda Arnavutlar, Sırpların yanında yer alarak Os-
manlılara karşı savaşa katılmışlardır.3 1404’te I. Mehmet, Arnavutluk’u 
işgal edip, vasalık konumuna son vermiş, bölgeyi doğrudan Osmanlı 
kontrolü altına almıştır.4 Osmanlı, kısa zamanda hâkimiyet alanını ge-
nişletmiş, Adriyatik sahilleri ve nihayet 1417 tarihinde Valona; Kanina ve 
Berat Türklerin eline geçmiştir.5 1419’da ise Gjirokastra fethedilmiştir.6 

II. Murat zamanında Haçlı kuvvetleri Macaristan’da toplanırken, Yargi 
Kastriota (İskender Bey) Osmanlı’ya karşı isyan eden Araniti’nin7 kızıyla 
evlenerek Kruje’yi almış ve 1435 yılında başkaldırarak isyanın lideri ol-
muştur.8 Babası Yuvan ölünce, adı sonra İskender Bey olan bu şahıs, 
Arnavutluk’a babasına izafeten Yuvan ili denilen bölgeye gönderilmiştir. 
1438’de; İskender Bey Kruja Kale Komutanı olmuştur.9 İskender Bey, 
1444’de Papa ve Napoli Kralının desteği ile Osmanlı’ya karşı yeniden 
ayaklanma hazırlığına girmiştir.10 İskender Bey, ailesinin idaresi altında-
ki prensliği hükümdardan istemiş fakat II. Murat bu isteği uygun görme-
miş ve bunun üzerine İskender Bey tekrar Hıristiyanlığa dönerek isyan 
etmiştir. İskender Bey’in isyanı ilk olarak II. Murat (1421-1451) döne-
minde Arnavutluk’ta başlatılmıştır.11 

Osmanlı Devletine karşı baş kaldıran İskender Bey Papa’nın büyük 
desteğini almıştır. Yaptığı savaşlarda Türklere karşı zaman zaman başarı 
göstermiştir. Papa Calixtus III (1455-1458) başarılarından dolayı George 
Castriotta (İskender Bey)’e Athleta Christi unvanı vermiştir.12 Daima 
mağlubiyet tatmış olan Batılılar, İskender Beyin en ufak muvaffakiyetle-
rini dahi Hıristiyan âleminin en büyük zaferleri olarak yansıtmak iste-
mişlerdir.13 

İskender Bey’in 25 yıllık mücadelesi sonucu Osmanlıların Avrupa’ya 
girmesini önlediği birçok Avrupalı tarafından kabul görmekte ve bu yüz-
                                                           
3 “An Outline of the PSR of Albania”, Sosyalist Arnavutluk, Çeviren: S. Gökhan, s. 18-19, İs-
tanbul, 1979. 
4 Halil Akman, Paylaşılamayan Balkanlar, s. 155-156, İstanbul, 2006. 
5 Peter Bartl, a.g.e., s. 21. 
6 Robert Elsie, Historical Dictionary of Albania, European Historical Dictionaries, No: 42, Lan-
ham, s. 4, Maryland and Oxford, 2004. 
7 Oliver Jens Shmmitt, Skenderbeu, s. 60, Tiran, 2009. 
8 Ahmet Cebeci - Güray Kırpık, “Tahrir Defterlerine Göre Osmanlı Fethinden Sonra Arnavut-
luk’ta Hıristiyan ve Müslüman Nüfus Değişmeleri”, Balkanlarda İslâm Medeniyetleri II. Milletler-
arası Sempozyumu Tebliğleri, Tiran, Arnavutluk, 4-7 Aralık 2003, s. 294, İstanbul 2006. 
9 Robert Elsie, a.g.e., s. 4. 
10 Faik Bulut, “Arnavutluk Kartallar Ülkesi”, Atlas Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi, Sayı: 122, 
s. 60, İstanbul, Mayıs 2003. 
11 Halil İnalcık, “Arnavutluk’ta Osmanlı Hâkimiyetinin Yerleşmesi ve İskender Bey İsyanının 
Menşei”, Fatih İstanbul Dergisi, Cilt: I, Sayı: 2, s. 153, İstanbul, Temmuz 1953. 
12 Robert Elsie, a.g.e., s. 4. 
13 Halil İnalcık, “a.g.m.”, s. 169; George E. Beilmann, Albania: Religon, Identity and Solidarity, 
s. 17, USA, 2005. 
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den İskender Bey günümüzde de aynı düşünce tarafından öne çıkarıl-
mak istenmektedir.14 17 Ocak 1468’de İskender Bey ölmüştür. 1478 yı-
lında Kruja, bir yıl sonra İşkodra, 1501 yılında Draç Türklerin eline geç-
miştir.15 Akıncı birlikleri ile başlayan Osmanlı etkisi 1517 tarihine kadar 
devam etmiştir. Bir başka deyişle merkezini Arnavutluk’un yüksek böl-
gelerinin oluşturduğu bir direnişe İtalyan devletleri ve Papalık yardım et-
tiğinden Osmanlılar ancak bir sonraki yüzyılda Arnavutluk’ta tam hâki-
miyet elde edebilmişlerdir.16 Bu tarihten itibaren de Arnavutluk’un ta-
mamı 1912 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğunun himayesi altında 
kalmıştır.17 Arnavutlar, Osmanlı sistemi ile en fazla bütünleşen Balkan 
halkı olmuştur.18 

28 Kasım 1912’de, İsmail Kemal’in Vlora’da bağımsızlığını ilanı19 ile 
başlayan yeni süreçte gerek Osmanlı Devleti (1912-1918) gerekse genç 
Türkiye Cumhuriyeti (1923-) ile bütünleşmiştir. Arnavutlar Osmanlı 
Devleti döneminde Arnavutlar 33 sadrazam çıkartacak kadar yeni mev-
cut idareyi benimsediği ve 1960’larda ise Türkiye’nin Yunanistan ile Kıb-
rıs konusunda anlaşmazlığa düştüğünde farklı ideolojiye sahip olmasına 
rağmen Birleşmiş Milletlerde Türkiye lehine oy kullandığı görülmüştür.20 

1337’de başlayan Türk-Arnavut ilişkilerinin bugün itibariyle (2012) 
halen devam ettiği göz önüne alındığında geride kalan 675 yılda her iki 
ulus birbirleriyle birçok sosyo-kültürel konuda paylaşım içinde oldukları 
görülmektedir. Bu kapsamda; Balkanlardaki diğer uluslarla karşılaştırıl-
dığında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Arnavutluk, nüfusunun % 70’inin 
Müslüman olması ve Osmanlı döneminde etkin siyasi konum elde etme-
leri sonucu Osmanlı ile bütünleşmiş ve birçok Türk gelenek ve görenek-
lerinin Arnavutluk’a yansımalarına vesile olmuştur.21 Osmanlı camiasını 
oluşturan yirmiye aşkın etnik toplum içerisinde, Türklerle Arnavutlar 
kadar anlaşıp kaynaşmış ve kan kardeş olmuş başka bir örnek gösterile-
meyeceği düşünülmektedir.22 
                                                           
14 Cemalettin Taşkıran, Balkanlarda İzlerimiz, s. 56, Ankara, 2010. 
15 Peter Bartl, a.g.e., s. 22-23; Joseph Swire, Shqiperia-Ngritja e Nje Mbreterie, s. 32-33, Ti-
rana, 2005; Robert Elsie, a.g.e., s. XXIII-XXIV. 
16 Barbara Jevavich, Balkan Tarihi 18. ve 19. Yüzyıllar, s. 37-38, İstanbul, 2006. 
17 Tayfun Atmaca, Krallıktan Cumhuriyet’e Tarihte İz Bırakan Dostluğun Mimarları Zogu ve 
Atatürk, s. 26, Ankara, 2007. 
18 Sacit Kutlu, Milliyetçilik ve Emperyalizm Yüzyılında Balkanlar ve Osmanlı Devleti, s. 120, 
İstanbul, 2007. 
19 Valentina Duka, Histori E Shqiperise (1912-2000), s. 19, Tirana, 2007. 
20 Arnavutluk Halk Cumhuriyeti Başbakanı Mehmet Şehu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
İsmet İnönü’ye yazdığı mesajda Kıbrıs’ta meydana gelen olayların Arnavutluk’u üzdüğü ve 
Kıbrıs Türk Halkına karşı olan sempatiyi belirtmiştir. (Bkz. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi 
(BCA), Fon Kodu: 03001, Kutu No: 000038, Dosya No: 228, Belge No: 4.) 
21 Banu İşlet Sönmez, II. Meşrutiyette Arnavutluk Muhalefeti, s. 47, İstanbul, 2007. 
22 Necip P. Alpan, Tarih Işığında Arnavutluğun Bağımsızlığı ve Avlonyalı İsmail Kemal, s. 7, 
Ankara, 1982. 
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2. Leke Dukagjini Kanunu 

Gelenekler tortulaşmış, kalıplaşmış ve yaşayan kültürel öğelerimiz-
dir.23 Balkanlarda 500 yılı aşkın bir süre hâkimiyet sürmüş olan Türk-
ler, gelenek ve göreneklerini Balkan toplum ve milletleriyle paylaşmıştır. 
Bugün Balkan devletleriyle ikili ilişkilerimizde köprü görevi geçmişte or-
tak değerlerimiz haline gelen anılan gelenek ve göreneklerimiz olmuştur. 
Bu kapsamda; gelenek ve göreneklerimizin en fazla yansıması ise dost ve 
kardeş ülke Arnavutluk olmuştur. Bu makalede; Türk gelenek ve göre-
neklerinin Arnavutluk’ta yansımalarının neler olduğu ve bunlardan bazı-
larının halen ne şekilde devam ettiği incelenmiştir. 

Bununla birlikte Türk gelenek ve göreneklerinin bazılarının Arnavut-
luk’a yansımalarını tam olarak anlamak için Arnavutluk’ta 15. yüzyılda 
yaşamış olan Leke (Alexander) Dukagjini ve O’nun koyduğu Kanunların 
bilinmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu maksatla, Leke Dukagjini Kanu-
nu’na göz atıldığında Arnavut geleneksel kanunların içerisinde en yaygın 
olanı Leke (Alexander) Dukagjini Kanunu olduğu görülmüştür.24 

Leke (Alexander) Dukagjini (1410-1481) Kuzey Arnavutluk’ta tanın-
mış bir kabilenin reisidir. İskender Bey zamanında yaşamıştır. Arnavut-
ların ünlü kahramanı İskender Bey’in ölümü ile Türklere karşı savaşmış, 
başarılı olmayınca da İtalya’ya kaçmıştır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan 
Mehmet’in ölümünden (1481) sonra tekrar Arnavutluk’a gelerek kendi 
bölgesi olan Malesi e Madhe ve Drin Nehri civarında kendi kanunlarını 
uygulayarak bu bölgeleri yönetmiştir. Kuzeyde bulunan Geg Arnavutlar 
Leke Kanunu’nu yüzyıllarca yazılı olmadan nesilden nesile geçirerek de-
vam ettirmişlerdir. Lekë Dukagjini Kanuni Avrupa’nın yeniden şekillen-
mesi esnasında Arnavutluk’un en önemli anıt eserini oluşturmuştur. Bu 
kanun altı yüzyıldan beri yaşamış ve bugün dahi Arnavutların günlük 
hayatında çok büyük bir rol oynadığı düşünülmüştür. 

Leke’nin Kanunları Arnavutluk’ta görülen gelenek ve göreneklerin bir 
nevi temel kaynağını oluşturmuştur. Leke Kanunlarının çok etkili olma-
sında İskender Bey’in Leke’in dediği gibi yapalım şeklinde yönlendirmesi-
nin etkin olduğu görülmüştür.25 Leke Kanununda temel kavram kişinin 
onurudur. Hiç kimse hiçbir şekilde şahsın onurunu kısıtlama veya teca-
vüz etme hakkına sahip değildir.26 

1898 ve 1899’da Faikbey Konitza tarafından periyodik olarak bölüm 
bölüm basılan Leke Dukagjini Kanunu ilk defa Papaz Shtjefen Gjeçovi 
                                                           
23 Ali Rıza Abay, “Ulusal ve Uluslararası Kaynaşma Vasıtası Olarak Nevruz Geleneği”, Ma-
nas Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 7, s. 159. 
24 Tanya Mangalakova, The Kanun in Present Day Albania, Kosova ve Montenegro, s. 2, Sof-
ya, 2004. 
25 James S. O’donnell, A Coming of Age Albania Under Enver Hoxha, s. 97-98, Amerika, 1999. 
26 Lou Giaffo, Albania: Eye of the Balkan Vortex, s. 561, USA, 1999. 
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tarafından şifrelenmiştir. En son sürümü ise İşkodra’da Shtejefen Gjeço-
vi tarafından 1933’te basılmıştır.27 Bu kanun sadece Arnavutlar arasın-
daki geleneklerin derlemesi değil aynı zamanda en iyi bilinenidir.28 Bu 
kanunu yazılı olarak 1913 yılında Leonard Fox İngilizce olarak kaleme 
aldığı ve 1926-1929 yılları arasında; Arnavutluk’ta yaşayan Margaret 
Mason Hasluk tarafından da yazılı hale getirildiği iddia edilmektedir.29 

Kanunun on iki bölümü bulunmaktadır. Bunlar; kilise, aile, evlenme, 
ev işleri, iş, hayvancılık ve tarım, mülkün transferi, konuşulan kelimeler, 
onur, hasar, ölüm cezasını gerektiren halleri içeren kanunlar, yargı ka-
nunu, muafiyet ve saf dışı edilme konularıdır.30 Bu kuralların bazıları 
Arnavutlar için hayatı güzel düzenleyen kural olarak görülürken bazıları 
ise oldukça kötü kabul edilmektedir. Kanun tüm nüfusun ihtiyaçları, 
büyük düşman veya işgalci güçlerin yapacakları karşı hareketler dikkate 
alınarak hazırlanmıştır.31 Arnavutlar, dini açıdan % 70 Müslüman ve % 
30 Hıristiyan olmalarına rağmen aralarında ayrılık gayrilik yoktur, Arna-
vutça konuşurlar ve gelenek ve göreneklerine sahip bir millettir.32 

3. Hoşgörü 

Türkler ile Arnavutlar arasındaki gelenek ve göreneklerin diğer Balkan 
ülkeleriyle kıyaslandığında daha etkin bir şekilde kaynaşmasının ana ne-
deninin her iki milletin ortak bir değeri paylaşması olarak izah edilebilir. 
Bir kapsamda, hoşgörü her iki milletin ortak karakteristik özelliğini yan-
sıtmaktadır. 

Hoşgörü, bir kimsenin veya bir toplumun kendi inanç ve düşünceleri-
nin dışında inanç ve düşüncelere de yer vermesi, saygılı olması, taham-
mül göstermesi demektir.33 Türkler, tarihte ve günümüzde hoşgörü ile 
bilinen bir millettir. Bu hoşgörü, Türk Milleti’nin ayrılmaz bir özelliği ol-
muştur.34 Hoşgörülü olmak, olağan bir şey, bulunması gereken bir özel-
lik olarak kabul edilirken, hoşgörüsüzlük büyük bir noksanlık olarak 
addedilmiştir. Aslı, hoş görmek olan ve bu deyimden türeyen hoşgörü, 
anonim halk edebiyatımızda, insan gönlünü kırmamak, kimseye kırılma-
                                                           
27 Tanya Mangalakova, a.g.e., s. 2. 
28 Robert Elsie, a.g.e., s. 217-218. 
29 Jana Arsovska, “Understanding A Culture of Violence and Crime” the Kanun of Leke Du-
kagjini and the Rise of the Albanian Sexsual-Slavery Rackets”, European Journal of Crime, 
Criminal Law and Criminal Justice, Volume: 14, s. 161-184, 2. 2006. 
30 Agim Neza, Albania, s. 167-168, Tirana, 2003; Tanya Mangalakova, a.g.e., s. 2. 
31 Jana Arsovska, “a.g.m.”, s. 161-184. 
32 Necip P. Alpan, “Arnavutluk ve Arnavutlar”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 133, 
s. 31, İstanbul, Ocak 1998. 
33 Kemal Eraslan, “Ahmed-i Yesevi’nin Hikmetlerinde Hoşgörü”, Erdem Dergisi, Özel Sayı III, 
Cilt: 8, Sayı: 24, s. 777, Ankara, 1996. 
34 Abdurrahman Küçük, “Türklerin Anadolu’da Azınlıklara Dini Hoşgörüsü”, Erdem Dergisi, 
Özel Sayı II, Cilt: 8, Sayı: 23, s. 555, Ankara, 1996. 
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mak, merhametli olmak, sadece iyiliğe karşı iyilik değil, kötülüğe karşı 
da iyilik etmek gibi erdemleri içine almaktadır.35 

Türkler tarih boyunca birçok çağlara kendi hoşgörü damgasını vuran 
bir millettir. Hun Türklerinden Selçuklulara ve Osmanlılara kadar bu 
damga belirgin çizgileriyle sevgi, saygı ve hoşgörüye dayanan bir Türk 
varlığını belgelemektedir. Balkanlarda yaşayanların tarih boyunca kendi 
ulusal ve dinsel benliklerini koruyabilme gerçeği, Türk’ün hoşgörüsünün 
ve özellikle de dini hoşgörüsünün tipik bir örneğini oluşturmaktadır.36 
Hoşgörüsüz bir ortam, farklı görüş ve inançlara sahip fert ve grupları, içe 
kapanmaya hatta mütecaviz eğilimlere de sürüklemeye neden olabilir.37 

Türk devlet yönetimi, inanış açısından Müslümanlara olduğu kadar 
Gayri Müslimlere de hoşgörü ile yaklaşmıştır. Bu kapsamda, yaşadıkları 
ülkeye hoşgörü ortamı kazandırmak üzere fikirleri, eserleri, tesirleri, 
davranışları, kişilikleri ve yaşantılarıyla örnek olmuş, söz eri, gönül eri 
ve yol eri olanlardan, “Putperest isen de gel, kırk kere tövbeni bozsan da 
gel” diye çağıran Mevlana Celaleddin Rumi, “yaratılanı hoş gör yaratan-
dan ötürü” diyen Yunus Emre ve nihayet “gelin canlar bir olalım, iri olalım 
diri olalım” diye birliğe çağıran Hacı Bektaş Veli gibi büyük mutasavvıfla-
rın geniş bir din anlayışı ve insanlık görüşü ile meydana çıkmaları, din 
ve mezhep mensuplarının onların etrafında toplanmaları ve yücelmeleri 
Türk hoşgörüsüne mahsus sosyal ve kültürel çevrenin tabii bir neticesi 
olmuştur.38 

Osmanlı Devleti döneminde İstanbul kuşatması sırasında Rumların, 
Katolik şapkasını görmektense, Türk sarığı görmeyi tercih etmeleri mu-
hakkak ki, Osmanlı yönetiminin hoşgörüsünden kaynaklanmıştır. Fatih 
İstanbul’un fethini müteakip Türk geleneklerine uygun olarak, Patrikha-
neyi koruma altına almış, Hıristiyanlara kötülük yapılmasını yasakla-
mış, Patrikhaneye bağımsızlık ve imtiyazlar bahşettirmiş ve bu davranış-
larıyla da din özgürlüğünün ve hoşgörünün en tipik örneğini oluştur-
muştur.39 Böylece Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan çeşitli din ve 
ırktan milletlerin ve etnik grupların hiçbir zaman dilini ve dinini değiştir-
meye teşebbüs etmemiştir. Orta Avrupa’ya kadar Balkanlarda, Ortadoğu 
ve Kafkaslarda Osmanlı Devletinden koparak ayrılmış 30 kadar millet ve 
                                                           
35 Müjgan Üçer, “Hoşgörü Üzerine”, Erdem Dergisi, Özel Sayı I, Cilt: 8 Sayı: 22, s. 228-229, 
Ankara, 1996. 
36 İskender Muzbeğ, “Türkün Dini Hoşgörüsü ve Sırp Kilisesi”, Erdem Dergisi, Türklerde 
Hoşgörü Özel Sayısı, Cilt: 8, Sayı: 24, s. 857, Ankara, 1996. 
37 Mustafa E. Erkal, “Sosyal Bütünleşmede Hoşgörünün Yeri”, Erdem Dergisi, Özel Sayı I, 
Cilt: 8, Sayı: 22, s. 151, 155-156, Ankara, 1996. 
38 Mehmet Sağlam, “Geleneksel Türk Hoşgörüsü”, Erdem Dergisi, Özel Sayı II, Cilt: 8, Sayı: 
23, s. 361, Ankara, 1996; Müjgan Cunbur, “Anadolu’ya Hoşgörüye Dayalı Birlik Fikrini Ge-
tirenler Üzerine”, Erdem Dergisi, Özel Sayı I, Cilt: 8, Sayı: 22, s. 159, Ankara, 1996. 
39 Ünver Günay, “Anadolu’nun Dini Tarihinde Çoğulculuk ve Hoşgörü”, Erdem Dergisi, Özel 
Sayı I, Cilt: 8, Sayı: 22, s. 204, Ankara, 1996. 
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bunları teşkil eden etnik gruplar Osmanlı himayesi ve hoşgörüsü saye-
sinde altı asır varlıklarını devam ettirmişlerdir.40 

Aydınlanma döneminin ileri gelen düşünürlerinden Voltaire’nin yaşa-
dığı dönemde Avrupa’yı kasıp kavuran fanatizm karşısında, Türklerin ül-
kesinde egemen olan hoşgörüyü örnek göstermesi, Türk toplumunda 
hoşgörü ve saygının devamlılığını ve eşsizliğini kavramak bakımından 
önem kazanmaktadır.41 Her şeyde bir hoşgörü beklenir; ama Türk vata-
nının, bölünmez bütünlüğünde, birlik-beraberliğinde en küçük bir mü-
samaha söz konusu olamaz.42 

Hoşgörü, Bektaşiliğin en yaygın olduğu Müslüman ülkesi Arnavut-
luk43’ta ortak karakteristik özelliğimiz olarak kendini göstermektedir. 
Osmanlı Devleti idaresi altındayken Türk hoşgörüsünü tanıyan ve bunu 
kendi değerleri ile bütünleştiren Avrupa’da nüfusunun % 70 Müslüman 
ve % 30’u Hıristiyan olan Arnavutluk, bağımsızlığını kazandığı 1912 tari-
hinden sonra da ortak karakteristik değer paylaşımını sürdürmüştür. 
Arnavutluk’ta hoşgörünün yaygınlaşmasında II. Murat döneminden iti-
baren Bektaşiliğin kabul görmesinin önemli bir yeri olmuştur.44 Arnavut-
lar için dini inanç toplumun bölünmesine vesile olmamıştır. Her dine 
mesafeli ve hoşgörülü yaklaşılmıştır.45 Bir başka deyişle, Sünni ve Bek-
taşi Müslümanlarla, Katolik ve Ortodoks Hıristiyanları barındıran Arna-
vutluk toplumu, yine de dindarlık düzeyi diğer Balkan ülkeleri kadar 
yüksek olmayan bir toplum görüntüsünü sergilemişlerdir.46 Arnavutlar, 
Türk hoşgörüsünü en çok benimseyen ve kendi hoşgörü anlayışıyla bü-
tünleştiren bir millet olduklarını Osmanlı’da 33 sadrazam çıkartarak 
göstermişlerdir. 

Bununla birlikte, Sovyet liderlerinden Nikita Kuruşev ve O’nun fikrin-
de gidenler; Arnavutların inatçı, çabuk parlayan bir yapıda olduğunu ve 
hoşgörü ile ilgilerinin olmadığını düşünmektedir.47 Arnavutluk Enver 
Hoca döneminde (1945-1985) Çin etkisinde Kültür Devrimini Arnavut-
luk’a uygulamaya başladığında söz konusu Arnavut hoşgörüsü yerini 
                                                           
40 Mehmet Sağlam, “Geleneksel Türk Hoşgörüsü”, Erdem Dergisi, Özel Sayı II, Cilt: 8, Sayı: 
23, s. 362, Ankara, 1996. 
41 Ünver Günay, “a.g.m.”, s. 205. 
42 Kadri Erdoğan, “Birlik-Dirlik ve Hoşgörü”, Erdem Dergisi, Özel Sayı I, Cilt: 8, Sayı: 22, s. 
36, Ankara, 1996. 
43 Ercan Çokbankir, Arnavutlar, Boşnaklar, Pomaklar-Balkan Türklerinin Kökleri, s. 201, İz-
mir, 2008. 
44 Murat Küçük, Tarihten Günümüze Makedonya ve Arnavutluk’ta Bektaşilik-Bir Nefes Bal-
kan, s. 92-93, İstanbul, 2005. 
45 Stephanie Schwandner-Sievers Bernd J. Fiscer, Albanian Identities-Myth and History, s. 
60-61, Bloomington-Indiana/USA, 2002. 
46 Ersin Kalaycıoğlu, “Balkanlarda Milliyetçilik ve Siyasal Yaşam-(1918-1939)”, İki Dünya 
Savaşı Arasında Avrupa ve Balkanlar: İdeolojiler ve Uluslararası Politika, Murat Sarıca Anısı-
na Sempozyum (30-31 Ocak 1993), s. 53, İstanbul, 1994. 
47 Enver Hoxha, Hrushovianet, s. 6, Tiran, 1982. 
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yasaklamalara bırakmıştır. Bu durumu Avlonyalı Ekrem Bey “Sosyal ve 
siyasi durumda son 500 yıl zarfında gerçekleşen değişimlerin hiçbiri ko-
şulları, komünist iktidarın yaptığı gibi kökten dönüştürmemişti” şeklinde 
ifade etmektedir.48 

Nitekim Enver Hoca, iktidarı ele geçirdikten hemen sonra dine saldır-
mıştır. Bu kapsamda 23 Mart 1947’de Belgrat kaynaklı bir habere göre 
Arnavutluk Parlamentosu üyelerinden Bektaşi Tarikatına mensup iki 
zat, dini ihtilaflar sebebiyle öldürüldüğü bunların ise Albay Foya Marten-
şi ile Albay Derviş oldukları belirtilmiştir.49 1967’de ise Arnavutluk’u din-
siz devlet ilan ederek bu hoşgörüsüz ortamı en üst seviyeye çıkarmıştır.50 
Nitekim bu dönemde, Arnavut aileleri, yeni doğan çocukların ismini ve-
rirken bile Enver Hoca’nın komünist rejimi kurallarına uymak zorunda 
kalmıştır. Gerek Müslümanlığı gerekse Hıristiyanlığı çağrıştıran isimler 
yerine Arnavutluk’a ait olduğu düşünülen Teuta, Arben gibi isimler veril-
meye zorlanmıştır. Bu zorlamanın özünde Enver Hoca’nın 1956’da Ma-
caristan’a, 1968’de ise Çekoslovakya’ya Sovyet Rusya tarafından yapılan 
müdahalelerin etkisi bulunmaktadır. Bu iki olaydan sonra Arnavutluk’ta 
hoşgörü ortamına müsaade edilmediği gibi hükümeti eleştirenleri ceza-
landırma yoluna gidilmiştir.51 Enver Hoca döneminde diğer ülkelere gi-
den mültecilerin ifadelerine, Arnavutluk nüfusunun yüzde onu tevkif ve-
ya sürgün edilmiştir. Sadece bu hadise bile Arnavutluk’un hoşgörüsüz-
lük durumunu belirtecek örneği teşkil ettiği düşünülmüştür.52 

Arnavutluk’ta dini fanatizm yoktur.53 Bunun yanında bir yandan İtal-
ya ve Papa, diğer yandan Yunanistan ve Ortodoks Kilisesi dini hoşgörü-
yü kaldırıp Arnavutluk’un dinsel yapısını değiştirme yolunda misyoner-
lik faaliyetlerini her geçen gün artırma eğiliminde olsa da bu Arnavutlar 
tarafından benimsenmemektedir. Arnavutlar, Yunan Ortodoksların Ar-
navut Ortodoksları kendilerine Fener Rum Patrikhanesi vasıtasıyla bağ-
lanması ile Büyük Yunanistan Megalı İdeası’na ulaşmayı hedeflediklerini 
çok iyi bilmektedir.54 Arnavutlar beş yüzyıllık beraberlikte en fazla değer 
verilen bu ortak karakteristik özelliği bizlerle paylaşmaktan asla vazgeç-
memişlerdir. Bunun en güzel örneğini de başkent Tiran’da İskender Bey 
Meydanı’nda İslâmiyet’in simgeleri olan Ethem Bey Camii, Saat Kulesi ile 
Hıristiyanlığın simgesi olarak kabul edilen İskender Bey heykelinin bir 
                                                           
48 Avlonyalı Ekrem Bey, Osmanlı Arnavutluk’undan Anılar (1885-1912), s. 14, İstanbul, 
2006. 
49 Ayın Tarihi, Sayı: 160, Ankara, (1-31 Mart), 1947. 
50 Kastriot Dervishi, Historia E Shtetit Shqiptar (1912-2005), s. 717-719, Tirana, 2006. 
51 Ardian Vehbiu, Shqipja Totalitare (Tipare te Ligjerimit Publik ne Shqiperine e Viteve 1945-
1990), s. 41-51, Tiran, 2007. 
52 Ayın Tarihi, Sayı: 215, Ankara, (1-31 Ekim), 1951. 
53 Necip P. Alpan, Tarihin Işığında Arnavutluk, s. 16, Ankara, 1975. 
54 Enver Hoxha, Laying the Foundations of the New Albania, s. 35, Tiran, 1984. 
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arada bulunmasında görmek mümkündür. Bu gelenek Türk-Arnavut 
ilişkilerinde önemli bir köprü oluşturmaya devam etmektedir. 

Arnavutluk’ta yaşayan ve Türk gelenek ve görenekleri hususunda 
gözlem yapan Özge Özdinç ile 13.09. 2012 tarihinde yapılan söyleşi de 
Arnavutların özellikle farklı dinlere inanan kimselerin birbirleriyle olan 
ilişkilerinde, hoşgörünün en üst düzeyde olduğu bir kez daha ifade edil-
miştir. Halen farklı dinlere inanan insanların birbirleriyle evlenmelerinin 
genel kabul gördüğü de ilave edilmiştir. 

Neticede Arnavutlar, çok eski tarihlerden itibaren diyalog ve hoşgörü-
yü benimseyen bir millet olmuşlar ve bunu Türk hoşgörüsü ile bütünleş-
tirmişlerdir.55 Arnavutlar dini hoşgörüyü esas olarak almışlar ve hiçbir 
dinin tek başına Arnavutluk’a hüküm etmesine müsaade etmemişler-
dir.56 Bir başka deyişle, Arnavut ulusu için laiklik esas alınmıştır. Dinler 
arasında bir üstünlük gözetilmemiştir. Dolayısıyla Arnavutluk’ta dinler 
arasındaki uyum sağlanmıştır. Arnavutlar zaman zaman işgalci Devletin 
dinine kabul etmelerine rağmen, dini kendi günlük hayatından çok daha 
önemli bir yer vermemiş, dini kendi içinde bırakarak normal hayatlarını 
sürdürmüşlerdir.57 

Türk Gelenek ve Göreneklerinin Arnavutluk’a Bazı Yansımaları 

1. Misafirperverlik 

Türk gelenek ve göreneklerinin Arnavutluk’a yansımalarında ilk ola-
rak misafirperverlik gelmektedir. Türk milleti misafirperverdir. Eski Türk 
evlerinde misafir odası, özel misafir yatak takımları bulunmaktaydı. Hala 
bugün Türkiye’de köylerde misafir için yaptırılmış müstakil odalar bu-
lunmaktadır. Gelenek ve göreneklerimiz bize misafire saygıyı, onu rahat 
ettirmeyi, kendisi yemese bile ona yedirmeyi önermektedir. Türk gele-
neklerine göre misafirin dokuz kısmetle geldiği, birini yediği diğer sekizi-
nin ev sahibinin bereketi olduğu söylenmektedir. Misafirlikte ev sahibi 
her zaman nazik, güler yüzlü ve dikkatli davranmaktadır. Misafirlikte 
keyif kaçırıcı (dedikodu, tartışma, ağlama, şikâyet etme, aile sırlarını ver-
me, çocuğunu dövme vb.) davranışlarda bulunmamaya dikkat edilmek-
tedir. Misafirlikte, sofrada konuşmaları ev sahibi idare etmektedir.58 

Şeref ve haysiyetine düşkün Arnavutlar cesur ve gururlu oldukları gi-
bi maddi hayatta kanaatkâr ve misafirperverdir.59 Arnavutlar düşmanla-
                                                           
55 Koichiro Matsuura, Fetë Dhe Qytetërimet Në Mijëvjeçarin E Ri - Rasti i Shqipërisë, Konfe-
rencë Ndërkombëtare (14-15 Nentor 2003), s. 25, Tiranë, (IBSN 99927-852-8-1). 
56 Botimet Toena, Historia e Popullit Shqiptar, II. Botim i Akademisë së Shkencave të Shqipë-
risë, s. 27, Tiranë, 2002. 
57 Gazeta Shqiptare, 20 dhe 21 Shtator 2012, Nr. 5293. 
58 Nezihe Araz - Umay Günay - Nail Tan - Kamil Toygar - Enis Öksüz - Bilge Seyidoğlu, a.g.e., 
s. 90-92. 
59 Tayfun Atmaca, a.g.e., s. 34. 

222



ALİ ÖZKAN / TÜRK GELENEK VE GÖRENEKLERİNİN ARNAVUTLUK’TA BAZI YANSIMALARI 11 

rından nefret eder, ama dostlarına ve misafirlerine karşı son derece say-
gılıdırlar. Bunu anlatan Arnavutça bir atasözü vardır: “Arnavut fakir olsa 
bile misafirine sevgisini tüm kalbiyle, tuz ve ekmek şeklinde verir” demek-
tedir.60 Arnavutlar adetlerini öğrenerek gözeten yabancılara karşı son de-
rece konukseverce davranırlar.61 Arnavutlar, çok misafirperver bir millet-
tir. Eşi, silahı ve atı hariç her şeyini dostları ile paylaşabilirler.62 

Arnavutların sınırsız misafirperverliği bulunmaktadır. Arnavut aileye 
misafir olarak gelen kim olursa olsun misafir evin kapısında ve en üst 
düzeyde karşılanır. Misafir giderken de kapıya kadar uğurlanır. Misafire 
ikram edilecek tatlısından tuzlusuna, içeceğinden meyvesine her şey ma-
sanın üstüne konur ve misafir gidene kadar masaya konulanlar orada 
kalır. Masadan bir şeyin alınması, misafirlik zamanının bittiği ve misafi-
rin evden ayrılma zamanının geldiği anlamına gelmektedir. Evin gelini 
(birden fazla gelin varsa en küçük gelini) misafiri ayakta bekler, gelinin 
oturması saygısızlıktır. En fazla ikram misafire verilir. 

Arnavut geleneğinde misafirperverlik düşmana bile gösterilir. Düş-
man evin sınırına bastığı sürece dost kabul edilmektedir. Söz konusu 
durum hasmın evden ayrılmasından yirmi dört saat sonrasına kadar de-
vam eder. Sonra tekrar düşmanlık devam eder. Bir başka deyişle, bir eve 
gelen bir misafir otomatik olarak o evin koruması altındadır. Ev sahibi 
misafiri kendi evi içinde ve kendi mülkiyet sınırlarını geçene kadar koru-
ma altına alır. Onun şerefi ve güvenliği ev sahibinin onurudur. Bu yüz-
den bir misafir geldiğinde o ev sahibi misafiri kendi arsasının ve mülki-
yetin sınırlarının sonuna kadar uğurlayarak söz konusu korumayı sağla-
mış olur. Hatta herhangi bir tehlike hissederse, misafiri kendi evine ka-
dar uğurlar veya başka bir eve misafir olarak gidecekse o gidecek eve ka-
dar yine misafirini uğurlar. 

Ev sahibinin en önemli görevlerinden biri misafirin kendi evinde oldu-
ğu gibi hissetmesini sağlamaktır. Bunun için ev sahibi, misafirin tüm is-
teklerini yerine getirmeye çalışır. Bu kural Leke Dukagjini Kanunu’nda 
da yer almıştır. Bu kanunda; Ev, Arnavut’un olmasından önce Allahın ve 
misafirindir yer almıştır. Misafire birisi hakaret veya küfür ederse, bu ev 
sahibine karşı yapılmış kabul edilir ve ona göre intikam görevi ev sahibi-
ne ait olur.63 

Uygulamada misafirperverlik, geleneğimizin Arnavutlar ile kurulan 
dostluk ve kardeşlik köprüsünde paylaştığımız önemli değerlerimizden 
birini oluşturmaya devam etmektedir. Bugün gerek siyasi ve gerekse 
                                                           
60 Edlira Xhemo, “Arnavutların Gelenekleri”, Balkan Öğrenci Mektubu, Sayı: 3, s. 24-25, An-
kara, 1995-1996. 
61 William M. Sloane, Bir Tarih Laboratuarı Balkanlar, s. 67, İstanbul, 1987. 
62 Lou Giaffo, Albania: Eye of the Balkan Vortex, s. 450, USA, 1999. 
63 Mark Krasniqi, Mikpritja Në Traditën Shqiptare, Botim i Akademisë së Shkencave dhe e Ar-
teve e Kosovës, s. 34, Prishtinë, 2005. 
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ekonomik olarak dünyanın birçok yerinde çalışmak zorunda kalan Arna-
vutlar, özümsedikleri ve kendi geleneklerinin içinde kabul ettikleri Türk 
misafirperverlik geleneğini yaşatarak bulundukları toplumlarda önemli 
bir yer edinmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca her iki ülkenin sosyo-kültürel, 
siyasi ve ekonomik ilişkilerinde misafirperverlik geleneği mevcut olan 
dostluğu kaynaştıran ve pekiştiren bir değer olarak yaşamaya devam et-
mektedir. 

2. Besa (Yemin, Değişmeyen Söz) 

Türk gelenek ve göreneklerinde yeminin önemli bir yeri bulunmakta-
dır. Yeminle verilen sözler mutlak suretle yerine getirilmektedir. Türki-
ye’de anne, baba, çocuk, toprak, bayrak gibi birçok kutsal değerin üzeri-
ne yemin edilmektedir. Bunlar arasında namus ve şeref üzerine edilen 
yeminler resmi işlemler için de kullanıldığı görülmektedir. Bu çerçevede, 
1982 Anayasası’nın 104’üncü maddesinde Cumhurbaşkanı’nın yemini, 
81’inci maddesinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği yeminlerinde 
namus ve şeref üzerine edilen resmi yeminlerdir.64 

Türk gelenek ve göreneklerinin Arnavut’a yansımalarından dördüncü-
sünü Yemin (Besa)’de görmek mümkündür. Bugün Arnavut gelenekleri-
nin içinde Besa (Yemin) önemli bir yere sahiptir. 

Arnavutluk’un bağımsızlığını kazanma yolunda yapmış olduğu faali-
yetlerden biri de 10 Haziran 1978’de, Prizren’de, Birliği’ni kurmak ol-
muştur. Bu birlikte Arnavut insanı; devlet, millet ve vatan için gerekti-
ğinde kanlarını dökeceklerine dair Arnavut Yemini (Besa) etmişlerdir.65 
Arnavutlar bağımsızlığa yol açacak önemli bir kararda Arnavut Besa ge-
leneğini öncelikle gündeme getirmiş ve bunun Arnavut toplumdaki yeri-
nin gereği olarak bağımsızlığın elde edileceğine inanmıştır.66 

Türk dünyasında besa denince Arnavutluk akla gelmektedir. Arna-
vutlar besa deyince ona güvenmek gerekir. Bu büyük ve değişmeyen ye-
min bir Arnavut için asla vazgeçmeyeceği bir olgudur.67 Vatan için sa-
vaşmak, düşmana bir karış toprak vermemek için başvurulan yegâne 
şey yine Besa Yemini’dir.68 

Şemsettin Sami 1875 yılında Besa yahut Ahde Vefa isimli beş perde-
lik ahlaki bir piyes yazmış ve bu eser, uzun ve bazı teknik hatalara malik 
olmasına rağmen bugüne kadar defalarca temsil edilmiştir.69 Arnavutla-
rın sadakatine güvenen Osmanlı Sultanı Abdülhamid, Besa suretiyle 
                                                           
64 T.C. 1982 Anayasası. 
65 Avlonyalı Süreyya Bey, Osmanlı Sonrası Arnavutluk (1912-1920), s. 23, İstanbul, 2009. 
66 Necip P. Alpan, Tarih Işığında Arnavutluğun Bağımsızlığı ve Avlonyalı İsmail Kemal, s. 20, 
Ankara, 1982. 
67 Yılmaz Çetiner, Bilinmeyen Arnavutluk, s. 52, İstanbul, 1966. 
68 Necip P. Alpan, Prizren Birliği ve Arnavutlar, s. 19, Ankara, 1978. 
69 Necip P. Alpan, Tarihin Işığında Arnavutluk, s. 176, Ankara, 1975. 
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verdikleri söze hıyanet etmediklerini bildiği için muhafız teşkilatının ço-
ğunluğunu seçkin Arnavut ailelerinin çocuklarından oluşturmuş ve Ar-
navutça öğrenerek onlarla Besa yapmıştır.70 

Arnavutlar için yemin veya besa çok önemlidir. Bu yemini yani besa’-
yı bozmaktansa bir Arnavut ölmeyi tercih eder. Bu yönüyle yemin gele-
neğimizin Arnavutluk’a yansıması açıkça görülmektedir. Ancak Arnavut-
lar yemin geleneğini çok daha ciddi ele almakta ve bu geleneği toplumun 
geleceğinin çimentosu haline getirmektedirler. Bir başka deyişle, Arna-
vutlar Besa sayesinde toplumda denge sağlamakta ve bazı çatışmaların 
başlangıçtan itibaren önüne geçilerek demokratik bir toplum olma yo-
lunda yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar.71 

Besa, insanların birbirlerine verdiği ve yapmayı kabul ettikleri bir ye-
mindir. Besa onurlu bir kavram olarak Arnavutluk kültüründe mukad-
des ve bozulması düşünülemez olarak kabul edilmektedir. Besa; onuru, 
imanı, doğruluğu, güveni, yapılacak görevi, söz vermeyi, koruma ve an-
laşmayı ifade eden bir terimdir.72 

Besa, dinsel ve töresel misafirperver olmak anlamına da gelmektedir. 
Besa, Arnavut olmanın özünü oluşturmaktır. Onun için besa’yı yani ye-
mini kim tutmaz ise o artık Arnavutlar tarafından insan olarak kabul 
edilmemektedir. Sözünü tutmayana ölüm dahi layık görülebilir. Bu bir 
nevi güvence ve koruma kanunudur. Besa aynı zamanda erkekliğin ve 
namusunda simgesidir. Dolayısıyla, Besa özellikle Kuzey Arnavutluk’ta 
aşiretler arasında gerçek anlamda koruyucu bir gelenek olarak kabul 
edilmektedir. Besa ile iki aşiret arasındaki kavganın bittiği belirtilmekte-
dir. Nitekim Balkan Savaşı sırasında kendisine bir şey yapılmayacağına 
söz verilmesine rağmen İşkodra Kalesi’ni kahramanca savunan Hasan 
Rıza Paşa’nın Esat Paşa Toptani tarafından evine öğle yemeğine misafir 
edilmesi ve bu misafirlikte katledilmesi Arnavut Besa’nın bozulmasının 
en tipik örneğini teşkil etmektedir. Besa’ya göre misafirin can güvenliği 
ev sahibinin onurudur ve besa’nın kapsamındadır. Esat Paşa Toptani’-
nin bu davranışı Arnavutlar arasında tepki görmüştür.73 

Besa, sadece Arnavutlara aitti. Bu yüzden diğer balkan ülkelerinde de 
aynı ad altında bilinmektedir. Vermiş olduğu şeref sözü üzerine besa ye-
mini edilir. Arnavut söz verirse asla değiştirmez, bu yüzden bir konuda 
emin olmak için Arnavut sözü mü diye sorulur, Söz veya Besa yani veri-
                                                           
70 Müfid Şemsi, El-Hakku Ya’lu Vela Yu’la Eleyh, s. 15, İstanbul, 2007; Robert Elsie, a.g.e., s. 60. 
71 Mustafa Necati Özfatura, “Tarihten Günümüze Arnavutluk ve Gerçekler”, Yeni Türkiye, 
Türk Dünyası Özel Sayısı II, Yıl: 3, Sayı: 16, s. 1853-1858, Temmuz-Ağustos 1997. 
72 Jacques Bourcart, Shqiperia Dhe Shqiptaret, s. 150, Tirana, 2004; Agim Neza, Albania, s. 
164, Tirana, 2003. 
73 Jacques Bourcart, a.g.e., s. 150-152, 2004; Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Zoraki Diplo-
mat, s. 66-67, İstanbul, 2006; Yılmaz Çetiner, Bilinmeyen Arnavutluk, s. 14, İstanbul, 1966; 
Owen Pearson, Albania and King Zog-Independence, Republic and Monarchy (1908-1939), s. 38, 
New York, 2004. 
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len söz en başta gelir. Yazılı kanunlar çıkmadan önce öncelikle söze yani 
Besa’ya güvenilirdi. Daha sonra, yazılı kanunlar, anlaşmalar, kontratlar, 
noterler, mahkemeler, devlet kurumlarından evvel toplumlar kendi sözü-
ne güvendi. Söz çok büyük bir şey olarak ifade edilirdi. Daha sonra batı 
ülkelerde bu söz sadece kilisede verilen bir söz olarak algılandı. Arnavut 
sözü Bulgarlar ve Romanyalar aynı Besa adı altında bilinmektedir, Gü-
ney Slavlar ise arbanaska vjera (Arnavutların inandığı gibi) çok eskiden 
miras eden en büyük şeydir.74 

3. Kan Davası 

Türk gelenekleri arasında gün geçtikçe kaybolan kan davası geleneği 
Arnavutluk’ta da benzer bir gelişim göstermektedir. Bu geleneğin Türk-
lerden mi Arnavutluk’a geçtiği veya Arnavutlardan mı Türklere geçtiği 
konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Yazar Necip P. Alpan söz ko-
nusu geleneğin Arnavutlardan Türklere ve özellikle Türkiye’nin Karade-
niz ve Güney-Doğu Anadolu bölgelerinde çok görüldüğünü belirtmekte-
dir.75 Arnavutluk’ta aşirete dayalı toplumsal yapılar ve kan davaları Tür-
kiye’deki bazı bölgesel gerçeklerle paralellik kurulabilecek yöndedir.76 
Bununla birlikte, kan davası olgusu sadece Arnavutluk ve Türkiye’de de-
ğil, Amerika, Fransa, İtalya ve İspanya gibi dünyanın çok gelişmiş bazı 
ülkelerinde de görülmektedir.77 

Arnavutluk’un Kuzey Bölgeleri ile Kosova’da daha sık görülen Kan 
Davası geleneği Arnavutluk geleneklerinden yüzyıllardır devam etmekte-
dir. Bunun sebebi ise Arnavut kültürünün, özellikle kuzeydeki dağlık 
bölgelerde bulunan kabile sistemine dayanması ve toplumda kontrolün 
kan davası geleneğinin sürdürülmesi vasıtasıyla yapılmasıdır.78 Dolayı-
sıyla bu topraklarda kan davalarının, büyük rol oynadığı görülmekte-
dir.79 Leke Dukagin Kanunun toplumda kabul edilen temel prensipleri 
bulunmaktadır. Aileden birinin veya dostun öldürülmesi, eve tecavüz 
edilmesi, bir yabancının silahının alınması, vaat edilen kızın verilmeme-
si, borcun ödenmemesi, sözle veya herhangi bir şekilde tecavüz edilmesi 
halinde bu kanun karşı taraftan kan isteme hakkını vermektedir.80 
                                                           
74 Arnavutluk’ta T.C. Büyükelçiliği Askeri Ataşe ve Askeri İşbirliği ve Koordinasyon Kurul 
Başkanlığında Tercüman olarak görev yapan Sadet Davuti ile 26.09. 2012 tarihinde yapılan 
söyleşi. 
75 Necip P. Alpan, Tarihin Işığında Arnavutluk, s. 178, Ankara, 1975. 
76 Gürbüz Bahadır, Batı’dan Doğuya Uzanan Çizgide Balkanlar ve Türkler, s. 131, Konya, 
2002. 
77 Sokol Brahaj, “Arnavutluk ve Türkiye’de Kan Davası (2)”, Balkan Günlüğü, s. 531, Mayıs 
2008. 
78 James S. O’donnell, a.g.e., s. 106-107. 
79 R.J. Crampton, İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Balkanlar, (Çeviren: Emel Kurt), s. 37, 
İstanbul, Mart 2007; Sacit Kutlu, Milliyetçilik ve Emperyalizm Yüzyılında Balkanlar ve Os-
manlı Devleti, s. 121, İstanbul, 2007. 
80 Yılmaz Çetiner, Bilinmeyen Arnavutluk, s. 10, İstanbul, 1966. 
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Dağlık kesimde hâkim olan kan davası geleneği insanın arkada bırak-
tığı kin ve düşmanlığa bağlıdır. Her ne kadar Leke Kanunu’nda yer alan 
kan davası geleneğinin asla bitmeyeceği yönünde inanca sahip olanlarda 
bulunmakta ise de81 kanın affedilme müessesi bulunmaktaydı. Fakat 
nadir uygulanan bir olaydı. Çünkü aile şerefinin yerine getirilmesi ne pa-
hasına olursa olsun yalnız rakibin öldürülmesiyle gerçekleşebilirdi.82 Ar-
navutluk’ta kan davası kurallarına göre öldürülecek kişi yanında bir ka-
dınla sokağa çıkmışsa kendisine dokunulmazdı. Kan davalarını ertele-
mek ya da ortadan kaldırmak için kullanılan şeref sözü Besa sadece ki-
şisel konulardan doğan kan davaları için uygulanmaktadır. Şeref kural-
larına göre siyasal kan davalarını hiçbir şey durduramamaktadır.83 

Arnavutluk’ta kan davası en fazla kadınları etkilemektedir. Bir yan-
dan eşi veya çocuğunun öldürülmesi korkusu diğer yandan söz konusu 
şahısların saklanma ihtiyacından dolayı kadın olarak, ailenin erkek bi-
reylerinin hayatlarını sürdürmeleri için daha çok çalışmak zorunda bı-
rakmaktadır.84 

Arnavutluk sosyal yaşamında kan davası bugünlerde güncelliğini yi-
tirmeye yüz tutmuş ise de başta Osmanlı yönetimi altında bulunduğu 
dönemler olmak üzere uzun süre Arnavutluk halkı için önemli bir sosyal 
problem olarak kalmıştır. Bu çerçevede yöneticiler ve kanun yapıcılar 
söz konusu kan davalarının önlenmesine yönelik olarak yasalar çıkarmış 
ve belirlenen kuralların etkisini artırmak için gayret göstermişlerdir. Bu 
kapsamda Osmanlı Sultanı Abdülhamit’te kan davası geleneğini sulh yo-
lu ile halletmek için diyet komisyonları kurdurmuş, öldürülenlerin ailele-
rine hazineden diyet verdirerek kan davalarını sona erdirmeye çalışmış-
tır.85 

Bu konuda belirgin bir örnekte İşkodra’daki kan davasının sona erdi-
rilmesine yönelik karardır. İşkodra halkını olumsuzluğa yönlendiren bazı 
şahısların şehirden uzaklaştırılmaları, kan davaları ile yaralama hadise-
lerine karışanların öldürülenin yakınlarına münasip miktar diyet ödeme 
şartıyla affedilmeleridir. Söz konusu kan davalarının barış yoluyla çözü-
mü için Osmanlı Sultanları da zaman zaman emirler vermiştir. Anılan 
konuda cami ve kiliselerde halka öğütler verilmiştir.86 

Bununla birlikte, Arnavutluk’un bağımsızlığını kazanmasından sonra 
yönetime gelenlerden Kral Zogu ve komünist lider Enver Hoca kan dava-
                                                           
81 Tanya Mangalakova, a.g.e., s. 2. 
82 Armanda Korda - Gerda Dalipaj, “Orta Arnavutluk’ta Aile Hayatı Gelenekleri”, 6. Uluslar-
arası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, Cilt: IV, s. 1810, Ankara, 2009. 
83 Misha Glenny, Balkanlar (1804-1999), (Basım Tarihi Belirtilmemiştir), s. 340, İstanbul. 
84 James S. O’donnell, a.g.e., s. 107. 
85 Müfid Şemsi, El-Hakku Ya’lu Vela Yu’la Eleyh, s. 15, İstanbul, 2007. 
86 Osmanlı Arşiv Belgelerinde Arnavutluk, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığı Yayın Nu: 97, s. 191, 207, 209, 215, İstanbul 2008. 
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larının kaldırılması için gayret göstermişlerdir.87 Enver Hoca özellikle 
aşiretlerin veya şahısların kan davası gütmesine engel olmuş, kan davası 
güdecek biri varsa onun ancak kendisi veya Komünist Partisi olacağını 
ifade etmiştir.88 Çünkü Enver Hoca kişilerin bir kabile veya aşirete ait ol-
ma duygusu yerine Arnavut olma duygusunu yaşamalarını arzu edecek 
şekilde hareket etmiştir.89 Tüm bu çabalara rağmen araştırmacı yazar 
Hasan Latif Sarıyüce Mayıs 2003’de Balkanlara yaptığı gezide İşkodra’da 
kan davasının hala sönmediğini belirtmektedir.90 

Arnavutluk’ta kan davasının erkek için bir onur olduğu ve kan dava-
lısının kanını almadan kendini onurlu sayamayacağı kabul edilmektedir. 
Kadınlar ve çocuklar bu davanın dışındadır. Kadın başka bir soyadı taşı-
dığı için başka bir aileden geldiği kabul edilerek kan davası kapsamına 
sokulmamaktadır. Bu bakımdan Türkiye’de uygulamalardan farklılık 
göstermektedir. Kan davasında hasım tarafından kadın öldürülürse yedi 
erkeğin kanının alınması gerekmektedir. Üç aylık bir sürede kan dava-
sında hasım taraftan bir kanın alması beklenmektedir. Kan davaları ge-
nellikle aileler arasında olmakla birlikte kabililer arasında da olduğu gö-
rülmektedir. Kan davası nedeniyle bir ölüm olduysa bunun mutlaka kar-
şılığı verilmesi gerektiği düşünülmektedir.91 Kan davasını gütmeyen kişi 
toplum içinde saygınlığını kaybetmektedir.92 Kan davasına son vermek 
için yeni doğmuş bebek anne tarafından kırkı tamamlandıktan sonra ha-
sım tarafın evinin avlusuna bırakılır. Eğer yirmi dört saat içinde bebek 
eve alınırsa kan davası bitmiş demektir. Yirmi dört saat sonra anne be-
beği havluda bulursa söz konusu kan davası devam ediyor anlamını çı-
karır.93 

Bir başka deyişle, kan davası olup da bunu gütmemek hem o şahıs 
hem de o aile için şeref ve haysiyet meselesi olarak kabul edilmektedir. 
Büyük veya küçük bir insanın diğer bir insana, aileye veya kabileye kar-
şı yaptığı olumsuz davranış mutlak bir karşılığı olacağı düşünülmekte-
dir. Bu eylem ölüm olursa karşılığı mutlak ölümle biten bir şey olmakta-
dır. Kan davasını gerektirecek en önemli eylem; bir insanın diğer insanı 
öldürmesi olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, bir yabancının 
silahının alınması, vaat edilen kızın verilmemesi, ağır küfür, borcun 
ödenmemesi karşısında da kan davası güdülmektedir.94 
                                                           
87 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s. 73. 
88 Brend J. Fischer, Balkan Strongmen, s. 260, London, 1988. 
89 James S. O’donnell, a.g.e., s. 107-108. 
90 Hasan Latif Sarıyüce, Balkan Seyahatnamesi, s. 65, İzmir, 2003. 
91 Robert Elsie, a.g.e., s. 62-63. 
92 Tanya Mangalakova, a.g.e., s. 2. 
93 Arnavutluk’ta Yaşayan ve Türk Gelenek ve Görenekleri Hususunda Gözlem Yapan Özge 
Özdinç ile 13.09. 2012 tarihinde yapılan söyleşi. 
94 Yılmaz Çetiner, Bilinmeyen Arnavutluk, s. 51, İstanbul, 1966. 
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Kan davası birkaç yıl sürebileceği gibi nesiller boyu süren bir zaman 
aralığını da kapsayabilmektedir. Bir aile üyesinin yaşamına son veren ki-
şinin tek yargılayıcısı ve cezalandırıcısı, ölen kişinin aile üyeleridir. Öl-
dürmenin cezası ise ölümdür.95 Ancak kurban kendi evinde öldürülmez. 
Bu kural özellikle Arnavutluk kuzeyinde evlerin büyük duvarlı ve kale 
şeklinde yapılmasına yol açmıştır. Kan davası bu özelliği ile Türkiye’de 
güdülen kan davası geleneğinden bu yönüyle de farklılık göstermekte-
dir.96 

Türkiye’de kan davası genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgele-
rinde görülmektedir. Arnavutluk’ta ise tüm ülkeyi kapsadığı gibi bu gele-
nek ülkenin kuzeyi ile güneyi arasında da farklılık göstermektedir. Ku-
zeyli bir ailenin bir ferdini öldürdüğünüzde, o aile sizin ailenizden her-
hangi birini daha ziyade bir erkeği öldürünce kan davası sorumluluğunu 
yerine getirmiş olur. Güneyde ise bir aileden birini öldürdüğünüzde diğer 
aile öldüren şahsı öldürmek sorumluluğu bulunmaktadır.97 Arnavutluk’-
ta kan davasında kilise ayrıcalıklı tutulmuştur. Papaz için kan davası ve 
bunun sonucunda ceza verilmeyeceği kabul edilmiştir.98 

4. At, Avrat ve Silah Geleneği 

Türk toplumunda at, avrat, silah terk edilemez, ödünç verilmez, ortak 
kullanılmaz.99 Ordu ve Millet kavramlarını köklü bir devlet geleneği içeri-
sinde yoğurup, varlığını dünyanın en eski uluslarından biri olarak sür-
düren Türk toplumunun hayat felsefesinde, silahın başlangıçtan günü-
müze büyük bir önem taşıdığı bir gerçektir. Türk toplumunda silahın ye-
ri toplum üzerindeki üç temel fonksiyonu ile belirlenebilir. Bunlar; 

a. Toplumun yaşama ve gelişmesi için savunma veya taarruz aracı ol-
ması, 

b. Yapısı, formu, üzerindeki süsleme, işaret, damga, sembol ve kitabe-
si ile kişinin rütbe, makam ve unvan, zenginliğini belirlemesi, 

c. Kutsal bir güç-kuvvet sembolü olarak toplumun kültür hayatında 
yer almasıdır. 

Bu niteliklerden ilk ikisine ilkçağlardan itibaren hemen her toplumda 
rastlamak mümkündür. Eski Roma’da herkesin silahı aynı zamanda 
mensup olduğu siyasal sınıfı belirtmişti. Eski Hint, İran ve Asurlarda pi-
yade ve süvarilerin silahları da aynı şekilde form yapı ve tür olarak ayrıl-
                                                           
95 Nuray Bozbora, Osmanlı Yönetiminde Arnavutluk-Arnavut Ulusçuluğunun Gelişimi, s. 37, 
İstanbul, 1997. 
96 Tanya Mangalakova, a.g.e., s. 2. 
97 Elizabeth Pond, Endgame in the Balkans-Regime Change, European Style, s. 189, Was-
hington, 2006. 
98 Arnavutluk’ta T.C. Büyükelçiliği Askeri Ataşe ve Askeri İşbirliği ve Koordinasyon Kurul Baş-
kanlığında Tercüman olarak görev yapan Sadet Davuti ile 26.09. 2012 tarihinde yapılan söyleşi. 
99 T. Nejat Eralp, Tarih Boyunca Türk Toplumunda Silah Kavramı ve Osmanlı İmparatorluğunda 
Kullanılan Silahlar, s. 1, Ankara, 1993. 
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mıştı. Üçüncü niteliğine bazı toplumlarda rastlanabilir ise de, hiçbir top-
lumda Türk toplumunda olduğu kadar yaygın olmamıştır. Gerek İslâmi-
yet öncesinde gerekse İslâmiyetle birlikte silah bu niteliği ile cesareti, yi-
ğitliği, savaşçılığı, egemenliği, belirlemiş, toplumda yer isimlerine, kişi 
isimlerine, atasözlerine, müzik, resim ve heykel sanatına, edebiyata ko-
nu olmuş, kısaca toplumun günlük hayatında her an karşılaşılan bir 
kültür varlığı, hayat görüşünde güç, kuvvet ve kudreti temsil eden kut-
sal bir sembol haline gelmişti.100 

Kırgız Millî Destanında, özellikle Manas hikâyelerinde silah konusuna 
sık sık değinildiği görülmüştür. Bu destanın kahramanlarından Alp Yu-
lay at sürülerinin iki çobanı ile dostluk yemini yaparken kendi ile çoban 
arasına bir ok koymuş ve her üçü ok üzerine ellerini koyarak yemin et-
mişlerdir. Yine aynı şekilde Bulgar Hanı Krımuş Hanın, Bizans kuşatma-
sını kaldırma hususunda Bizans elçisi ile arasına kılıç koyarak yemin et-
mişlerdir.101 Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonra Galata 
halkına yayınladığı Amanname-Af fermanında yemin ederken kutsal bil-
diği varlıklar arasında kılıcını da saymıştır. “Ben ulu Padişah ve ulu Şehn-
şah Sultan Mehmet Han Bin Sultan murat Han”ım. (…) Yemin ederim ki 
(…) benim başım için ve oğlancıklarımın başı için ve kuşandığım Kılıç hak-
kı içun” diyerek yeminde silahın yerini göstermiştir.102 Bu davranışlar ge-
lenekler arasında önemli yer bulan yemin töreninin bir parçası olarak si-
lahın obje olarak kullanılması ona verilen önemin göstergesini oluştur-
maktadır. 

Avrasya atlı medeniyetinin tipik örneği olan Hunlarda at ve silah, bir-
likte bir değer kabul edilmiş, hatta ölen bir Hunlunun mezarına töre ola-
rak diğer eşyaları ile beraber atı ve silahları da konulmuştur. At ve sila-
hın mezara konulması veya mezar taşlarında konu olarak işlenmesi, İs-
lâmiyet’ten önce Türklerde ölümden sonraki hayat ve bu hayatta savaş-
çının kötü ruhlarla mücadelesi hakkında fikir veren en geçerli belgeyi 
göstermektedir. Avrasya göçebe kültüründe ayrıca at daima hayati önem 
taşıyan bir faktör olarak, bozkır insanının hayatıyla kaynaşmıştır. IV. 
yüzyılın Romalı tarihçisi Ammianus Marcellinus Hunluların atlarına 
olan düşkünlüklerini, At sırtını her türlü günlük ihtiyacın giderildiği bir 
mekân olarak gördükleri şeklinde anlatmaktadır.103 

Silah konusu İslâmiyet’ten önce olduğu gibi İslâmi dönemde de eski 
silah geleneğinin devamı olarak, fakat güçlü bir din duygusunun eşliğin-
de Türk toplumunda ve Türk insanının düşüncesindeki yerini korumuş-
tur. Nitekim ilk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlılardan günümü-
                                                           
100 T. Nejat Eralp, a.g.e., s. 10. 
101 T. Nejat Eralp, a.g.e., s. 12-13. 
102 T. Nejat Eralp, a.g.e., s. 21. 
103 T. Nejat Eralp, a.g.e., s. 11 
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ze, Türk toplumunun atasözlerinde, deyimlerinde, halk hikâyelerinde, 
halk şiirinde, halk musikisi ve halk oyunlarında, halk resimlerinde, di-
van şiirinde, minyatür sanatında ağıtlarda, kişi ve yer adlarında yemin-
lerde, Bayrak ve Sancaklarda, nişan ve madalyalarda ve mezar taşların-
da silah kavramının işlenmiş olduğu görülmektedir.104 

Türklerde silahın güç, kuvvet ve yiğitlik sembolü olarak kişi ve yer 
isimlerinde, yapım yeri ve yapımcı ustaların hatırasında yaşatmak üzere 
semt, mahalle ve sokak isimlerinde de yer aldığı görülmektedir. Şahıslar-
da genellikle isim olarak Kılıç, Mızrak, Teber, aile adı olarak Tüfekçizade, 
Topçuoğlu, Kocatopçu, Karakılıç, Akkılıç, Okçuoğlu, baltacı gibi nitelik 
belirten isimler kullanılmıştır. Yer isimlerinde Kılıçlı, Baltalı Okçuoğlu, 
Baltacı gibi nitelik belirten gibi isimler kullanılmıştır.105 

At, avrat ve silah geleneğinin Arnavutluk’a yansımasında ilk dikkati 
çeken silahtır. Silaha karşı meraklı olan ve daima en yenisini ve en iyisi-
ne sahip olmak isteyen Arnavut silahı en şerefli eşyası olarak kabul et-
mektedir.106 Bir Arnavut ne yapar yapar, öküzünü satar yeni çıkmış bir 
modern silahı veya tabancayı almaya çalışır.107 Arnavutlar onurlu ve her 
biri silah ve mühimmat bakımından üstünde adeta küçük bir cephane 
taşıyan bir millet olmuşlardır.108 Arnavut kabilelerin birbiri ile olan güç 
mücadelesinde silahın önemi çok büyüktür. En güçlü silahlara sahip 
olan kabile, doğal olarak en güçlü olandır.109 

Silah bir yandan yaşamak için diğer yandan ise özgürlük, onur ve iç/ 
dış düşmanlarla mücadele için Arnavutluk kuzeyindeki halk için çok önem 
taşımaktaydı.110 Arnavut vatandaş için silah namustur.111 

Arnavutluk’u 40 yıl yöneten diktatör Enver Hoca Arnavutların savaş-
çılık özelliğini her fırsatta dile getirmişti.112 O dönemde, savaşmak için 
de her an silah yanında olmalıydı. Komünist rejimin adeta özdeşleşmiş 
sloganı “Bir elde kazma bir elde silah” olmuştur. 

11 Ocak 1968’de Arnavutluk’u ziyaret eden Necip P. Alpan Arnavut-
luk’ta Cumhuriyetin ilan edildiği günün 22’inci yıldönümü kutlamaların-
da halkın elinde “(…) Bir elde silah ve diğer elde kazma ile yurdumuzu ko-
                                                           
104 T. Nejet Eralp, a.g.e., s. 18. 
105 T. Nejet Eralp, a.g.e., s. 31. 
106 Tayfun Atmaca, a.g.e., s. 34. 
107 Yılmaz Çetiner, Bilinmeyen Arnavutluk, s. 47-48, İstanbul, 1966. 
108 Türkiye Arnavutluk İlişkilerinin Dünü-Bugünü-Yarını, Hark Akademileri Yayını, s. 5, İstan-
bul, Nisan 1995; William M. Sloane, Bir Tarih Laboratuarı Balkanlar, s. 67, İstanbul, 1987. 
109 Nuray Bozbora, Osmanlı Yönetiminde Arnavutluk-Arnavut Ulusçuluğunun Gelişimi, s. 39, 
İstanbul, 1997. 
110 Brend J. Fischer, Balkan Strongmen, s. 27, London, 1988. 
111 Cezmi Eraslan, “II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı-Arnavut İlişkilerine Bir Bakış”, Balkan-
larda İslâm Medeniyeti II. Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, (Tiran, Arnavutluk, 4-7 Ara-
lık 2003), s. 7, İstanbul, 2006. 
112 Enver Hoxha, Rreziku Anglo-Amerikan Per Shqiperine, s. 3-8, Tiran, 1982. 
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ruyup kalkındırıyoruz.(…)” şeklinde yazılar gördüğünü belirterek Enver 
Hoca döneminin silaha verdiği önemi bizzat görmüştür.113 Değişik dö-
nemlerde hükümetlerin izinsiz silah taşınması hususunda kanunlar çı-
karmasına ve bunu sıkı bir şekilde uygulamaya çalışsa da bugün hala 
birçok Arnavut ailenin evinde değişik cinslerde silah bulmak mümkün 
görülmektedir. Bu düşünce Türkiye’nin bu geleneğinin Arnavutluk’ta ha-
la yansıdığının başka bir ifadesini teşkil etmektedir. 

Arnavutlar bulunduğu coğrafya nedeniyle atı kullanmayı yaşamları-
nın vazgeçilmezi olarak görmüştür. Diğer milletlere göre Osmanlı Devleti 
döneminde Saray’a en fazla muhafız veren ve en güvenilir halk olmala-
rında atı ve silahı iyi kullanmaları gelmektedir. Avrat ise Arnavutların 
aile yapısında en değer verdikleri varlıktır. O’nu her şeyin üstünde tutar-
lar. Bu geleneği benimseyen Arnavutlar sahip oldukları her şeyi kaybet-
meyi ama atı, avratı ve silahlarını kaybetmemeyi bir onur meselesi yap-
mışlardır. Bu yönüyle anılan geleneğimizin bugün bile Arnavutluk’un 
birçok yerinde yaşadığını görmek mümkün olmuştur. 

5. Aile Yapısı 

Türk gelenek ve göreneklerinden bir diğeri de aile yapısıdır. Her ne 
kadar bugünlerde çekirdek aile yapısı esas alınsa da Türk aile yapısı bü-
tünleşmeci yapısını hala sürdürmektedir.114 Bu bakımdan Türk aile ya-
pısını çok fazla benimseyen Arnavutlar, bütünlükçü aile yapı geleneği 
hala sürdürmektedirler. Bu nedenle, Arnavutluk’ta gelenek göreneklerin 
içerisinde aile hayatının özel bir önemi bulunmaktadır. Kan bağına da-
yalı aile içi dayanışma ve aile reisine saygının diğer her türlü sosyal ve 
siyasal bağlılıkların üstünde tutulduğu aile yapısına sahiptir.115 Arna-
vutluk aile yapısında baba veya büyük ağabeyi ailenin reisidir. O’nun 
sözleri kanun gibidir ve mutlaka uyulmalıdır.116 Bu yönüyle Türk aile ya-
pısına bire bir benzemektedir. Ataerkil aile yapısına sahip olan Arnavut-
luk’ta ilk doğan erkek çocuk sadece aile içinde değil, toplumda da özel 
bir mevkie sahip olurdu.117 Bu yönüyle de Türk geleneğinin Arnavutluk’a 
yansıdığı görülmektedir. Arnavutluk’ta da hala kız çocuğunun doğumu 
aile için bir şansızlık ve külfet olarak kabul edilmektedir.118 Kadının aile 
                                                           
113 Necip P. Alpan, Tarihin Işığında Arnavutluk, s. 24, Ankara, 1975. 
114 Muhsin Yılmazçoban, “Aile Kurumu ve Türk Ailesinde Bütünlükçü Yapı”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgseven Özel Sayısı, s. 154, İstanbul, Eylül-
Ekim 2008. 
115 Osman Karatay - Bilgehan A. Gökdağ, Balkanlar El Kitabı, Cilt: 1, Tarih, s. 267, Çorum-
Ankara, 2006. 
116 Lou Giaffo, Albania: Eye of the Balkan Vortex, s. 456, USA, 1999. 
117 Avlonyalı Ekrem Bey, Osmanlı Arnavutluk’undan Anılar (1885-1912), s. 26, İstanbul, 
2006; Gürbüz Bahadır, Batı’dan Doğuya Uzanan Çizgide Balkanlar ve Türkler, s. 131, Kon-
ya, 2002. 
118 Albania, General Information, 8 Nentori Publishing House, s. 212, Tirana, 1984. 
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içindeki statüsü erkeğe göre daha zayıftır. Kadına kocasının onurunu 
korumak, ona hizmet etmek, onun hükmüne razı olmak, kadınlık görevi-
ni yerine getirmek, onurlu bir şekilde çocuk yetiştirmek, eşinin elbise ve 
ayakkabılarını bakımlı ve temiz bulundurmak gibi görevleri bulunmakta-
dır.119 

Ailede baba ölürse en büyük kardeş onun yerine alır ve evin erkeği 
olur. Arnavutluk aile yapısında evin en büyüğü her zaman saygı görür ve 
en son kararları o verir.120 Genelde ailede kızlar erkeklerden daha önce 
evlendirilmektedir. Kızlar daha ergenlik çağında iken evlendirilmektedir. 
Göçebe ve bozkır kültürünün hâkim olduğu Türk aile yapısından farklı 
olarak Arnavutluk aile yapısında yaşanılan bölgenin terk edilmemesi 
esas olarak kabul edilmiştir.121 

Özellikle Enver Hoca döneminde Arnavut nüfusunu artırmaya ve bu 
yolla sosyalizme güç katmaya yönelik bir teşvikle geniş ve kalabalık aile 
yapısına yönelme olmuştur. Ancak bu yönelme komünizmin çökmesi ile 
normal şekle dönmüştür.122 Bu dönemde ayrıca kadın erkek eşitliği esas 
alınarak sosyalist aile yapısı oluşturulmak istenmiştir. Amaç ekonomik 
olarak ailede herkesin üretime katılması esas alınmıştır. Enver Hoca 
sosyalist yapının tüm alanlarında kadının bir bütün olarak katılmasının 
temel başarı olduğunu düşünmektedir.123 Bu kapsamda anne ve çocu-
ğun bakım ve korunmasına özel önem verilmiştir. Ayrıca kadına başta 
politika olmak üzere birçok alanda kendine daha çok yerilmiştir.124 

Arnavutlar; aile ve şahsi hürriyetlerine, gelenek ve göreneklerine çok 
bağlı olan, muhafazakâr, ihtirassız, gelenek ve göreneklerine bağlı bir 
ulustur. Arnavut toplumunun temelini bizdeki gibi aile oluşturmakta-
dır.125 Arnavutluk’ta akraba evliliği görülmez, bu yönü ile bizden biraz 
farklıdır.126 Türklerin evlenme, komşuluk vb. nedenlerle en çok karıştık-
ları etnik unsur Arnavutlardır.127 

Arnavutluk aile yapısının özünde de Leke Dukagjini’nin kanunları hü-
küm sürmektedir.128 Bununla birlikte ülkede kabul edilen İslâmiyet ve 
Hıristiyanlık dinlerinin etkisi ile bu dinlerin kutsal kitaplarının doğrultu-
                                                           
119 James S. O’donnell, a.g.e., s. 98-99. 
120 Arnavutluk’ta Yaşayan ve Türk Gelenek ve Görenekleri Hususunda Gözlem Yapan Özge 
Özdinç ile 13.09. 2012 tarihinde yapılan söyleşi. 
121 Lou Giaffo, a.g.e., s. 456-457. 
122 Brend J. Fischer, Balkan Strongmen, s. 260-261, London, 1988. 
123 Enver Hoca, 40 Years of Socialist Albania, s. 149, Tirana, 1984. 
124 Ksanthipi Begeja, The Family in the People’s Socialist Republic of Albania, s. 20-21, 29-34, 
Tirana, 1984. 
125 Türkiye Arnavutluk İlişkilerinin Dünü-Bugünü-Yarını, Hark Akademileri Yayını, s. 5, İs-
tanbul, Nisan 1995. 
126 Tayfun Atmaca, a.g.e., s. 33. 
127 Gürbüz Bahadır, Batı’dan Doğuya Uzanan Çizgide Balkanlar ve Türkler, s. 134, Konya, 2002. 
128 Ksanthipi Begeja, The Family in the People’s Socialist Republic of Albania, s. 4, Tirana, 1984. 
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sunda aile oluşturulmaktadır. Nüfusunun % 70 İslâmiyet’i kabul eden 
Arnavutların aile yapısı genelde Türk aile yapısı ile birçok yönden ben-
zerlik göstermektedir.129 

Sonuç ve Teklifler 

Arnavutluk, Balkan ve Avrupa coğrafyasında Türk izlerinin bulundu-
ğu önemli ülkelerden biridir. 600 yılı aşkın müşterek geçmişimiz bizleri 
birçok alanda bir düşünmeye ve benzer gelenek ve görenekleri halen uy-
gulamaya yöneltmiştir. Türk-Arnavut birlikteliğini en güzel ifadesi Müfid 
Şemsi’nin “Her nerede Osmanlı şehitlerinin kabri açılırsa orada bir Türk’le 
beraber bir Arnavut yatıyor” cümlesinde saklıdır.130 

Arnavutlar en dar zamanlarında bile dost olarak Türkleri görmüşler-
dir. Nitekim İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlarla işbirliği yapan Yu-
nanlı General Napoleon Zervas, daha sonra İngilizler tarafından destek-
lenmiş ve Haziran 1944’te Çamerya’da geniş çaplı bir katliam ve etnik te-
mizlik harekâtına girişmiştir. Yunanlıların Haziran 1944 - Mart 1945 ta-
rihleri arasında sivil Arnavut halkından 3242 kişiyi katlettikleri, ayrıca 
745 kadına tecavüz ettikleri, 76 kadını kaçırdıkları, üç yaşından büyük 
32 bebeği katlettikleri, 68 köyü yerle bir ettikleri ve 5800 eve ve ibadet-
haneyi yıktıkları veya tahrip ettikleri görülmüştür. Bütün bu vahşetin 
ardından hayatta kalabilen Arnavutlar Mart 1945’den sonra anayurtları-
nı terk etmek zorunda kalmıştır. Söz konusu Arnavutların bir kısmı Tür-
kiye göç etmişlerdir. Çünkü onlar için Türkiye bir dost ve kardeş ülke ol-
muştur.131 

Türk’ün hoşgörüsünü bir yaşam tarzı olarak benimseyen Arnavut 
halkı her geçen gün bu coğrafyada kendine sağlam bir yer bulmaktadır. 
Türk’ün gelenek ve görenekleri Arnavut halkı için barış, güvenlik ve pay-
laşım açısından her zaman önemsenmiştir. Her ne kadar Arnavutluk’un 
1990’larda komünizmden kurtulmasını müteakip sosyolog Daniel Ler-
ner’in tanımladığı gibi modernleşmenin Avrupalılaşma veya Batılılaşma 
ile eşdeğer tutulmaya ve bu düşünce yapısında olanların müşterek gele-
nek ve göreneklerimizden uzaklaşma eğiliminde olmalarına rağmen bu 
düşünce gerçek anlamda uygulama imkânı bulamamıştır.132 Aksine en 
küçük birim olan ailenin oluşturulmasında izlenilen yolda Türk gelenek 
ve görenekleri esas alınmıştır. Paylaşımın umutla birlikte sergilendiği mi-
safirperverlik, yemin gibi geleneklerimiz Arnavutluk’ta benimsenmiş ve 
halen uygulanmaktadır. Bir başka deyişle bugün hala tarihi olmasa da 
                                                           
129 Ksanthipi Begeja, The Family in the People’s Socialist Republic of Albania, s. 6, Tirana, 1984. 
130 Müfid Şemsi, a.g.e., s. 13. 
131 Özcan Pehlivanoğlu, “Türk Soykırımı”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Cilt: 51, Sayı: 304, 
s. 27-28, İstanbul, Nisan 2012. 
132 Orhan Türkdoğan, “Türk Modernleşme Tezi ve Batıcılaşma”, Türk Dünyası Tarih Kültür 
Dergisi, Cilt: 52, Sayı: 307, s. 15, İstanbul, Temmuz 2012. 
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güncel Türk kültürünün en fazla etkilediği kesim Arnavutlardır. Arna-
vutları, kıyafet, dış görünüş, gelenekler, aile yapıları ve diğer pek çok 
yönden Türklerden ayırt etmek güçtür.133 

Arnavutluk’u ziyaret Ocak 1968’de, Tiran Üniversitesi’nin düzenlediği 
Milletlerarası İkinci Albanoji Konferansına katılan Necip P. Alpan Kuzey 
Arnavutluk’ta ki, gelenekler ile Karadeniz bölgesinde görülen görenekler, 
melodiler, giyim-kuşamlar… vb. anlamında benzerlikler gördüğünü belirt-
miştir.134 Araştırmacı yazar Mustafa Balbay ise 1998’de, Balkanlara yaptı-
ğı ziyarette Arnavutluk sınırından geçerken otobüsteki görevlilerin pasa-
portlarını damgalatıp getirdikten sonra isimlerini okuduklarını ve bu isim-
ler arasında Remziye, Nafiz, Salih, Şaban, Mecit, Mehmet Ali gibi Arnavut 
adları okunduğunu belirtmiş ve kendi isminin de arada kaynadığını ifade 
etmiştir.135 Bu iki örnek bile günümüzde iki millet arasındaki kaynaşma-
nın hangi oranda olduğun en basit göstergesini meydana getirmektedir. 

Bununla birlikte, Arnavutluk’ta 1945-1992 yıları arasında uygulanan 
Marksist-Leninist İdeolojiye dayanan komünist sistemin Türk gelenek ve 
göreneklerinin Arnavutluk’a yansımalarında olumsuz bir etki yaratmış-
tır. Bunda bir yandan Türkiye’de mevcut siyasi idarenin komünizme şid-
detli karşı olması diğer yandan Arnavutluk’un Stalinist bir yaklaşım ile 
kendi sistemlerinin içinde olmayan herkese çeşitli cezai yaptırımlar veril-
mesinin büyük rolü bulunmaktadır. Bu dönemde tam etkisini gösteren 
Enver Hoca kurdurduğu gizli polis teşkilatı (SIGURUMI) vasıtasıyla Ar-
navutluk’ta halk üzerinde mutlak kontrolü sağlamıştır.136 Arnavutluk 
söz konusu düşünce yapısı nedeniyle başta cami, kilise, Bektaşi tekkele-
ri olmak üzere yüzlerce dini ibadet yerlerinin kapatarak yüzyıllarca pay-
laştığımız hoşgörü düşüncesinden bu dönemde ayrılmıştır.137 

Ancak Enver Hoca’nın bu tutumu bile Türk gelenek ve göreneğinin 
Arnavutluk’taki etkisinin azalmasına yetmemiştir. Enver Hoca tüm yap-
tıklarına rağmen Arnavutluk Emek Partisi’nin VII. Kongresi’nde yapmış 
olduğu konuşmada, Türkiye ile olan ilişkilerinde “Arnavutluk ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasında iyi ilişkiler vardır. Ticaret ve kültür alışverişi normal 
bir şekilde gelişmektedir. Halklarımızın her zaman dost kalması ve birbir-
leriyle iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamasının önünde hiçbir engel yok-
tur” şeklinde beyanda bulunmuştur.138 

Arnavutluk’un bağımsızlığını kazandığı 1912 yılından Türkiye Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı M. Kemal Atatürk’ün ölümüne kadar Arnavut-
                                                           
133 Gürbüz Bahadır, a.g.e., s. 131. 
134 Necip P. Alpan, Tarihin Işığında Arnavutluk, s. 19-20, Ankara, 1975. 
135 Mustafa Balbay, Balkanlar, s. 186, İstanbul, 2003. 
136 Beqir Ajazi, Kush Ishte Enver Hoxha, s. 54-57, Tiran, 2007. 
137 Arshi Pipa, Stalinizmi Shqiptar, s. 166, 181-190, Tiran, 2010. 
138 Enver Hoca, Arnavutluk Emek Partisi VII. Kongre Raporu, s. 199, İstanbul, 1976; Sotir 
Temo, Education in the People’s Socialist Republic of Albania, s. 86, Tirana, 1985. 

235



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 24 

luk’un krallıkla yönetilmesine Atatürk’ün karşı çıkması ve müteakiben 
1945-1992 yılları arasında da bu sefer Arnavutluk diktatörü Enver Ho-
ca’nın Türkiye’nin cumhuriyetle yönetilmesi nedeniyle iki ülke arasında 
ilişikler iki ülkenin liderleri tarafından en alt seviyede götürülmek isten-
mesi yüzyıllarca kader birliği yapmış iki halkın bütünleşmiş gelenek ve 
göreneklerinin zayıflamasına neden olmuştur. Tüm bunlara rağmen 
Türk-Arnavut ilişkilerinin gerçek durumunu 10 Kasım 1982’de Tiran’da 
kendi seçmenleriyle bir konuşma yapan Arnavut lider Enver Hoca ifade 
etmiştir. 

Enver Hoca, 

“(…) Arnavut ulusu ile Türk ulusu birbirlerini çok sevmektedirler. Ar-

navutların sevgisi diplomatik değil, içtendir. Esasen Arnavut’un 

yapmacık sevgisi yoktur, çünkü bu ulusal geleneği ile bağdaşmaz. 

Biz, verdiğimiz sözü tutar, onu esen rüzgâra göre oynatmayız. 

Kardeş Türk milleti ile bizi birbirimize bağlayan büyük ve içten dost-

luk, hiçbir zaman sarsılmamıştır. Değişik rejim biçimleri ise hiçbir 

zaman bu dostluğu sarmamıştır. Çünkü bu karşılıklı kardeşlik bağ-

ları, Türklerle birlikte yaşayıp çalışan, evlenip çoluk çocuğa karışan 

ve nihayet aynı ortak topraklarda ölüp yatan yüz binlerce Türk ve 

Arnavut’un kanına dayanmaktadır.(…) Biz Arnavutlar, Türk ulusu 

ile olan dostane bağlarımızı daha çok ve sürekli olarak her alanda 

güçleştirip çelikleştirmek istiyoruz” 

şeklinde beyanat vermiştir.139 
Balkan Barışı ve iki ülkenin müşterek milli menfaatleri gereği yapıla-

cak her çeşit faaliyette bu ortak gelenek ve göreneklerimiz takip edilmeli 
ve bunların yaşatılması ve zenginleştirilmesi için müşterek toplantı, se-
miner, bilgi şöleni düzenlenmelidir. Türk gelenek ve göreneklerinin Arna-
vutluk’ta benzer bir şekilde yaşandığı ve yaşatıldığı kongre, bilgi şöleni 
gibi akademik çalışmalarla güçlendirilmeli, kültürel etkinliklerle de bu 
birliktelik perçinlenmelidir. Balkanlar için Türkiye bir umut kapısı ola-
rak başta Arnavutluk olmak üzere tüm bölge ile yakın temasa geçmesi, 
buralarda okul, cami ve diğer sosyo-kültürel eserler yapmalı ve Türk 
kültürü, gelenek ve göreneği yaşatılmalıdır.140 

Türkiye’de yaşayan önemli oranda Arnavut kökenli nüfus vardır ve 
bunların akrabaları Arnavutluk’ta yaşamaktadır. Bunlar, Türkiye’nin re-
formlarını, yaşadıkları gelenek ve göreneklerin Arnavutluk’a haberdar et-
mektedirler. Arnavutlar için Türkiye’de yapılan her şey kendi siyasi mü-
cadelelerinin bulunduğu konuma ve zaman içerisinde Türkiye ile olan 
                                                           
139 Necip P. Alpan, Tarih Işığında Arnavutluğun Bağımsızlığı ve Avlonyalı İsmail Kemal, s. 32, 
Ankara, 1982. 
140 Süleyman Doğan, “Balkanlarda Türk İzleri”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 267, 
s. 17, İstanbul, Mart 2009. 
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ilişkilerine göre değişiklik göstermektedir. Bu çerçevede, söz konusu Ar-
navut varlığı iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesinde köprü görevi 
yapacak anlayışla görmek ve ona göre bu topluluk ile gelenek ve göre-
neklerimizi paylaşmak gerekmektedir.141 

Türk gelenek ve göreneğinin Arnavutluk’ta yaşatılması ve bu konuda 
sürekli paylaşım içinde olunması, Balkanlarda Türkiye için stratejik açı-
dan önemli olan ve olmaya devam eden Arnavutluk ile ilişkilerimizin ge-
lişmesine katkı sağlayacaktır. 
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